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Részletek

1956 - Áder János: az '56-os lengyelországi és magyarországi események
megmutatták a kommunista hatalom gyengeségét
MTI - 2016. 06. 28. (19:00)
Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti:
Az 1956-os lengyelországi és magyarországi események megmutatták a kommunista
hatalom gyengeségét, a megtorlás ellenére akkor világossá vált, hogy ez a hatalom
meg fog bukni - mondta Áder János köztársasági elnök kedd délután Poznanban,
miután Andrzej Duda lengyel köztársasági elnökkel találkozott.
Áder János a lengyel elnök meghívására az 1956-os poznani munkásfelkelés 60.
évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésekre érkezett a nyugat-lengyelországi
Poznanba. A sajtóértekezletet azután tartották meg, hogy a lengyel államfő kedd
délután a poznani Adam Mickiewicz egyetemen fogadta a magyar köztársasági
elnököt.
„Mi volt a bűnük azoknak, akik 1956-ban Magyarországon utcára vonultak? Mi is volt
a bűne azoknak, akik a poznani felkelés során utcára vonultak, és akik áldozattá,
börtönbe zárt emberekké váltak?" - tette fel a kérdést az elnök, majd mindkét esemény
hőseiről megállapította: szabadságot, demokráciát, jobb megélhetést akartak. „Hiába
fojtották vérbe a magyar forradalmat, a lengyelek és a magyarok számára, a világ
valamennyi polgára számára akkor világossá vált, hogy a kommunista hatalom meg
fog bukni, mert hazugságra, elnyomásra épül" - jelentette ki. Mint mondta, 1956-ban
kiderült: a fegyver ereje még egy ideig hatalmon tarthatja a kommunistákat, de az
igazság előbb utóbb győzni fog. „Miközben ma a szabadság természetes dolog,
minden kerek évforduló alkalmat ad arra, hogy "megemlékezzünk, és örüljünk annak,
hogy mindez már történelem" - szögezte le Áder János.
Andrzej Duda elnök a sajtóértekezleten kijelentette: „bár több száz éves szálak kötik
össze nemzeteinket, 1956-ban még szorosabbra fűződtek a lengyel-magyar
kapcsolatok". Az 1956-os események évfordulója nagyon szomorú megemlékezés,
mégis szép tanúbizonysága a lengyel-magyar barátságnak" - mondta a lengyel elnök.
„A poznaniak a júniusi felkelés (során) elsőként mondtak nemet a kommunista
hatalomnak, nemet mondtak a propagandára, a szegénységre, méltóságuk
megtiprására" - szögezte le Andrzej Duda. Hozzátette: a magyarok, akik 1956
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októberében „a lengyelek példáját követték, szintén a szabadságot követelték, mert fel
akartak szabadulni a szovjet uralom alól".
A lengyel és a magyar elnök a sajtóértekezlet után ellátogatott a Poznani Felkelés
Múzeumába és megkoszorúzta a katyni és szibériai elhurcoltak emlékművét. Este
részt vesznek a felkelés résztvevőiért felajánlott ünnepi szentmisén, és ünnepi
beszédeket mondanak a megemlékezések központi ünnepségén.
A poznani megemlékezéseken részt vesz Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi
bizottsága elnöke, valamint Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet
Bizottságának (NEB) elnöke is, akik kedd délben Varsóban, a szejm előterében
megnyitották az 1956-os lengyelországi és magyarországi eseményekről szóló
szabadtéri kiállítást.
A poznani felkelés a lengyel munkások 1945 utáni első nagy, a kommunista
rendszerrel szemben fellépő tiltakozó megmozdulása volt, Lengyelországban június
28-a 2006 óta nemzeti emléknap. Februárban a magyar Országgyűlés, valamint a
lengyel szejm és szenátus a poznani kommunistaellenes felkelés és az 1956-os magyar
forradalom 60. évfordulójának emléket állítva, a magyar-lengyel szolidaritás évének
nyilvánították 2016-ot.
Hasonló tartalommal megjelent hírek:
hirado.hu-

http://www.hirado.hu/2016/06/28/ader-janos-a-kommunista-hatalom-

hazugsagra-elnyomasra-epult/
neb.hu (összesítve):
Beszámoló Áder János lengyelországi látogatásáról a Köztársasági Elnöki Hivatal
honlapján
Összefoglaló a lengyel köztársasági elnök honlapján
A Szejm honlapján beszámoló az eseményről
Tudósítás a kiállításról az IPN honlapján
Hír a lengyel parlament honlapján
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Vissza a tartalomhoz…

1956 - Áder János: '56-ban a lengyelek és a magyarok bebizonyították, hogy a
szabadság nemzetei
MTI - 2016. 06. 28. (23:22)
Poznan, 2016. június 28., kedd (MTI/PAP)
1956-ban a lengyelek és a magyarok ismét bebizonyították, hogy a szabadság nemzetei
- hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök kedd este Poznanban, az 1956-os
poznani

munkásfelkelés

60.

évfordulója

alkalmából

rendezett

központi

megemlékezésen.
Áder János a lengyel köztársasági elnök, Andrzej Duda meghívására vesz részt a
poznani központi évfordulós megemlékezéseken.
Összefoglalva a poznani felkelés történéseit, a magyar köztársasági elnök úgy
értékelte: Lengyelországban akkor kimondták az igazságot, lelepleződött a
kommunista diktatúra embertelen természete. „A poznani munkások nemcsak a
jussukért indultak harcba, hanem egész ellopott életüket akarták visszakapni, kenyeret
követeltek és szabadságot" - fejtette ki Áder János. „Az utcára vonulók nem születtek
hősnek, nem kértek lehetetlen dolgokat, csak azt, ami nélkül nem lehet emberhez
méltó életet élni" - folytatta, hozzátéve: a szocializmusban ez azonban több volt, mint
amit a vezetés tolerálni tudott.
Az 1956-os események során megnyilvánuló lengyel-magyar szolidaritásról beszélve
Áder János elmondta: október 23-án lengyel zászlók is lógtak budapesti utcákon. A
lengyelek és a magyarok mindig is „a szabadság éltető levegőjére vágytak", 1956-ban
pedig a két nemzet „szabadságvágya úgy csengett össze, mint a verssorok végén a
rímek" - mondta Áder János. Rámutatott: az 1956-os magyar forradalomnak nyújtott
lengyel humanitárius segítség „több volt, mint amit Budapest kapott az összes többi
országtól együttvéve".
„1956-ban mi - lengyelek és magyarok - ismét bebizonyítottuk, hogy a szabadság
nemzetei vagyunk, ez a mi politikai örökségünk, vigyázzunk rá" - hangsúlyozta a
magyar államfő.
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Andrzej Duda lengyel államfő esti beszédében így emlékezett: „az emberek '56-ban két
egyszerű dolgot követeltek: kenyeret és szabadságot, ám valójában a méltóságukért
harcoltak, amelytől megfosztotta őket a hatóság. Az a hatóság, amely magát a nép
kormányának nevezte, miközben nyomorba taszította a népet." A lengyel elnök
hangsúlyozta, hogy egész Lengyelország támogatta a poznani munkásokat.
Az ünnepségen felolvasták Beata Szydlo miniszterelnöknek a 60 évvel ezelőtt
történtekről megemlékező levelét.
Áder Jánost a lengyel államfő kedd délután a poznani Adam Mickiewicz egyetemen
fogadta, kétoldalú egyeztetés után a két elnök ellátogatott a Poznani Felkelés
Múzeumába, megkoszorúzták a katyni és szibériai elhurcoltak emlékművét. A
központi megemlékezés előtt részt vettek a felkelés résztvevőiért felajánlott, Stanislaw
Gadecki poznani érsek és Wojciech Polak lengyel prímás által bemutatott ünnepi
szentmisén. Az est Jan Komasa neves lengyel filmrendező multimediális előadásával
zárul.
A lengyel vezető politikusok közül az esti megemlékezésen Andrzej Duda mellett a
közönség soraiban Piotr Glinski kormányfőhelyettes, valamint Pawel Szalamacha
pénzügyminiszter ült, jelen volt és beszédet mondott Lech Walesa volt elnök. A
lengyel politikusok érkezését és beszédét a nagy számban összegyűlt közönség egy
része tapssal, másik fele pedig fütyüléssel fogadta.
Az ünnepség helyszínén számos jobboldali tüntető is összegyűlt, akik a „Nem akarjuk
a német Európai Uniót", a „Vége a negyedik birodalomnak" feliratú transzparenseket
vitték, hazafias és kommunistaellenes jelszavakat skandáltak. A poznani felkelés a
lengyel munkások 1945 utáni első nagy, a kommunista rendszerrel szemben fellépő
tiltakozó megmozdulása volt. Két napig tartott, a rendőrség és a katonaság
kegyetlenül vérbe fojtotta, 58 felkelő életét vesztette, több száz megsebesült, sokakat
bebörtönöztek. Lengyelországban június 28-a 2006 óta nemzeti emléknap.
Februárban a magyar Országgyűlés, valamint a lengyel szejm és szenátus a poznani
kommunistaellenes felkelés és az 1956-os magyar forradalom 60. évfordulójának
emléket állítva, a magyar-lengyel szolidaritás évének nyilvánította 2016-ot.
Hasonló tartalommal megjelent hírek:
magyaridok.hu-

http://magyaridok.hu/kulfold/ader-janos-56-ban-a-lengyelek-es-a-

magyarok-szabadsagvagya-osszecsengett-792193/
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Vissza a tartalomhoz…

1956 - Németh Zsolt: Budapest Poznan nélkül nem lett volna Budapest
MTI– 2016.06.28. 16:02
A lengyelországi Poznan 1956-os szerepvállalását méltatta Németh Zsolt, az
Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, miután megnyitotta a lengyel
Szejmben a „Lengyelország-Magyarország. Történelem és emlékezés" című kiállítást.
A kormánypárti politikus az MTI-nek telefonon nyilatkozva kifejtette: a tárlat
egyedülálló módon dolgozza fel a lengyel-magyar közös eseményeket. Kiemelte: a ma
60 éve kirobbant lengyel forradalom döntő módon befolyásolta a magyar forradalom
kibontakozását, mint fogalmazott, „Budapest Poznan nélkül nem lett volna Budapest".
Németh Zsolt 1956 egyik aktuális üzeneteként jelölte meg, hogy támogatni kell
Ukrajnát, amelynek területi integritása és szuverenitása veszélyben forog. Hozzátette:
fontos látni azt is, hogy ahogy elfogadhatatlan volt, hogy Moszkvából diktáljanak a
kommunizmus időszakában, az is az, hogy ma „demokrácia-deficit" jellemzi Brüsszelt.
Az uniónak a képviseleti demokrácia elveit kellene megvalósítani, hogy a jelenlegi
válságos helyzetet meg tudja haladni - értékelt a fideszes politikus.
Azt is hangoztatta, hogy '56 nemcsak a tagadásról, hanem a pozitív értékek melletti
kiállásról is szól. Egy hosszútávon fenntartható Európa csak az értékekre, a család és
a szabadság védelmére, a múlt tiszteletére építhet - jelentette ki, megjegyezve: végső
soron 1956 is erről szólt.
A magyar külügyi delegáció - amelynek tagja Dunai Mónika fideszes és Mirkóczki
Ádám jobbikos parlamenti képviselő, továbbá Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi
szószóló - Marek Kuchcinski lengyel házelnök meghívására utazott Lengyelországba
és részt vesz a köztársasági elnökök találkozóján, valamint a poznani központi
megemlékezéseken is.
Vissza a tartalomhoz…

Kiállítások a közös magyar–lengyel emlékezetről
MAGYAR HÍRLAP - 2016. 06. 28. (6. OLDAL)
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A poznani munkásfelkelés kitörésének hatvanadik évfordulója alkalmából szabadtéri
fotókiállítás nyílt hétfőn Poznanban, ma pedig Varsóban, a szejm előterében.
Az ikertárlat az 1956-os lengyelországi és magyarországi eseményeket mutatja be. A
magyar Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB), a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete
(IPN), valamint a Varsói Magyar Kulturális Intézet közös szervezésében nyíló kiállítás
célja, hogy bemutassa a kommunista rendszerben élő emberek szabadságvágyát.
Vissza a tartalomhoz…

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának közleménye
MTI - 2016. 06. 27.
Budapest, 2016. június 27., hétfő (OS)
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) kiállítással és emléküléssel is kapcsolódik az
1956-os forradalom és szabadságharc emlékévének megemlékezés-sorozatához,
illetve a lengyel–magyar szolidaritás éve programjaihoz.
Az 1956. Lengyelország–Magyarország. Történelem és emlékezet című szabadtéri
kiállítás fotókkal, térképekkel, valamint ezekhez kapcsolódó rövid magyar és angol
nyelvű

ismertetőkkel

mutatja

be

az

1956-os

poznańi

és

magyarországi

megmozdulások kiváltó okait, a történéseket, és 1956 hatását a két nép történelmére.
A tárlat a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (Instytut Pamięci Narodowej – IPN), a
magyar NEB és a varsói Magyar Kulturális Intézet együttműködésében valósult meg.
Különlegessége, hogy nemcsak Budapesten, hanem ezzel egy időben Poznańban és
Varsóban is megtekinthető lesz lengyel és angol nyelven. A varsói kiállítást Németh
Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottsága elnöke együtt nyitja meg Marek
Kuchcińskivel, a lengyel Szejm elnökével. Poznańban Áder János és Andrzej Duda, a
két

ország

köztársasági

elnökei

együtt

tekintik

meg

a

kiállítást.

A NEB a poznańi felkelés évfordulóján emlékülést is rendez, amelyet a budapesti
kiállításmegnyitót követően tartanak majd a Városháza dísztermében. Az emlékülést
Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke nyitja meg; Orbán Viktor, Magyarország
miniszterelnöke

levélben

köszönti

a

Részletek: www.neb.hu
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lengyel

és

magyar

résztvevőket.

http://os.mti.hu/hirek/118423/a_nemzeti_emlekezet_bizottsaganak_kozlemenye
Vissza a tartalomhoz…

Az 1956-os poznani munkásfelkelés is hatással volt a magyar forradalomra
KOSSUTH RÁDIÓ - VASÁRNAPI ÚJSÁG - 2016.06.26. 06:37:32 (00:06:57)
(…) Ott volt helyben a nemzeti tanács épülete, ott volt mellette a pártbizottság épülete,
és igazából sehonnan nem jöttek ki emberek, hogy megkérdezzék, hogy miért van itt
ez a tüntetés, ami azt jelentette, hogy ilyenkor a tömeg el kezd radikalizálódni, és az
egyszerű jelszavaktól, hogy mondjuk kenyeret akarunk, fizetésemelést akarunk
nagyon hamar el lehet odáig jutni, hogy le a normákkal, el lehet odáig jutni, hogy le a
kommunistákkal, le a vörös burzsoáziával, szabad választásokat akarunk, ki az
oroszokkal Lengyelországból, le a moszkovitákkal, szabad vallásgyakorlást akarunk.
Vissza a tartalomhoz…

Áder János: az '56-os lengyel és magyar események megmutatták a
kommunizmus gyengeségét
MAGYARHIRLAP.HU - 2016. 06. 28.
Andrzej Duda: 1956-ban még szorosabbra fűződtek a lengyel-magyar kapcsolatok Az
1956-os lengyelországi és magyarországi események megmutatták a kommunista
hatalom gyengeségét, a megtorlás ellenére akkor világossá vált, hogy ez a hatalom
meg fog bukni - mondta Áder János köztársasági elnök kedd délután Poznanban,
miután Andrzej Duda lengyel köztársasági elnökkel találkozott.
A poznani megemlékezéseken részt vesz Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi
bizottsága elnöke, valamint Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet
Bizottságának (NEB) elnöke is, akik kedd délben Varsóban, a szejm előterében
megnyitották az 1956-os lengyelországi és magyarországi eseményekről szóló
szabadtéri kiállítást.
http://magyarhirlap.hu/cikk/59535/Ader_Janos_az_56os_lengyel_es_magyar_esemen
yek_megmutattak_a_kommunizmus_gyengeseget

9. oldal

Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
alfahir.hu - Lengyelország 60 éve indult el az egyesült Európa felé - 2016-06-28
figyelo.hu - A lengyel nagykövet az and apos;56-os forradalmat éltette - 2016-06-28
magyaridok.hu - Lengyel nagykövet: 60 éve indultunk el az egyesült Európa felé 2016-06-28
profitline.hu - 1956 eseményeiről emlékezett meg a lengyel nagykövet - 2016-06-28
propeller.hu - Gyenge kommunistákról szónokolt Áder - 2016-06-28
magyaridok.hu - Áder János: az and amp;#8217;56-os események megmutatták a
kommunista hatalom gyengeségét - 2016-06-28
szegedma.hu - Áder János: az ’56-os lengyelországi és magyarországi események
megmutatták a kommunista hatalom gyengeségét - 2016-06-28
hirado.hu - Áder János: a kommunista hatalom hazugságra, elnyomásra épült - 201606-28
nepszava.hu - Átszellemült Áder János emlékezik Lengyelországban - Fotó - 2016-0628
hirek.sk - Áder János: az and apos;56-os események megmutatták a kommunista
hatalom gyengeségét - 2016-06-28
nol.hu - Áder: and quot;...akkor világossá vált, hogy ez a hatalom meg fog bukni and
quot; - 2016-06-28
gondola.hu - Áder: a kommunista hatalom hazugságra, elnyomásra épült - 2016-06-28
magyaridok.hu - Andrzej Duda: 1956-ban még szorosabbra fűződtek a lengyel-magyar
kapcsolatok - 2016-06-28
inforadio.hu - Áder János Lengyelországban - 2016-06-28
magyaridok.hu - Áder János: and amp;#8217;56-ban a lengyelek és a magyarok
szabadságvágya összecsengett - 2016-06-28
gondola.hu - Áder: a lengyelek és a magyarok a szabadság nemzetei - 2016-06-28
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Vissza a tartalomhoz…

1956 - Főpolgármester-helyettes: páratlan érték a lengyel-magyar összetartozás
MTI- 2016.06.29. 17:46
Európában is páratlan értéknek nevezte a lengyel és a magyar nemzet közötti
összetartozást egy 1956-os szabadtéri kiállítás szerdai budapesti megnyitóján SzalayBobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese.
Olyan érték ez, amely a 21. század történelmi viharain is át fog segíteni bennünket jelentette ki. Megjegyezte, 1956-ban Lengyelország megmutatta, mit jelent a
barátság, mit jelent a magyar nemzettel a sorsközösség felvállalása, és arra
emlékeztetett: a június végén a megalázottság és az alacsony bérek ellen kitört, 48 óra
alatt levert poznani felkelésnek fontos szerepe volt az októberi magyarországi
forradalom kirobbanásában.
A szónok az ezeréves lengyel-magyar barátság különösen fontos fejezeteként
említette a hat évtizeddel ezelőtt történteket. Kitért arra is, hogy a lengyelek 1956
őszén vért, pénzt, élelmet, gyógyszert gyűjtöttek a magyar forradalmároknak.
Lukasz Kaminski, a Nemzeti Emlékezet Intézetének elnöke beszédében felidézte: a
történelem sokszor kötötte össze a magyarokat és a lengyeleket. Így történt ez a
második világháború után is, amikor a két nemzet előbb a kommunizmust, majd a
rendszerrel szembeni ellenállást és az egymást iránti szolidaritást tapasztalta meg.
Az emlékezés kötelezettséggel is jár - emelte ki. Hozzátette: nem szabad elfelednünk,
hogy mivel szemben léptünk fel a szabadságért, a az igazságért, az emberi
méltóságért, hiszen ez is az 1956-os ősök testamentuma, amelyet a ma élőknek be kell
teljesíteniük.
A Városháza parkban most megnyitott kiállítást a fővárosi önkormányzattal és a
varsói társintézménnyel együtt szervező Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke,
Földváryné Kiss Réka arról beszélt, hogy 1956 alapvetően változtatta meg
nemzedékek gondolkodását, mert az ellenállásban rejlő erkölcsi erő új értelmet adott
a szabad világban élők, köztük a kommunizmusból kiábrándultak életének is.
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1956 lengyelek és magyarok számára közös történelmi tapasztalat. Nyugat-Európa
számára közös történelmi szimbólum. 1956 a szovjetellenes antikommunista
ellenállás és a reálpolitikát is felülíró szabadságvágy egyetemes jelképévé vált a
vasfüggöny mindkét oldalán - jelentette ki.
Arra emlékeztetett: a lengyel és a magyar 1956 egyszerre volt válasz a szovjet
megszállásra, a terrorra, a nemzeti értékrenddel szembeni támadásra, az alapvető
szabadságjogok, a szólásszabadság, a vallásszabadság megsértésére, valamint a
mindezt elhazudó, elviselhetetlen propagandára.
A megnyitót követő tudományos emlékülést levélben köszöntötte Orbán Viktor
miniszterelnök. Azt hangsúlyozta, hogy egyszerre kell emlékeznünk a kommunista
diktatúrák uralmának sötét időszakára, az áldozatokra, de a jóra is, a bátorságra, a
becsületre és az életmentő segítségre.
Magyarország és Lengyelország barátsága ma a keresztény Európa megőrzésének
egyik legfontosabb pillére - fogalmazott levelében a kormányfő. Kitért arra is, hogy
miként két ember kapcsolatát semmi sem mélyítheti jobban igaz barátsággá, mint az
együtt átélt sorsfordító események és az együtt megvívott harcok, úgy két nemzet
barátságát is sorsközösséggé kovácsolja a hasonló történelem, a közös cél és a közös
küzdelem.
A tanácskozást megnyitva Gulyás Gergely (Fidesz), az Országgyűlés alelnöke
Európa két, szabadságáért legtöbbet szenvedett nemzeteként említette a lengyelt és a
magyart, megjegyezve, "mi tudjuk, hogy a szabadság megunhatatlan".
Azt mondta, a két társadalom többsége "elszenvedni volt kénytelen a rabságot, de
nem volt hajlandó elfogadni a hazugságot", és utalt arra is, hogy a 20. század
legnagyobb magyarországi történelmi tettét, az 1956-os forradalmat és
szabadságharcot a poznani felkelés inspirálta.
+ 2 fotó
Vissza a tartalomhoz…

Sorsközösség által kovácsolt barátság
MAGYAR HÍRLAP - 2016. 06. 30. (4. OLDAL)
A lengyel-magyar történelmi barátságra emlékezve 1956-os szabadtéri kiállítást
nyitottak a budapesti Városháza parkban, majd emlékülésen elevenítették fel a két
nemzet történelmi együttműködését. „A magyar-lengyel barátság ma a keresztény
Európa megőrzésének egyik legfontosabb pillére.
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Miként két ember kapcsolatát semmi sem mélyítheti jobban igaz barátsággá, mint az
együtt átélt sorsfordító események és az együtt megvívott harcok, úgy két nemzet
barátságát is sorsközösséggé kovácsolja a hasonló történelem, a közös cél és a közös
küzdelem – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök abban a köszöntőlevelében,
amelyet a szabadtéri kiállításmegnyitó utáni emlékülésen olvastak fel. Szerinte
egyszerre kell emlékezni a kommunista diktatúrák uralmának sötét időszakára, az
áldozatokra, de a jóra is, a bátorságra, a becsületre és az életmentő segítségre.
A tanácskozást megnyitó Gulyás Gergely parlamenti alelnök arról beszélt, Európa két,
szabadságáért legtöbbet szenvedett nemzete a lengyel és a magyar, a két társadalom
többsége „elszenvedni volt kénytelen a rabságot, de nem volt hajlandó elfogadni a
hazugságot”. Emlékeztetett, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot a poznani
felkelés inspirálta.
Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese a Városháza
parki kiállításmegnyitón azt mondta, Európában is páratlan érték a lengyel és a
magyar nemzet közötti összetartozás, ami a huszonegyedik század történelmi
viharain is át fog segíteni bennünket. Lukasz Kaminski, a lengyel Nemzeti Emlékezet
Intézetének elnöke szerint az emlékezés kötelezettséggel is jár, nem szabad
elfelednünk, hogy mivel szemben léptünk fel a szabadságért, az igazságért, az emberi
méltóságért, hiszen ez is az 1956-os ősök testamentuma, amelyet a ma élőknek be kell
teljesíteniük. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, Földváryné Kiss Réka
rámutatott, 1956 a szovjetellenes antikommunista ellenállás és a reálpolitikát is felülíró
szabadságvágy egyetemes jelképévé vált a vasfüggöny mindkét oldalán.
Vissza a tartalomhoz…

Főpolgármester-helyettes: páratlan érték a lengyel-magyar összetartozás
MAGYARHIRLAP.HU - 2016. 06. 29
Európában is páratlan értéknek nevezte a lengyel és a magyar nemzet közötti
összetartozást egy 1956-os kiállítás szerdai budapesti megnyitóján SzalayBobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese.
Olyan érték ez, amely a 21. század történelmi viharain is át fog segíteni bennünket –
jelentette ki. Megjegyezte, 1956-ban Lengyelország megmutatta, mit jelent a barátság,
mit jelent a magyar nemzettel a sorsközösség felvállalása, és arra emlékeztetett: a
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június végén a megalázottság és az alacsony bérek ellen kitört, 48 óra alatt levert
poznani felkelésnek fontos szerepe volt az októberi magyarországi forradalom
kirobbanásában.
A szónok az ezeréves lengyel-magyar barátság különösen fontos fejezeteként említette
a hat évtizeddel ezelőtt történteket. Kitért arra is, hogy a lengyelek 1956 őszén vért,
pénzt, élelmet, gyógyszert gyűjtöttek a magyar forradalmároknak.
Lukasz Kaminski, a Nemzeti Emlékezet Intézetének elnöke beszédében felidézte: a
történelem sokszor kötötte össze a magyarokat és a lengyeleket. Így történt ez a
második világháború után is, amikor a két nemzet előbb a kommunizmust, majd a
rendszerrel szembeni ellenállást és az egymást iránti szolidaritást tapasztalta meg.
Az emlékezés kötelezettséggel is jár – emelte ki. Hozzátette: nem szabad elfelednünk,
hogy mivel szemben léptünk fel a szabadságért, a az igazságért, az emberi méltóságért,
hiszen ez is az 1956-os ősök testamentuma, amelyet a ma élőknek be kell teljesíteniük.
A Városháza parkban most megnyitott kiállítást a fővárosi önkormányzattal és a
varsói társintézménnyel együtt szervező Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke,
Földváryné Kiss Réka arról beszélt, hogy 1956 alapvetően változtatta meg nemzedékek
gondolkodását, mert az ellenállásban rejlő erkölcsi erő új értelmet adott a szabad
világban élők, köztük a kommunizmusból kiábrándultak életének is.
1956 lengyelek és magyarok számára közös történelmi tapasztalat. Nyugat-Európa
számára közös történelmi szimbólum. 1956 a szovjetellenes antikommunista ellenállás
és a reálpolitikát is felülíró szabadságvágy egyetemes jelképévé vált a vasfüggöny
mindkét oldalán – jelentette ki.
Arra emlékeztetett: a lengyel és a magyar 1956 egyszerre volt válasz a szovjet
megszállásra, a terrorra, a nemzeti értékrenddel szembeni támadásra, az alapvető
szabadságjogok, a szólásszabadság, a vallásszabadság megsértésére, valamint a
mindezt elhazudó, elviselhetetlen propagandára.
A megnyitót követő tudományos emlékülést levélben köszöntötte Orbán Viktor
miniszterelnök. Azt hangsúlyozta, hogy egyszerre kell emlékeznünk a kommunista
diktatúrák uralmának sötét időszakára, az áldozatokra, de a jóra is, a bátorságra, a
becsületre és az életmentő segítségre.
Magyarország és Lengyelország barátsága ma a keresztény Európa megőrzésének
egyik legfontosabb pillére – fogalmazott levelében a kormányfő. Kitért arra is, hogy
miként két ember kapcsolatát semmi sem mélyítheti jobban igaz barátsággá, mint az
együtt átélt sorsfordító események és az együtt megvívott harcok, úgy két nemzet
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barátságát is sorsközösséggé kovácsolja a hasonló történelem, a közös cél és a közös
küzdelem.
A tanácskozást megnyitva Gulyás Gergely (Fidesz), az országgyűlés alelnöke Európa
két, szabadságáért legtöbbet szenvedett nemzeteként említette a lengyelt és a magyart,
megjegyezve, „mi tudjuk, hogy a szabadság megunhatatlan”.
Azt mondta, a két társadalom többsége „elszenvedni volt kénytelen a rabságot, de nem
volt hajlandó elfogadni a hazugságot”, és utalt arra is, hogy a 20. század legnagyobb
magyarországi történelmi tettét, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot a poznani
felkelés inspirálta.
http://magyarhirlap.hu/cikk/59681/Sorskozosseg_altal_kovacsolt_baratsag
Vissza a tartalomhoz…

Mi történt 1956-ban Lengyelországban?
KARCFM - HANGOLÓ - 2016.06.29. 06:15:39 (00:10:24)
Megszólaló: Földváryné Kiss Réka elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Vissza a tartalomhoz…

Európában is páratlan értéknek nevezte a lengyel és a magyar nemzet közötti
összetartozást Szalay-Bobrovniczky Alexandra
KATOLIKUS RÁDIÓ - HÍRTÜKÖR - 2016.06.29. 21:09:32 (00:02:36)
Mv: Európában is páratlan értéknek nevezte a lengyel és a magyar nemzet közötti
összetartozást egy 1956-os szabadtéri kiállítás szerdai budapesti megnyitóján SzalayBobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese. Kövér Tamást hallják.
R: Szalay-Bobrovniczky Alexandra kijelentette, 1956-ban Lengyelország megmutatta,
mit jelent a magyar nemzettel a sorsközösség felvállalása, és arra emlékeztetett, a 48
óra alatt levert poznani felkelésnek fontos szerepe volt az októberi magyarországi
forradalom kirobbanásában. Tehát, mutatott rá, olyan érték ez, amely a 21. század
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történelmi viharain is át fog segíteni bennünket. Az ezeréves lengyel-magyar barátság
különösen fontos fejezeteként említette a hat évtizeddel ezelőtt történteket.
Kitért arra is, hogy a lengyelek 1956 őszén vért, pénzt, élelmet és gyógyszert gyűjtöttek
a magyar forradalmároknak. Lukasz Kaminski, a Nemzeti Emlékezet Intézetének
elnöke beszédében felidézte, a második világháború után a két nemzet előbb a
kommunizmust, majd a rendszerrel szembeni ellenállást és az egymást iránti
szolidaritást tapasztalta meg. A Városháza parkban most megnyitott kiállítást a
fővárosi önkormányzattal és a varsói társintézménnyel együtt szervező Nemzeti
Emlékezet Bizottságának elnöke, Földváryné Kiss Réka arról szólt, hogy 1956
alapvetően változtatta meg nemzedékek gondolkodását, mert az ellenállásban rejlő
erkölcsi erő új értelmet adott a szabad világban élők, köztük a kommunizmusból
kiábrándultak életének is.
Arra emlékeztetett, a lengyel és a magyar 1956 egyszerre volt válasz a szovjet
megszállásra, a terrorra, a nemzeti értékrenddel szembeni támadásra, az alapvető
szabadságjogok, a szólásszabadság, a vallásszabadság megsértésére, valamint a
mindezt elhazudó, elviselhetetlen propagandára is. A megnyitót követő tudományos
emlékülést levélben köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök.
Vissza a tartalomhoz…

1956 Lengyelország és Magyarország közös szimbolikus eseménye, mondta
Földváryné Kiss Réka
KARCFM - NEWS - 2016.06.29. 12:20:09 (00:02:46)
Mv: 1956 Lengyelország és Magyarország közös szimbolikus eseménye, mondta a
Karc FM-en a Nemzeti Elmékezet Bizottságának elnöke. Földváryné Kiss Réka
kifejtette, hatvan évvel ezelőtt világossá vált, hogy a kommunista diktatúra válságban
van, és először a lengyelek, majd a magyarok is fellázadtak a rendszer ellen. Az elnök
emlékeztetett, október 23-án Budapesten a lengyel tüntetőkkel szolidáris jelszavakkal
vonultak utcára, Krakkó pedig rengeteget segített a magyar szabadságharc leverése
után.(...)
Vissza a tartalomhoz…
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Lengyel-magyar kiállítás nyílt a poznani felkelés hatvanadik évfordulója
alkalmából
M1 - HÍRADÓ- 2016.06.29. 20:10:20 (00:00:56)
Mv: Európában is páratlan értéknek nevezte a lengyel és a magyar nemzet közötti
összetartozást egy '56-os budapesti szabadtéri kiállítás megnyitóján SzalayBobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes. A fővárosi és a varsói
önkormányzat, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottság együttműködésével létrejött
tárlat azt mutatja be, hogy 1956 lengyelek és magyarok számára közös történelmi
tapasztalat. Az Országgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy Európában a lengyel és a
magyar nemzet szenvedett meg a legtöbbet a szabadságáért
Vissza a tartalomhoz…

Poznan 1956 – avagy lehet-e nemzetiszínű gatyamadzag a kommunistákon?
MOZGASTERBLOG.HU - 2016. 06. 30.
Máthé Áron
Még a második világháború idején történt, hogy a magyar illegális kommunista
mozgalom tagjai egyik konspirált találkozójukon azzal vádolták Ságvári Endrét, hogy
„felkötötte a nemzetiszínű gatyamadzagot”. Ezzel a megváltozott taktikára utaltak,
amely szerint a helyi, nemzeti sajátosságokat is fel kell használni a kommunisták
vezette népfront kiépítésekor. Ságvári persze sietett megnyugtatni elvtársait: erről szó
sincs, nincs rajta ilyesfajta ruházati alkatrész.
A nemzeti színű gatyamadzag kérdése azután többször is előkerült a kommunizmus
közép-európai története során, noha nem szó szerint ebben a formában.
Lengyelország például különösen kényes kérdés volt ebből a szempontból. A második
világháborút Lengyelország a győztesek oldalán fejezte be, de valójában ugyanúgy
szovjet fennhatóság alá került, mint a vesztes Magyarország. A szovjetek számára a
lengyel csatlós állam léte különösen is fontos volt. Részben azért, mert ezt tartották a
fő felvonulási terepüknek – a második világháborús hadműveletek irányához
hasonlóan – a Nyugat felé. Részben pedig az ősi szláv belviszály miatt, egy önálló
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lengyel állam léte ugyanis alapjaiban kérdőjelezte (és kérdőjelezi) meg a szovjet-orosz
európai befolyásszerző törekvéseket. Ráadásul a katyni mészárlás óta a lengyel
probléma egyúttal azt is jelentette, hogy a hazugság uralmát itt különös erővel kellett
fenntartani. A kérdést nem is bízták a véletlenre, a háború utáni Lengyelország állami
szuverenitásáról elég annyit mondani, hogy Rokosszovszki, egy szovjet marsall volt a
hadügyminiszter, és egyúttal a Politikai Bizottság oszlopos tagja is.
Ami azonban a szocializmus építését illeti, a kommunisták Lengyelföldön sem voltak
sokkal sikeresebbek, mint máshol. A tömegsírokba lőtt nemzeti gerillák, a kivégzettek
és a bebörtönzöttek mellett a másik oldalon leginkább a nyomor és az éhség volt, ami
nem nevezhető kifejezetten egyensúlyi helyzetnek. Valamit azonban nem sikerült
kiölni a lengyelekből: azt az elemi, az évszázados oroszellenességet is érthetően
magában foglaló nemzeti érzést, ami lehetővé tette a túlélésüket az államnélküli
felosztottság 130 évében. Ráadásul a „lengyel Sztálin”, Boleslaw Bierut 1956
márciusában meghalt, így a kommunista vezetésen belül hatalmi vákuum is
keletkezett.
Ezt követően a lengyel pártvezetés elhatározta, hogy szélesebb pártkörökben fogja
ismertetni Hruscsov februári titkos beszédét – amely valójában beismerő vallomásnak
bizonyult. Mire a lengyel pártvezetés észbe kapott, a gyűlések ezrein már nem a hibák
kijavításáról volt szó, hanem az olyan drámai kérdésekről, mint a MolotovRibbentropp paktum, a katyni mészárlás, az 1944-es varsói felkelés cserbenhagyása a
szovjetek részéről, illetve olyan konkrétumokról is, mint hogy például miért nincs
kenyér.
Mindez bőségesen elég volt ahhoz, hogy az 1955 ősze óta a helyzetük javítását hiába
kérelmező poznani munkások türelmének vége szakadjon. Ironikus módon éppen a
Joszif Sztálin Fémművek dolgozói vették kezükbe a dolgokat. Június 26-án hajnalban
spontán sztrájk bontakozott ki a gyárban, majd Poznan központi terén legalább
százezren gyűltek össze a diákok, a munkások és a városi többi lakói közül. Arra a
hírre, hogy a tömeg kiküldötteit letartóztatták, a tüntetés felkeléssé változott.
Megostromolták a középületeket, a börtönt, és a középületeket. Az állambiztonság
épületénél a tömegbe lőttek. Az elnyomó gépezet Rokosszovszki marsall irányításával
a megszokott szovjet módszerek szerint reagált: máshonnan felhozott csapatokat
küldtek be a városba, azzal, hogy német provokátorok garázdálkodnak a városban…
Az összecsapásokban több tucatnyian vesztették életüket, és százak sebesültek meg.
Újabb százakat tartóztattak le és küldtek börtönbe. A történet azonban nem ért véget:
folytatódott a lengyel októberrel.
A „lengyel október” viszont különbözött a magyartól. A korábban „jobboldali,
nacionalista elhajlásért” kizárt, majd visszafogadott Gomulka – aki az új lengyel
pártvezető lett - sikeresen meggyőzte Hruscsovot, hogy Lengyelországot benntartja a
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szovjet blokkban, illetve arról is, hogy csak belső autonómiát akar, „nemzeti
különutassága” ezen nem fog túlterjedni.
Nem is terjedt túl ezen. A lengyel kommunizmus hiába úszta meg 1956-ot, ez mit sem
változtatott az összképen. Egymást egyre gyorsabban követő válságok sora mutatta
meg: a munkások tiltakozásai az elemi életkörülmények javítására pillanatok alatt
nemzeti követelésekké változnak. A tengermelléken 1970-ben került sor sortüzekre,
majd éppen 20 évvel a poznani események után 1976. júniusában a szinte országos
méretű sztrájkhullám és tiltakozás egyik gócpontjában, Radom városában ismét a
tömegbe lőttek. Az 1981-ben bevezetett hadiállapot hazai „megoldása” (a Nemzeti
Megmentés Katonai Tanácsa volt a kommunista irányítószerv neve) ismét azt jelezte,
hogy felesleges nemzetiszínű gatyamadzagot kötözgetni magukra kommunistáknak.
A kommunizmus nem lehet „nemzeti”, mert akkor vagy nem kommunizmus, vagy
pedig nem nemzeti.
Idén Magyarország és Lengyelország közösen emlékezik 1956-ra. A történelmünk
közös mintázatot mutat: a nemzeti függetlenséget – önrendelkezést – felesleges
megpróbálni ideológiákkal elmaszatolni.
http://mozgasterblog.hu/blog/poznan_1956_avagy_lehet_e_nemzetiszinu_gatyamadz
ag_a_kommunistakon
Vissza a tartalomhoz…

A szabadság megunhatatlan
MANDINER.HU - 2016. 06. 30.
Közös múltunk örökségének felmutatása akár a sajátjainkhoz képest csekély
történelmi távlattal rendelkező világhatalmak különösen beszűkült horizontú egykor
volt vezetőinek is lehetőséget ad arra, hogy egyértelművé váljon: a II. világháború után
kommunista rabságra ítélt nemzetek milyen bátorsággal milyen történelmi
szolidaritást mutatva milyen sokat tettek azért, hogy a reménytelenség, a hazugság és
az erőszak uralma alatt is kiálljanak a szabadságért.
Tisztelt Kaminski Elnök Úr! Tisztelt Elnök Asszony! Nagykövet Úr! Tisztelt Főpolgármesterhelyettes és Főigazgató Asszony! Tisztelt Professzor Urak! Hölgyeim és Uraim!
Szeretettel köszöntök a magyar Országgyűlés nevében minden résztvevőt a „Lengyelország Magyarország: Történelem és emlékezet” címmel megrendezett emlékülésen. Külön is
üdvözlöm azt az alkalomhoz illő, de egyébként a mai rendezvénytől függetlenül is kiváló
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együttműködést, amely a kommunista múlt feltárásában példamutató lengyel Nemzeti
Emlékezet Intézete és a négy évvel ezelőtt megalakult magyar Nemzeti Emlékezet Bizottsága
között az elmúlt években létrejött. Széchenyitől tudjuk, hogy „múlton nyugszik a jelen, s azon
a jövendő” és tudjuk azt is, hogy a lengyel és a magyar nemzet múltjában oly sok közös vonás,
közös szenvedés és párhuzamos életút lelhető fel, mely önmagában is megerősíti és tartóssá teszi
a jelenben fennálló szövetségünket.
A demokráciát leginkább megszolgált, a szabadságért legtöbbet szenvedett két európai
nemzetnek a kommunista diktatúra időszakának feltárásáért, megörökítéséért és
megismertetéséért felelős alkotmányos intézményeinek együttműködésében megtartott
rendezvény azonban nem csak Magyarország és Lengyelország számára fontos. Közös múltunk
örökségének felmutatása akár a sajátjainkhoz képest csekély történelmi távlattal rendelkező
világhatalmak különösen beszűkült horizontú egykor volt vezetőinek is lehetőséget ad arra, hogy
egyértelművé váljon, hogy a II. világháború után kommunista rabságra ítélt nemzetek milyen
bátorsággal milyen történelmi szolidaritást mutatva milyen sokat tettek azért, hogy a
reménytelenség, a hazugság és az erőszak uralma alatt is kiálljanak a szabadságért. Mi tudjuk,
hogy a szabadság megunhatatlan. Közös történelmi múltunk alapján számunkra – lengyelek és
magyarok számára – különösen az.
A poznani felkelés 60. évfordulójára emlékezünk, mely az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc szikráját jelentette. A meghallgattatás hiányában Poznan fontosabb középületeit
elfoglaló, normális munkafeltételeket és a munkásokat is megillető emberi méltóság biztosítását
követelő felkéléssel szemben a lengyel kommunista hatalom a hadsereget vetette be. A
demonstrációra reagálva az országos tiltakozási hullám megelőzése érdekében a kommunisták
Gomulka személyében új embert választottak a párt élére. A szintén kommunista – 14 évvel
később már a munkásokba lövető – Gomulka ekkor még a kommunista birodalmon belüli, de
önálló lengyel út mellett tört lándzsát, és ezt az akaratát még Hruscsov 1956. októberi
látogatása idején és ellenére is érvényre tudta juttatni.
A fővárosi és vidéki ifjúság Budapesten a lengyelországi események hatására döntött úgy, hogy
a budai Bem-szobornál szervez szimpátia-tüntetést – kapcsolódva a lengyel barátainknál történt
eseményekhez. Nehéz lenne szebb példával kifejezni az országaink közötti kapcsolat jelentőségét,
minthogy a XX. század legnagyszerűbb magyar történelmi tettét; az 1956-os forradalmat, a
Lengyelország iránti szolidaritás ihlette.
Ahogyan nehéz meghatottság nélkül megemlékezni e szolidaritásnak a lengyel nemzet részéről
a magyar nemzet irányában néhány nappal később megtapasztalt megnyilatkozásairól. Nagyon
sok magyar forradalmárt a szó legszorosabb értelmében lengyel vér tartott életben, miután az
október 23-i magyar forradalom kitörésének, majd a Kossuth téri sortűznek a hírére – a hat
évtizeddel ezelőtt még három órán át tartó véradás nehézségei ellenére – lengyelek tízezrei
siettek vért adni a magyar forradalmárok megsegítésére. A lengyel személyes áldozatvállalást
ugyancsak jól szemlélteti, hogy lengyel bajtársaink a magyar forradalom napjaiban megkezdett
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adománygyűjtés során három hét alatt több, mint 21 millió zlotyit gyűjtöttek össze akkor,
amikor a kommunizmus időszakában a lengyel átlagbér kevesebb volt ezer zlotyinál.
Lengyelország és Magyarország azért is kényes a szabadság iránti elkötelezettségének
illetéktelen megkérdőjelezésére, mert az én korosztályom előtt generációk nőttek fel úgy, hogy
vágytak a szabadságra, tettek – sőt áldozatot vállaltak – érte, sokan mégsem élvezhették életük
egyetlen pillanatában sem.
Nálunk jobban senki nem tudja, hogy a diktatúra hazugság, rabság és erőszak visszataszító
egyvelege. Azt is tudjuk, hogy hazugságban rosszabb élni, mint rabságban, mert rabságban az
ember legalább belül szabad maradhat, hazugságban azonban a belső szabadságot is elveszti. A
rabság nem teszi lehetetlenné az igazság felismerését, a hazugság viszont olyannyira, hogy még
a rabság tagadását is megengedi. Éppen ezért a hazugság a rabságot önkéntessé teszi, ahol az
erőszak létező, de immáron felesleges biztosítékká válik. Magyarország és Lengyelország
polgárainak többsége a kommunista diktatúra évtizedeiben elszenvedni volt kénytelen a
rabságot, de nem volt hajlandó elfogadni a hazugságot. Ezért volt szükség erőszakra, a
szabadságküzdelmek leverésére, szükségállapot kihirdetésére, ellenzékiek meggyilkolására, az
egyházak sanyargatására és a szovjet katonák ideiglenesnek hazudott, de állandósult
állomásoztatására országunkban.
Ezért kellett vállalni a mártíriumot Brenner Jánosnak és Jerzy Popieluszkonak, Brusznyai
Árpádnak és a Wujek bánya bányászainak, a poznani munkásmozgalom tagjainak és az ’56-os
forradalom áldozatainak.
Az életáldozat mindig nehezen érthető, szinte felfoghatatlan, hiszen a földi élet minden, amit a hit ajándéka nélkül - látni és felfogni vagyunk képesek. Ami azon túl van - meggyőződés
szerint - a vég vagy a végtelenség. Miért vállalták mégis 1956 hősei - közülük sokan tudatosan
is - a biztos halált? Miért álltak teljes testükkel a szovjet tankok ágyúcsövének torkolatához?
Miért nem kértek kegyelmet? Miért nem remegtek meg a forradalom melletti kiállásukban a
bitófa árnyékában sem? Miért voltak képesek még úgy és akkor is igent mondani a vérbefojtott
forradalomra, hogy ezzel tudatosan mondtak nemet a saját életükre? Hősiességüknek miként
lehetett része az esélylatolgatás nélküli feltétlen kiállás még akkor is, amikor a többszörös
túlerővel szemben biztos volt a vereség, sőt sokszor a halál is?
E hősiességnek a hősöket évszázadokkal túlélő példája, a lengyel és magyar 56-osok
tanúságtétele bizonyítja, hogy a küzdelem értelme nemcsak a győzelem lehet. Aki kitartott nem
azért tartott ki, mert reménye volt, hanem mert igaza. Az emberek ugyanis nem az elért
eredmény, hanem a véghezvitt tetteik által válnak hőssé.
Az eredmény a történelemnek, az emberiség létének a végezetéig mindig megváltozhat; a ma
vesztesei a holnap győztesei lehetnek, rossz jóra fordulhat, a rab nép szabaddá válhat, a
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reménytelenséget felválthatja a remény, az igazság végső győzelemével öröknek hitt hazugságok
is lelepleződhetnek. De az emberi kiállás, a példaadás, azaz hősiesség velünk marad örökre.
Ahogyan a hazához való hűség is megmarad. Földi világunk sokszor nem igazságos, ezért a
hazához való hűség a hazát tartja meg és nem azt, aki hű hozzá. 1956-ban a hazához való hűség
Lengyelországban és Magyarországon egyaránt harcban elesett hősöket, kivégzetteket,
bebörtönzötteket és megnyomorítottakat szült. A kommunista állam a hazához való hűségért
fizikai megsemmisítéssel fizetett. Az állam azonban földi hatalom, a haza viszont „a magasban
van” - ahogyan Illyés Gyula találóan megfogalmazta. Ezért a nemzet közös emlékezetének
örökké részesei maradnak mindazok, akiknek lelke a hazáért szállt az égbe. Példájukkal,
áldozatukkal, keresztútjukkal ők jelenítik meg a mindazt, amely a föld egy - határokkal körbezárt
- területét a hazánkká teszi és bennük testesül meg mindaz, amely határokra való tekintet nélkül
büszke és baráti európai nemzetté formál bennünket; lengyeleket és magyarokat.
Ahogyan magunkban sem temethetjük el örökre az igazságot, úgy a hősök földi maradványainak
jeltelen sírokba zárása is hiábavaló volt. Mártíriumuk által emlékük önálló életre kelt. A haza
iránt mindent feláldozni kész szeretetük a nemzeteinkben is nem múló szeretet és tiszteletet
ébreszt irántuk. Ahogyan a legőszintébb szeretet képes arra, hogy velünk legyenek azok is, akik
nincsenek mellettünk, úgy élnek ma is és úgy fognak örökké élni 1956 egymással korlátlan
szolidaritást vállaló lengyel és magyar hősei a dicső múltra emlékező nemzeti közösségeink
szívében.
http://mandiner.hu/cikk/20160630_gulyas_gergely_a_szabadsag_megunhatatlan
Vissza a tartalomhoz…

Európában is páratlan értéknek nevezte a lengyel és a magyar nemzet közötti
összetartozást Szalay-Bobrovniczky Alexandra
KATOLIKUS RÁDIÓ - HÍRTÜKÖR - 2016.06.29. ÉS 30. (00:02:38)
Mv: Európában is páratlan értéknek nevezte a lengyel és a magyar nemzet közötti
összetartozást egy 1956-os szabadtéri kiállítás szerdai budapesti megnyitóján SzalayBobrovniczky

Alexandra,

Budapest

főpolgármester-helyettese.

Kövér

Tamás

összefoglalója.
R: Szalay-Bobrovniczky Alexandra kijelentette, 1956-ban Lengyelország megmutatta,
mit jelent a magyar nemzettel a sorsközösség felvállalása, és arra emlékeztetett, a 48
óra alatt levert poznani felkelésnek fontos szerepe volt az októberi magyarországi
forradalom kirobbanásában.
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Tehát, mutatott rá, olyan érték ez, amely a 21. század történelmi viharain is át fog
segíteni bennünket. Az ezeréves lengyel-magyar barátság különösen fontos
fejezeteként említette a hat évtizeddel ezelőtt történteket. Kitért arra is, hogy a
lengyelek 1956 őszén vért, pénzt, élelmet és gyógyszert gyűjtöttek a magyar
forradalmároknak. Lukasz Kaminski, a Nemzeti Emlékezet Intézetének elnöke
felidézte, a második világháború után a két nemzet előbb a kommunizmust, majd a
rendszerrel szembeni ellenállást és az egymást iránti szolidaritást tapasztalta meg. A
Városháza parkban most megnyitott kiállítást a fővárosi önkormányzattal és a varsói
társintézménnyel együtt szervező Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke,
Földváryné Kiss Réka arról szólt, hogy 1956 alapvetően változtatta meg nemzedékek
gondolkodását, mert az ellenállásban rejlő erkölcsi erő új értelmet adott a szabad
világban élők, köztük a kommunizmusból kiábrándultak életének is.
Arra emlékeztetett, a lengyel és a magyar 1956 egyszerre volt válasz a szovjet
megszállásra, a terrorra, a nemzeti értékrenddel szembeni támadásra, az alapvető
szabadságjogok, a szólásszabadság, a vallásszabadság megsértésére, valamint a
mindezt elhazudó, elviselhetetlen propagandára is. A megnyitót követő tudományos
emlékülést levélben köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök.
Vissza a tartalomhoz…

Keményet mondott Bill Clintonról a fideszes politikus
VALASZ.HU - 2016. 06. 30.
Ablonczy Bálint
Lengyel-magyar 1956-os kiállítást nyitottak meg tegnap a Városháza parkban. Az
esemény ünnepélyes emlékülését megnyitó Gulyás Gergely parlamenti alelnök
odaszúrt a nemrég a magyarokat és lengyeleket kollektíven leputyinistázó volt
amerikai elnöknek.
Szép kiállítást nyitottak meg tegnap Budapesten a Városháza parkban. Az 1956-os
kiállítást a magyar Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a lengyel Nemzeti Emlékezet
Intézete, valamint a Varsói Magyar Kulturális Intézet közösen szervezte.
Különlegessége, hogy egy időben látható Varsóban, Poźnanban és Budapesten.
A rendezvény kapcsán emlékülést is szerveztek, ahol Gulyás Gergely fideszes
parlamenti alelnök azt mondta:
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„A demokráciát leginkább megszolgált, a szabadságért legtöbbet szenvedett két európai
nemzetnek a kommunista diktatúra időszakának feltárásáért, megörökítéséért és
megismertetéséért felelős alkotmányos intézményeinek együttműködésében megtartott
rendezvény azonban nem csak Magyarország és Lengyelország számára fontos. Közös múltunk
örökségének felmutatása akár a sajátjainkhoz képest csekély történelmi távlattal rendelkező
világhatalmak különösen beszűkült horizontú egykor volt vezetőinek is lehetőséget ad arra, hogy
egyértelművé váljon: a II. világháború után kommunista rabságra ítélt nemzetek milyen
bátorsággal milyen történelmi szolidaritást mutatva milyen sokat tettek azért, hogy a
reménytelenség, a hazugság és az erőszak uralma alatt is kiálljanak a szabadságért. Mi tudjuk,
hogy a szabadság megunhatatlan. Közös történelmi múltunk alapján számunkra – lengyelek és
magyarok számára – különösen az.”(színt nem tudtam kivenni- fe)
Félreérthetetlen célzás Bill Clintonra, aki nemrég azt mondta: „a lengyelek és a
magyarok az USA-nak és a hidegháborúnak köszönhetik szabadságukat, most mégis
elegük lett a demokráciából és tekintélyelvű diktatúrát akarnak.”
Persze, ne legyünk igazságtalanok, az elhangzottaknak ez csak egy része volt. További
öt gondolat a beszédből:
1. „Ahogyan nehéz meghatottság nélkül megemlékezni e szolidaritásnak a lengyel
nemzet részéről a magyar nemzet irányában néhány nappal később megtapasztalt
megnyilatkozásairól. Nagyon sok magyar forradalmárt a szó legszorosabb értelmében
lengyel vér tartott életben, miután az október 23-i magyar forradalom kitörésének,
majd a Kossuth téri sortűznek a hírére – a hat évtizeddel ezelőtt még három órán át
tartó véradás nehézségei ellenére – lengyelek tízezrei siettek vért adni a magyar
forradalmárok megsegítésére.”
2. „Lengyelország és Magyarország azért is kényes a szabadság iránti
elkötelezettségének illetéktelen megkérdőjelezésére, mert az én korosztályom előtt
generációk nőttek fel úgy, hogy vágytak a szabadságra, tettek – sőt áldozatot vállaltak
– érte, sokan mégsem élvezhették életük egyetlen pillanatában sem.”
3. „ Magyarország és Lengyelország polgárainak többsége a kommunista diktatúra
évtizedeiben elszenvedni volt kénytelen a rabságot, de nem volt hajlandó elfogadni a
hazugságot. Ezért volt szükség erőszakra, a szabadságküzdelmek leverésére,
szükségállapot kihirdetésére, ellenzékiek meggyilkolására, az egyházak
sanyargatására és a szovjet katonák ideiglenesnek hazudott, de állandósult
állomásoztatására országunkban."
4. „A lengyel és magyar 56-osok tanúságtétele bizonyítja, hogy a küzdelem értelme
nemcsak a győzelem lehet. Aki kitartott nem azért tartott ki, mert reménye volt, hanem
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mert igaza. Az emberek ugyanis nem az elért eredmény, hanem a véghezvitt tetteik
által válnak hőssé.”
5. „Az eredmény a történelemnek, az emberiség létének a végezetéig mindig
megváltozhat; a ma vesztesei a holnap győztesei lehetnek, rossz jóra fordulhat, a rab
nép szabaddá válhat, a reménytelenséget felválthatja a remény, az igazság végső
győzelemével öröknek hitt hazugságok is lelepleződhetnek. De az emberi kiállás, a
példaadás, azaz hősiesség velünk marad örökre."
http://valasz.hu/itthon/kemenyet-mondott-bill-clintonrol-a-fideszes-politikus-119359
Vissza a tartalomhoz…

„A mamám megígérte, hogy ezért mackót vesz nekem, de neked a pénz most fontosabb”
VALASZ.HU - 2016. 07. 04.
Az idei lengyel-magyar szolidaritás évéhez kapcsolódóan nyílt szabadtéri kiállítás
Budapest szívében. Könnyen megközelíthető helyszín, átlátható ismertetők,
lélegzetelállító történetek. Ha teheti, nézze meg!
A Deák tér és az Astoria között elhelyezkedő Városháza Parkban nyílt meg a poznani
munkásfelkelés 60. évfordulójára emlékező kiállítás. A kiállítás fővédnöke Tarlós
István főpolgármester, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott személyesen jelen
lenni, ezért Szalay-Bobrovniczky Alexandra köszöntötte az érdeklődőket. „A
történelem legnagyobb szovjetellenes felkelése történt 1956-ban. A poznani munkások
az évek óta tartó megalázottság és az alacsony bérek ellen vonultak utcára. A hatalom
páncélos alakulatok bevetésével ugyan 48 óra alatt leverte a felkelést, azonban a
lengyelek szabadságküzdelmét nem tudták meg nem történtté tenni, a hősies
áldozatvállalás tehát nem volt hiábavaló” – emlékeztetett a főpolgármester-helyettes,
aki hangsúlyozta: Lengyelország a forradalom kitörésének első pillanatától kezdve
szolidaritást vállalt velünk, és figyelmeztetett: a lengyel-magyar barátságot meg kell
tartani, mert ez átsegíthet minket a 21. század útvesztőin.
Łukasz Kamiński, a Nemzeti Emlékezet Intézetének elnöke, valamint Földváryné Kiss
Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke kifejtették: a magyarokat és a
lengyeleket nagyon mélyen összekötötte a kommunizmus ellen folytatott elhivatott
harc.
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A Városháza Dísztermében tartott emlékülés résztvevőit levélben köszöntötte Orbán
Viktor. „Magyarország és Lengyelország barátsága ma a keresztény Európa
megőrzésének egyik legfontosabb pillére” – fogalmazott a miniszterelnök.
A helyszínen Gulyás Gergely üdvözölte a jelenlevőket. Az Országgyűlés alelnöke
beszédében kifejtette: a nála idősebb nemzedékek tagjai úgy vágytak a szabadságra és
vállaltak érte felelősséget, hogy sokan közülük életük egyetlen pillanatában sem
élvezhették annak gyümölcseit.
Néhány tény a lengyelek támogatásáról
Mindössze néhány nap kellett ahhoz, hogy a magyarok megsegítésére szervezett
pénz-, élelem- és gyógyszergyűjtési akció országos méretűvé váljon
Lengyelországban.
20 nap alatt több mint 21 millió (!) złoty gyűlt össze ’56 őszén. (Az átlagfizetés ekkor
nem érte el az ezer złotyt.)
Most pedig megosztunk önökkel egy rövid történetet a kiállítás anyagából, hogy
lássák: érdemes elmenni és megnézni azt. „Varsó utcáján dobozok álltak ezzel a
felirattal: »Gyógyszerekre a magyaroknak.« Az emberek megálltak, majd
továbbhaladtak. Mindenki annyit dobott be, amennyit tudott. Jelen voltam egy ilyen
doboz felnyitásánál. A sok bankjegy között – egy levél. Benne 50 złoty volt, és a
papíron girbe-gurba betűkkel ez állt: »A mamám megígérte, hogy ezért mackót vesz
nekem, de neked, budapesti kislány, a pénz most fontosabb. Krysia Varsóból.«”
A szabadtéri tárlatot egészen 2016. november 5-ig lehet megtekinteni. Higgyék el:
megéri.
http://valasz.hu/itthon/a-mamam-megigerte-hogy-ezert-mackot-vesz-nekem-deneked-a-penz-most-fontosabb-119371
Vissza a tartalomhoz…

Hatvan éve volt a poznani felkelés
LÁNCHÍD RÁDIÓ - KULISSZA - 2016.07.06. 12:32:43 (00:22:16)
Szereplők: Máthé Áron, elnökhelyettes, Nemzeti Emlékezet Bizottsága
( hanganyagot próbálom csatolni…)
Vissza a tartalomhoz…
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1956. Lengyelország–Magyarország...köszöntők (NEB-videó)
NEB.HU- 2016. 07.07.
Az 1956. Lengyelország–Magyarország. Történelem és emlékezet című szabadtéri
kiállítás és az azt követő, a poznańi felkelés 60. évfordulójára rendezett emlékülés
köszöntői:





Földváryné Kiss Réka köszöntője a kiállításon
Lukasz Kaminski köszöntője a kiállításon
Szalay Bobrovniczky Alexandra köszöntője a szabadtéri kiállításon
Gulyás Gergelynek, az Országgyűlés alelnökének megnyitója a poznańi
felkelésre emlékező ülésen

https://www.neb.hu/hu/1956-lengyelorszagmagyarorszagkoszontok-neb-video
Vissza a tartalomhoz…

Páratlan érték a lengyel-magyar összetartozás
NEB.HU- 2016. 07.06.
Tudósítás a budapesti eseményről, köszöntők, összesítés az megjelent sajtóhírekről
https://www.neb.hu/hu/paratlan-ertek-a-lengyel-magyar-osszetartozas
Vissza a tartalomhoz…
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