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Az Ön által Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszternek feltett „ Hogyan lehetséges ,
Hogy egy már külföldön korábban felhasznált dal lett az '56-os emlékév dala?” című írásbeli
kérdésre illetékességb ő l — Balog Zoltán miniszter űr megbízásából — az alábbi választ adom .

Magyarország Kormánya 2015 októberében döntött az 1956-os forradalom és szabadsághar c
hatvanadik évfordulóját megünnepl ő emlékév meghirdetésérő l . A 2017. június 16-ig tartó
emlékév tartalmi programjainak el őkészítésére, illetve felügyeletére a Kormány
emlékbizottságot (1956-os Emlékbizottság) alapított, melynek fővédnöke dr. Kövér László ,
védnöke Wittner Mária, Schmidt Mária személyében pedig kormánybiztost nevezett ki . A
Balog Zoltán miniszter űr elnökölte 1956-os Emlékbizottság a konkrét feladatok ellátásával a
Schmidt Mária kormánybiztos asszony által vezetett Közép és Kelet-Európai Történelem é s
Társadalom Kutatásáért Közalapítványt (a továbbiakban: a Közalapítvány) bízta meg, amely
az Emlékbizottsággal folytatott egyeztetések után 2015 decemberében nyújtotta be a z
emlékév tervezett programcsomagját.

Tájékoztatom, hogy az emlékév egésze jelen állapotában részint el őkészítetés alatt álló ,
részint a konkrét megvalósítás szakaszába forduló programelemekből áll. Igy kizárólag
folyamatban lévő ügyekrő l beszélhetünk, melyek szerződéssel kapcsolatos és/vagy pénzügyi
természetű információi a projekt státuszából adódóan nem képezhetik még beszámoló tárgyát .
Erre majd az emlékév lezárásakor kerülhet sor ,

Az "56-os emlékév daláról feltett kérdésével kapcsolatban szeretném felhívni figyelmét
Desmond Child nyilatkozatára, melyb ől világosan kiderül, hogy a dal korábban kereskedelm i
forgalomba nem került, jogait nem értékesítették . A szerző rámutatott : ., teljesen elfogadott
szokás, hogy a zeneipar alkotói .folyamata során dalok korai változatait vagy egyes részleteit
kipróbálják, letesztelik egy kiválasztott közönség előtt, és ezeket a részleteket később, a végső
változatban .fejezik be . Ez a normális módja annak, ahogy a zenei szerzeményeket megalkotjá k
és létrehozzák".



Az emlékév tartalmi magjának, üzeneteinek és programelemeinek tervezésekor az 1956-o s
Emlékbizottság az alábbi szempontokat érvényesítette :

I .) 2006-ban nem nyílt mód az 1956-os forradalom és szabadságharc méltó
megünneplésére, az 50 . évforduló a Gyurcsány Ferenc vezette kormány döntései okán
kudarctörténetté vált .

2.) Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és az antikommunista ellenállás
kiemelked ő alakjai máig nem képezik a közösségi emlékezet tárgyát, neveik nem
szerepelnek a közoktatásban használt tankönyvekben, s őt, szemben például
Franciaországgal, ahol az ellenállás hőseiről majd minden település külön
megemlékezik, hazánkban szinte sehol nem találunk afféle „büszkeségpontokat” ,
melyek őriznék és ápolnák a szabadságért és a függetlenségért küzdő XX. század i
hőseink emlékét .

3.) Jelentős szakadék van oktatásban, valamint a reguláris állami ünnepek által
közvetített történeti tartalmak és a közösségi tudatban máig élő emlékezet között, a
forradalmat kirobbantó „októberi ifjak” és a szabadságharcot megvívó pesti srácok é s
lányok alig kapnak figyelmet .

4.) Negyedszázaddal a rendszerváltoztatást követ ően közel négymillió olyan magyar
állampolgár él Magyarországon, akinek semmilyen személyes emléke nincs a
diktatúra időszakáról, sem a szabadság és függetlenség elvesztésének fájdalmáról .

Ezen szempontok érvényesítésével az 1956-os Emlékbizottság az alábbi programelemek
megvalósítását készítette el ő :

• országos pályázati program kidolgozása és meghirdetése (jelenleg mintegy 150 0
pályázat érkezett be, ezek elbírálása és a szerz ődéskötések folyamatosak) ,

• intézményi kooperációk előkészítése (1956 emlékét ápoló szervezetek, kulturáli s
közintézmények, az emlékévet támogató cégek – MOL, OTP, MÁV, BKK stb . –
bevonása az emlékév programjába) ,

• külföldi és hazai központi programelemek előkészítése, együttműködésben töb b
minisztériummal és a Müpával ,

« nyilvánosságmunka és marketingtevékenység tervezése, idevágó konkrét elemek
előkészítése és folyamatos megvalósítása (tájékoztató honlap és egyéb onlin e
ismeretterjesztő felületek megvalósítása, óriásplakát-kampány, online- offlin e
hirdetések és ismeretterjesztő tartalmak dísszeminációja, tűzfalfestés, épülethálók,
imázsfilm, képregény, emlékév dala, társadalmi célú reklámok készítése, fényfestés
Magyarország különböz ő településein) ,

• felnőttképzési program kidolgozása és megvalósításának előkészítése mintegy 500 0
pedagógus számára,

« az emlékév központi kiállításainak előkészítése és megvalósításuk (Nemzeti Múzeum ,
Néprajzi Múzeum, Terror Háza Múzeum, stb .) .

A fentebbiekben bemutatott célok és szempontok alapján úgy gondolom, hogy a 201 6
januárjában megkezdett és 2017 nyaráig tartó emlékév keretében végre els ő alkalommal egy
olyan össznemzeti megemlékezés valósulhat meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról ,
a magyarság egyik legdicsőségesebb XX. századi eseményér ő l, illetve annak hőseirő l, melyre
a rendszerváltás óta nem lehetett példa hazánkban .

Mindezek fényében nem lep meg, hogy az ellenzéki pártok – hasonlóan a kormányzat korább i
emlékezetpolitikai döntéseivel kapcsolatban elfoglalt álláspontjukhoz – csak és kizárólag a
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politikai haszonszerzés érdekében, nyíltan keresik a lehetőséget arra, hogy az emlékév
egészét, és ezzel együtt 1956 emlékét megszégyenítsék, azt lejárassák .

Budapest, 2016 . szeptember 5 .
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