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Az 1956-os Magyar Forradalom 50 éves Emlékünnepét Szervező Bizottság tájékoztatója 

 
2006 minden magyar számára ünnepév lesz 

Nincs olyan magyar a földön, akinek az életét valamilyen formában ne befolyásolták volna az ötven 
évvel ezelőtt történt események. Mivel ez az évforduló mindannyiunk életében csak egyszer fordulhat elő, ezért 
fontos és nemes, hogy összefogjunk. Mi, magyarok vagyunk. Mi, magyarok, 1956-ot szabadon ünnepelhetjük; 
olyan szabadságban, amilyet megálmodtak akkor a forradalmárok.  

Már több mint fél éve dolgozik az évfordulót előkészítő bizottság New Yorkban azon, hogy a 20. század 
egyik legnagyobb történelmi eseményének ünneplését megszervezze. A vezetőség és a tagok rengeteget 
dolgoznak az előkészítésen. Ahhoz, hogy színvonalas legyen az ünneplés, és minden magyarhoz eljusson az 
összefogást támogató szellemiség, jó együttműködésre, kapcsolatteremtő képességre, szeretetre, türelemre és 
sok-sok pénzre van szükség. 

A bizottság elnöke Lovas György, társelnöke dr. Lakatos István, tiszteletbeli támogatója George E. 
Pataki New York állam kormányzója. A munkát segíti a New York-i főkonzulátus. A bizottság tagjai között 
foglalnak helyet ismert magyar-amerikai személyiségek és szervezetek képviselői. 

 

A cél: maradandó emlék állítása 
A hosszú nevű bizottság non-profit szervezet, demokratikusan működik politikai elkötelezettség nélkül. 

Kizárólagos célja 1956 méltó megünneplése és maradandó emlék állítása a félévszázados évforduló alkalmából.  
Mivel rendszeresen beszámolunk a munkáról, bizonyára már sokak előtt ismeretes, hogy a St. Patrick 

székesegyházban lesz az emlékmise, majd azt követően a New York-i Carnegie Hall az ötvenéves magyar 
forradalom megünneplésének a rendelkezésére áll 2006. október 15-én. A színpadon Miklósa Erika és Rost 
Andrea magyarországi operaénekesnők lépnek fel, és elfogadta a felkérésünket Frankl Péter zongoraművész is. 
A bizottság december 12-i találkozóján dr. Földvári Gábor alkonzul elmondta, hogy a Carnegie Hallban fellép 
majd a Takács Vonósnégyes. (Az ehhez kapcsolódó költségeket a főkonzulátus magára vállalta.) Ha a 
rendezvény után anyagi lehetőség lesz rá (és biztosan lesz, ha a magyarok összefognak), egy 1956-os szobor 
felállítását tervezi a bizottság.  

Bár főleg erre az egy napra, október 15-re összpontosul az ünneplés, egyéb rendezvények is lesznek 
2006 folyamán. A főkonzulátus dolgozik azon, hogy bemutassák Mészáros Márta: A temetetlen halott című, 
Nagy Imréről szóló filmet júniusban. Szemináriumok egyetemeken való rendezését és dokumentumfilmek 
bemutatását is tervezi a bizottsággal együttműködve.  

December elején a bizottság elküldte a hivatalos meghívót dr. Sólyom Lászlónak, a Magyar Köztársaság 
elnökének, hogy jelenlétével tisztelje majd meg az amerikai-magyarok 1956-os ünnepi rendezvényét.  

Téglás Csaba, a történelmi munkacsoport vezetője beszámolt arról, hogy jól haladnak az 1956-os 
brusúra előkészületei; a kiadványhoz a Magyar Történeti Intézettől megszerezte az 1956-os Szalay-rajzok 
publikálási jogát. Somogyi Balázs elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a Bostonban és környékén élő 



magyarokkal, akik lelkesen támogatják a bizottság munkáját, többek között buszokat fognak indítani 2006. 
október 15-én New Yorkba. A vigalmi csoport, Bollók Barbara és Varga Mária szervezésében, február 11-én 
vacsorával egybekötött farsangi bált rendez a New York-i Magyar Református Templomban. A teljes bevétel az 
előkészítő bizottság számlájára megy majd, a Református Templom pedig ingyen bocsátja rendelkezésre a 
nagytermét. 

Még valami kell: rengeteg pénz 
A bizottság tevékenysége iránt nemcsak érdeklődni lehet, hanem az a kívánatos, hogy minél több 

amerikai-magyar kísérje figyelemmel a nemes cselekedeteket, amelyeken már hónapok óta dolgozik a bizottság, 
sőt, minél több aktív tag jelentkezését várja.  

Látszólag minden kész is, hisz a program összeállt? Nos, a valóságban még messze van a bizottság attól, 
hogy nyugodtan elmélkedjen a sikeren. Sokat dolgoznak a munkacsoportok a fejléces papírokon, leveleken, 
címlistákon, történelmi adattárak és virtuális fotógyűjtemények felkutatásán, minden magyar elérésen, a honlap 
frissítésén, a korrekt tájékoztatáson, a szereplők utaztatásán, adományfelajánló rendezvényeken, és a felsorolást 
lehetne folytatni. Ez csak érzékeltető ahhoz, hogy a nagy álmok megvalósítása sok kis apró álom 
összeillesztésével jön létre. És még valami kell: rengeteg pénz. A Carnegie Hall bérleti díja kb. $40.000-ba 
kerül, amit egy hónapon belül ki kell fizetni.    

Rendszeresen felhívásokat teszünk közzé minden magyarnak, hogy adományaikkal segítsék ennek 
a nemes célnak az elérését. Az ünneplés összetartó erejű, mint minden időben, erre most is nagy szüksége van 
a magyarságnak határon innen, és határon túl. Szeretettel fogad a bizottság kis csekkeket is családoktól, 
magánszemélyektől. Kérünk mindenkit, akinek az életében 1956 a szabadság iránti vágyat, a magyar eszmék 
tiszta kiteljesedését és a történelem részét jelenti, küldjön adományt, hogy méltó legyen az ünneplés és szép 
legyen az emlék. A bankszámlán jelenleg $16.000 dollár körüli összeg van.  

Szeretnénk, ha az Amerikában élő összes magyart tájékoztatni tudnánk arról, hogy nagyszerű ötvenhatos 
rendezvények részesei lehetnek 2006-ban. Az lenne az ideális, ha tudnának a rendezvényekről, és támogatnák 
azokat. Kérünk mindenkit, hogy a felhívásban szereplő címre küldjön a zsebe méretéhez igazodó összeget. Ha 
nem akar, vagy nem tud pénzt felajánlai, akkor jöjjön el a találkozókra, és ötleteivel, munkájával segítse a 
szervezést. Mindenféle megkeresésnek örülünk. Lehet, hogy egy fotót tud nekünk küldeni, vagy egy történetet, 
esetleg jó interjúalany. Az a fontos, hogy érdeklődjön az 50. évforduló méltó megünneplése iránt úgy, hogy 
ahhoz hozzátesz egy kicsit. 

A bizottság folyamatosan dolgozik azon, hogy levelekben és egyéb módon felkutassa a magyarokat. 
Adománykérőket postázunk szervezeteknek, cégeknek és magánszemélyeknek. A világ minden magyarát 
szeretnénk bekapcsolni a forradalom előtt tisztelgő ünneplésbe; legyen Budapesten, Erdélyben, vagy éppen 
New Yorkban. Legyen szegény, vagy jómódú. 1956 minden magyaré végre. 

Niemetz Ágnes 
 

 
 

 



 
 

„Az 1956-os Magyar Forradalom 50 éves  
Emlékünnepét Szervező Bizottság” felhívása 

 
Kérünk minden magyart, hogy küldjön adományt a forradalom félévszázados méltó 

megünneplésére. Tegyük az évfordulót emlékezetes eseménnyé a következő nemzedékek 
számára is!  

A dicsőséges forradalom és a magyar hősi halottak megérdemlik a nagyszabású tiszteletadást az 
50. évforduló alkalmából. 

A csekkeket: „HUNGARY 1956 COMMEMORATION” névre állítsák ki, és postázzák a 
következő címre: 

HUNGARY 1956 COMMEMORATION 
c/o Hungarian House 
213 East 82nd Street 
New York, NY 10028 

A szervező bizottság köszöni az ön, családja és barátai együttműködését. Találkozunk 2006. 
október 15-én a St. Patrick székesegyházban és a Carnegie Hallban! 

 
 


