Tisztelgés a hősök előtt
Tribute to the Heroes
Nincs olyan magyar, akinek ne dobbanna meg a szíve, amikor az
1956-os forradalom és szabadságharc szóba kerül, amely mindannyiunk számára jelent valamit, azoknak, akik átélték, és a jövő nemzedékének is, akik ma szabadságban élnek. Ez az esemény 61 éve, október 23-án történt, amely nem tűnik történelmi távlatnak, mégis sok
minden gyökeresen megváltozott azóta. A XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb pontjáról mégsem beszélhettünk
nyilvánosan évtizedekig, hiszen a szovjet megszállás elleni felkelést akkor ellenforradalomként
jegyezték.
2016-ban nagyszabású rendezvénysorozat
indult el az 1956-os emlékév keretében, s a megemlékezés idén is folytatódik. Az interaktív kiállításokon, koncerteken, színházi előadásokon,
szakmai kerekasztal-beszélgetéseken, ismeretterjesztő vetélkedőkön és korhű történelmi játékokon keresztül országszerte együtt ünnepelhettük
„A magyar szabadság évét”. Népszerűek voltak
az alkotóművészeti pályázatok is, mint például a
filmforgatókönyv-írásra való felhívás. Itthon több
mint 600, külföldön 258 városba vitték el az
emlékévet. Számos helyen köztéri emlékhelyeket,
ún. „Büszkeségpontokat” avattak, fényfestéssel
díszítették ikonikus épületeinket, valamint a
témakört feldolgozó új tanulmányok mellett, még egy képregény is
megjelent. Jó látni a fiatal generáció érdeklődését is, akik aktívan részt
vesznek a programokon, hiszen ők viszik tovább kultúránkban a megemlékezést, és a tisztelgést a hősök előtt.
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There is no Hungarian whose heart would not beat faster when
the 1956 Revolution and War of Independence is mentioned. It means
something to everybody. For those, who lived then, and also for the
future generations, who live in freedom today. It happened on 23rd
October, 61 years ago. Although it does not seem a historic distance
in time, yet, a lot of things have changed radically since then. One of
the most significant events of the 20th century Hungarian history,
however, could not be mentioned for decades,
because the revolt against the Soviet occupation
was considered as a counter-revolution.
Within the 1956 memorial year a monumental series of events began in 2016, and the commemorations are continued this year as well. Interactive exhibitions, concerts, theatre performances, professional round table talks, informative quizzes and period costume historic games
helped to celebrate the “Year of Hungarian Freedom” all over the country. Creative competitions,
such as the call for writing film scripts, were also
very popular. The memorial year programme was
taken to over 600 cities or towns in Hungary and
to 258 abroad. At many places public memorial
sites, the so called “Pride Points” were unveiled.
Iconic buildings were illuminated with light
shows. In addition to new studies about the topic a graphic novel was
also published. It is good to see the interest of the young generations,
who actively take part in the programmes, as they are the ones who will
continue commemoration and the tribute to the heroes in our culture.
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