
POZNAN -  BUDAPEST 1956

Szentpéterváron 1992 decemberében, Moszkvában 1993 márciusában mutatták be a 
Poznan-Budapest 1956 c. dokumentációs kiállítást.

A kiállítás fényképeit először a nyolcvanas évek elején, az 1956. június 28-án kirob
bant poznani munkásfelkelés negyedszázados évfordulójára állította össze Brendel János 
poznani művészettörténész.

A poznani munkásfelkelés és a magyar forradalom 30. évfordulójára a kiállítás gazdag 
magyar fényképanyaggal bővült. A kiállított fényképek zömét elsősorban Engelmayer 
Ákos -  az 1956-os forradalom idején a Széna téren harcoló „pesti srác”, majd a hetvenes 
évektől a lengyel ellenállás aktivistája, a magyar és lengyel ellenzék Összekötője -  jelenleg 
a Magyar Köztársaság varsói nagykövete bocsátotta a kiállítás rendezőjének, Brendel 
Jánosnak rendelkezésére. Az első legális bemutatóra 1991. június 28-án kerülhetett sor a 
poznani kultúrpalotában. -  A kiállítást ezután 1991. október 23-án a Budapesti Műszaki 
Egyetemen mutatták be, és ez szolgált keretéül az az évi budapesti központi ünnepségnek 
is, így a magyar televízió egyenes közvetítése révén sok millióan láthatták.

Az igazi „szenzációt” azonban a hamarosan egymást követő oroszországi kiállítások 
szolgáltatták, hiszen valószínűleg ez volt az első alkalom a hagyományos és a hivatalos 
orosz fővárosban, hogy 1956-ról ebben a szellemben lehetett szólni. Az oroszországi két 
kiállítást Poznan város áldozatkézsége tett lehetővé, amelyet Szentpétervárott az állami 
könyvtárban, Moszkvában — Nanofszky György nagykövet és a magyar nagykövetség 
hathatós segítségével -  a Magyar Kulturális Intézetben mutattak be. A moszkvai kiállítás 
megrendezésében Intézetünk is közreműködött: forradalmi lapokat, a Nagy Imre plakettet 
és az 1956-os Emlékérmet, valamint 1956-ról szóló könyveket, közöttük az Intézet kiad
ványait, a Jelcin elnök magyarországi látogatásáról készült fényképeket is bemutatták a 
moszkvai érdeklődőknek. Utóbbi jelezte elsősorban, hogy 1956 vonatkozásában is meg
újultak Oroszország és Magyarország kapcsolatai.

A két kiállítás vendégkönyvébe írt bejegyzéseket szó szerinti fordításban, kommentár 
és minden változtatás nélkül közöljük.

Hegedűs B. András
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A „POZNAN-BUDAPEST 1956” C. KIÁLLÍTÁS VENDÉGKÖNYVÉBŐL 

0Szentpétervár—1992. december)

1. A kiállítás nagyon tetszett. Segít az embereknek jobban eligazodni mind a saját 
országuk, mind más országok történelmében.

1992. december 1. [olvashatatlan aláírás]

2. A kiállításnak számunkra olyan történelmi dokumentumnak kell lennie, amely 
alapján megtanulhatnánk és a fiatal nemzedéket is megtaníthatnánk, hogy alakítsa demok
ratikus módon az országok és a népek közötti kapcsolatokat.

1992. december 1. [olvashatatlan aláírás]

3. Az embernek elszorul a szíve...

1992. december 1. [olvashatatlan aláírás]

4. Sajnálom, hogy nem lehettem jelen ennek a kiállításnak a megnyitóján. A jelentős 
visszhang alapján ítélve bátran kinyilvánítható a kiállítás szervezőinek magas színvonalú 
professzionalizmusa, továbbá, hogy munkájuk kétségtelenül gazdagítja a pétervári kultu
rális életet.

1992. december 1. Zelenkov K.

5. A Szovjetunió Kommunista Pártja -  fasiszta párt, ilyen az ideológiája. Szégyellem, 
hogy orosz vagyok, hogy közöm van a kommunizmus bestialitásához.

1992. december 2. Ivanov

6. Nekem viszont nincs. Én orosz vagyok, de elsősorban annak az Oroszországnak az 
állampolgára vagyok, amelyben most élek, és nem 70 évvel ezelőtt.

7. Az előbbi bejegyzésből ítélve, a kiállítás „elérte kitűzött célját”.

1992. december 2. [olvashatatlan aláírás]

8. A kiállítás tetszett. Csak az a kár, hogy nem tudni, hányán estek el a mi oldalunkon. 
És kik??? Azok meg, akik őket odaküldték, éltek és élnek, és nem is olyan rosszul... Hát, 
igen. Kaganovicsnak és a többi szemétnek nem esett semmi baja. Vigyáztak rájuk, ahogy 
tudtak!... És hagyták, hogy éljenek 90 éves korukig, meg tovább.

1992. december 2. Popov V. I.

9. Rohadt csirkefogók! Majd megemlegetitek az orosz bunkócska ízét! Visszajövünk!

Andrejev Sz. V.

10. Pofa be, orosz söpredék!
[olvashatatlan aláírás]

11. Egyéb érveitek nincsenek!
[olvashatatlan aláírás]
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12. Voltam Lengyelországban 1970-ben és emlékszem, mit hazudoztak nálunk az 
újságok a gdanski eseményekről. Itt előttem egy orosz fasiszta vagy kommunista Irt. De 
nem engedjük őket! Én hiszek az orosz népben.

1992. december 3. [olvashatatlan aláírás]

13. Magyarországon és Lengyelországban 1956-ban nem forradalom volt, hanem 
ellenforradalom. Elsőként a föld alól (az illegalitásból) előbújt fasiszták kezdték akasztani 
és agyonlőni a kommunistákat. Méghozzá a junkerek kezei által. Aki erről meg akar 
győződni, nézze meg a nyugati filmhíradósok anyagait, akik a puccs első napjaitól kezdve 
felvették az eseményeket. Ezeket az újságírókat igazán nem lehet a Szovjetunió iránti 
szimpátiával megvádolni -  minden érzelem nélkül rögzítették filmszalagra az eseményeket, 
ideológiai árnyalatok nélkül. És nagyon sajnálatos, hogy akadnak nálunk olyanok, akik 
rágalmazzák a hadseregünket és besározzák az elesettek emlékét. Az elesettek pedig 
mindkét oldalról megérdemlik, hogy megemlékezzünk róluk. Ez a mi közös tragédiánk.

Ivanov
14. Azoknak, akik nem vettek részt azokban az eseményekben, vagy akár nem is éltek 

még akkor, azoknak nehéz lesz tisztán látni. Ne reménykedjetek abban, hogy most objektív 
információval szolgálnak nektek.

1992. december 3. [olvashatatlan aláírás]
15. Éppen az oroszok tartották a markukban a fél világ torkát háromnegyed évszázadon 

át. Ok maguk meg mint bűnözők és csőcselék éltek és szuronnyal kergettek koncentrációs 
táborokba minden normális embert és népet. Én annyira gyűlölöm a saját országomat, hogy 
a gyűlöletnek ennél magasabb foka nem is létezik a természetben.

Miszter „X”
16. Az ilyen és hasonló kiállítások szervezőivel hamarosan leszámolunk. És mindazo

kat, akik a pánszlávizmus magasztos eszméjének útjába állnak, eltapossuk, mint a férgeket. 
Éljen Oroszország az Elbától Kamcsatkáig és Novaja Zemljától Kuskáig!
1992. december 3.

17. Új-Zéland nem kéne? Aztán nem fogsz beleroppanni?
Az SZKP tagja 

[olvashatatlan aláírás]

18. A kiállítás tetszett, sok mindent megtudtam. A kiállítás segít jobban eligazodni 
ezekben az eseményekben. Nagyon sajnálom az ártatlanul elesett honfitársaimat és az orosz 
katonákat.

1992. december 3.

19. Hálás köszönet a nagyon érdekes kiállításért.
Szűcs Margit

[olvashatatlan aláírás]
20. Micsoda festői szörnyszülöttek vagytok mindnyájan! Ha-ha-ha!

[olvashatatlan aláírás]
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21. Számomra a Poznan-Budapest kiállításnak egy nézete van.
[olvashatatlan aláírás]

22. Hála Istennek, hogy eljutottunk eddig a kiállításig. Remélem, megérem azt az időt, 
amikor a bűnösök megkapják a magukét. A szovjet és a hivatalos lengyel dokumentumok 
a titkosszolgálati archívumok nélkül(!) megbocsáthatatlanul sok helyet foglalnak el. Sokkal 
fontosabbak lettek volna a lengyel sajtóban 1956 októberében és az azt követő hónapokban 
megjelent, a m agyarországi eseményekkel foglalkozó cikkek minthogy ez volt akkoriban 
számunkra az egyetlen hozzáférhető forrás, ami legalább valamennyire hasonlított az 
információra. A magyar szövegek mellett nem mindenütt találunk fordítást. Amúgy pedig 
köszönjük azt, ami legalább van.

M. N. N. cs/b 2599

23. Nekem tetszett.
Kuu M. V.

24. Nagyon szégyellem. Kérem, ne ítéljék el az oroszokat azért, amit a kommunista 
torzszülöttek tettek. Köszönet!!!

1992. december 3. Birulja A.

25. Kiváló dizájn.

1992. december 4. [olvashatatlan aláírás]

26. Jó lenne, ha Poznanban és Budapesten is bemutatnának kiállításokat a nálunk 
történt hasonló eseményekről: 1962-ben Novocserkasszkban, a Gulágról. Hogy a magya
rokban és a lengyelekben világos kép alakuljon ki az oroszok és a kommunista vezéreik 
közötti különbségről.

1992. december 4. Miljajev V. I.

27. Köszönet a csodálatos kiállításért. Fáj látni, de mindezt ismerni kell!

1992. december 4. NataG.

28. Hálás köszönet a kiállításért! Köszönet az igazságért, szükségünk van rá! Minden 
nagyon szép! Minden OK! Szeretlek, Anna és szeretlek, Magyarország!

[olvashatatlan aláírás]

29. A kiállítás túlságosan szerény és nem tükrözi az 1956-os lengyelországi és 
magyarországi események méreteinek teljes valóságát. Ez nemcsak Poznaú és Budapest 
lakosságának felkelése volt, hanem nemzeti felkelés, amely mindkét helyen az egész 
országra kiterjedt. Mindkét nép, a magyarok és a lengyelek többsége szegült szembe a rájuk 
kényszerített nem emberi arcú szocializmussal. Mi ne értenénk ezt, mi, akik honfitársaink 
millióit veszítettük el lágerekben és börtönökben? Tisztelt állampolgártársaim, a megelőző 
bejegyzések arra késztettek, hogy kimondjam kívánságomat: a tragédiák rászolgáltak, hogy 
szlogenek és hisztériák nélkül levonjuk belőlük a tanulságot. A mi nevünkben öntözte vér 
az országokat, városokat, a mi nevünkben pusztítottak el embereket. Soha többé nem szabad 
ilyesminek előfordulnia.

1992. december 7. Antonova
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30. Mit is mondott azokban a napokban a Szovjetunió elsó Személye? Hiszen valaho
gyan meg kellett magyarázni a népnek, igazolni kellett csapataink bevonulását azokba az 
országokba. így beszélt (a rádióban): „Az egyik (RÁKOSI Mátyás) egyet mond, a másik 
(helyettese vagy munkatársa) mást mond. A nép nem tudja, kinek higgyen”. Én tudtam, 
akkor váltották le Rákosit, a helyére állították KÁDÁR Jánost, .forradalmi Munkás-Pa
raszt Kormány” -  ezeket a szavakat annyit ismételgették a rádióban, ezekre emlékeztem. 
Semmi egyebet ezekről az eseményekről nem tudtam.

HEGEDŰS András, DINYCSEI [sic!] Lajos -  ezekre a nevekre hosszú éveken át 
emlékeztem. Igen, és talán még ma sem felejtettem el.

1992. december 8. Latinov, nyugdíjas

31. Amikor megpróbálják a hazugságot és az igazságot egyazon edényben összeke
verni és aztán ezzel megitatni másokat, akkor emögött meghatározott cél rejlik. Amikor a 
kommunistákat fasisztának nevezik, akkor lényegében véve az ugyanaz. A kommunista 
világnézet az internacionalizmuson és az ateizmuson, a fasiszta világnézet a nacionalizmu
son és a vallásosságon alapszik. Ez utóbbi abszurditása nyilvánvaló, amit figyelembe kell 
venni mind a kommunista, mind pedig a fasiszta világnézet értékelésénél. Azokat a hibákat 
és tévedéseket, amelyek mind a kommunisták, mind a fasiszták ilyen vagy olyan gondol
kodásmódjára jellemzőek, annak alapján kell megítélni, hogy milyen végső cél felé törek
szenek emezek és amazok.

1992. december 8. V.Urvanov

32. A kiállítás ellentmondásos. Kevés az olyan szovjet dokumentum, amely cáfolhat
ná, hogy az alkotmányos rend megdöntésére irányuló megmozdulás volt készülőben 
Magyarországon abban az időszakban. A szovjet katonák nem adtak lehetőséget arra, hogy 
testvérháború alakuljon ki a magyarok között, ezért pusztultak el. Magyarországi látogatása 
alkalmával Jelcin nem talált egyetlen szál virágot, egyetlen jó  szót az Oroszországból és a 
FÁK más országaiból való fiúknak címezve, akik ott vesztették életüket. Szomorú.

1992. december 8. M.Gorjacsov
(Székesfehérvár, Komárom 
Dunapentele, Dunaföldvár, 

Kalocsa -  1956 őszén)
33. Drága testvéreim, magyarok, lengyelek, csehek és a többiek! Mindig ti voltatok 

számunkra a világítótorony, mindig abban reménykedtünk, hogy ti vetitek le magatokról 
először a kommunista rabigát. Fordítva történt. Csak a demokrácia fokozatos győzelme 
(még ha nem is végigvitt győzelme) tette lehetővé, hogy mi magunk döntsünk a magunk 
dolgaiban és megszabaduljunk a PB-KB uralomtól. Szóval, minden minH^nnol összefügg: 
eszméitekkel ti tápláltátok a „prágai tavaszt”, az meg táplálta a mi demokratáinkat, és ők 
tették lehetővé a ti végleges szabadságotokat.

Barátaim! Az orosz nép nem csak „nyevzorovokból”, „makasovokból”, „nyinaandre- 
jevákból és egyéb sötét alakokból áll. Ok a kisebbség. És mi nem engedjük meg, hogy 
lábbal tiporjanak minket, tehát a többi népet sem.

í
A konzervatív ellenzék jellegzetes alakjainak neveiből képzett szavak.
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Nincs szabadság szolidaritás nélkül!
A ti szabadságotokért és a mi szabadságunkért!

1992. december 8. egy 40 éves mérnök

34. Sztálingrád alatt a nyevzorovok egyedül csak magyarból 300 000-et csépeltek el!

[olvashatatlan aláírás]

35. Az ilyen kiállítások feladata, hogy a valóság bemutatására törekedjenek, nem pedig 
az igazságéra, minthogy mindenkinek megvan a maga igazsága. Ennek a kiállításnak a 
szervezői nem teljesítették feladatukat. Elértek viszont bizonyos célokat, amelyek stratégiai 
céljuk alapjának részét képezik -  hogy gyűlöletet ébresszenek nemcsak a totalitarizmussal 
sypmhp.n, hanem mindennel szemben, ami szovjet, ami orosz, a kommunista ideológia iránti 
gyűlölet köntösében. Az életben kevéssé tapasztalt emberek egyes itteni bejegyzéseiből 
ítélve, a kiállítás (igazi bemutatásnak nem nevezném) rendezői részben elérték a maguk elé 
tűzött célt. Gondolom, idővel lesz majd egy másik kiállítás is, ahol azt láthatjuk, hogy mit 
műveltek a megm aradt horthysták saját honfitársaikkal. Bízom benne, hogy azért mégis
csak lesz egy ilyen kiállítás is.

1992. december 9. Ivanov, 62 éves
nyugalmazott kapitány

36. Köszönet a kiállításért! Az embereknek meg kell tudniuk az igazságot. Az itteni 
dokumentumok között a leghatásosabbak a fotók. Lehetővé teszik, hogy nemcsak elolvas
suk, de lássuk, érezzük az átéltek minden szörnyűségét. És természetes módon képzettár
sítások támadnak, emlékezetünkben felmerülnek egyáltalán nem távoli képek, amelyek 
amazoknak, a harminc év előttieknek logikus folytatásai. 1956-ban én temészetesen nem 
értettem, mi történik, hiszen másodikos voltam és hittem a mi propagandánknak. Szégyellni 
való ez a múlt? Természetesen! Bár szégyenkezniük azoknak a tábornokoknak kell, akik 
odaküldték a katonákat és a tankokat, a pártnomenklatúrának, amely kiadta a parancsokat, 
amely az egész földgolyóra kiterjesztette a „demokratikus” centralizmus alapelveit. Első
sorban nekik. És a népet, amely hagyta magát becsapni, engedelmes hallgatásáért ugyan
annyira lehet elmarasztalni és sajnálni is. (A szovjet népre gondolok.) Az áldozatok, akik 
a szabadságért -  a mi szabadságunkért és a ti szabadságotokért -  estek el, megérdemlik, 
hogy mindig és mindenütt emlékezzenek rájuk, hogy emlékműveket állítsanak nekik 
(nemcsak a hazájukban, de talán nálunk sem lenne bűn emléket állítani azoknak, akik idegen 
földön a mi totalitarizmusunk áldozatai lettek).

Nagyon jó, hogy megnyílt ez a kiállítás, és, hogy éppen az emberi jogok nemzetközi 
napjának előestéjén nyílt meg. (Én magam éppen ezen a napon kerestem fel, útban éppen 
a szaharovi jogvédő előadás felé.) Jó lenne, ha megjelenne egy gyűjteményes kötet, amely 
ezekkel az eseményekkel foglalkozna. A sztálinizmus gaztetteinek Fekete könyvére gon
dolok, amelyben helyet kapnának követői, egészen napjainkig (hiszen csökevényes hajtásai 
mind a mai napig megjelennek).

A kiállítás információt, emocionális töltést is ad és tanít. És arra ösztönöz, hogy verjük 
félre a harangokat, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő soha többé és sehol többé. Hogy sokat 
szenvedett földgolyónk minden népe szabad és boldog legyen.

És remélem, valóban, hogy szabadok és boldogok lesznek, hiszen a 20. század vége 
megszabadítja az embereket a rabságból, és felegyenesednek. Vannak, akik gyorsabban
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haladnak a szabadság útján, vannak, akik lassabban. De aki egyszer megérezte a szabadság 
ízét, az nem fordul vissza többé.

És ezért az ilyen tragédiák nem ismétlődnek meg soha és sehol.
Mi ezt nem fogjuk megengedni! Akárhogyan is nosztalgiáznak, sóhajtoznak a tankok 

után némely„kortársaink” -  percemberkék.

1992. december 10. M. Hanukova
Szentpétervár 

NF elnökségi tag

37. Nem tudom szó nélkül megállni, nem tudok elmenni mellette! Sok mindent lehet 
találni „pro” és „kontra”. A legfontosabb -  a lényeg. A lényegre pedig jellemző, hogy nem 
tud tetszeni vagy nem tetszeni. Ez a lényeg! A legrosszabb, ha nem érinti meg az arra járót. 
Ami a szervezést illeti -  az elgondolás kiváló. Kár, hogy a kiállítás némely erénye egyben 
hiányosság is. Például a statisztikai átlaglátogató hiánya. A tömegek elé lépni, a mi 
körülményeink között -  öngyilkosság. Nem kilépni -  maga a feledés. Tulajdonképpen -  
benne vagyunk a képben.

1992. december 10. Konysin 126-59-87

38. Az embernek könny szökik a szemébe és ökölbe szorul a keze. Úristen. Mi történt 
az emberekkel? Hogy lehet az, hogy az én honfitársaim, ezek a gyerekek, akiket sok éven 
át hazugságokkal butítottak, abban az őszinte hitben, hogy nemes dolgot cselekszenek, 
embereket gyilkoltak, tankokkal taposták el egy másik ország szabadságát? Mi mindennek 
kellett megfordulnia egy ember fejében ahhoz, hogy a fegyvere után kapjon, hogy így 
próbálja a másikat bunkósbottal a paradicsomba űzni? De ezek az emberek csak sajnálatra 
méltóak, nem voltak tudatában annak, amit elkövettek. De mért van az, hogy mindmáig 
nyugodtan élnek azok, akik emezeket elküldték gyilkolni, halált osztogatni? Mért van az, 
hogy már 1992-ben vagyunk, és még mindig olyan keveset tudunk? Csak majd ha minden 
honfitársunk megtudja és elszégyelli magát attól, ami nálunk történt, csak akkor lehetünk 
biztosak abban, hogy ez soha többé nem ismétlődik meg. De addig a fasiszta-nyevzorovi 
alja népség, utódai azoknak a generálisoknak, akik ezt a vérfürdőt rendezték és akik 
nemcsak a mi népünket, de fél Európa népeit is rabságra ítélték, revánsról fognak álmodoz
ni...

P. S.: Bocsánat a zaklatottságért, de kell egy kis idő, míg az ember magához tér. Mindez 
nem új számomra, de az emberi bestialitás minden újabb oldala pirulásra készteti az embert.

[olvashatatlan aláírás]

39. Erős, de már láttam hasonlót Varsóban. Olvastam és hallgattam A. Gom.-ot, 
olvastam Korgakot stb. Mindegy, ezt csinálni kell, ezt tudni kell.

[olvashatatlan aláírás]

40. A kiállítás eszmeileg nagyon tartalmas, igazságos. És az asztalon a virág, így mégis 
jobb!

Szergej
41. Ne ítélj, hogy ne ítéltessél!
Szemeim előtt felrémlik 1942. Leningrádban éhen haltak a szüleim, amikor 11 éves 

voltam, de soha nem éreztem gonosz indulatot és gyűlöletet a német katonák iránt.
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Németország népét is, a Szovjetunió (Oroszország) népét is mindig úgy tekintettem, mint 
szörnyeteg hatalmi berendezkedések és tulajdon megtévesztettségük áldozatait.

1956-ban 25 éves voltam, és a lengyelekkel és a magyarokkal szimpatizáltam.
De idézzük fel a történelmet. A lengyelek és a magyarok vajon mindig a felszabadító 

eszmék hordozói voltak? Emlékezzünk a Nagy-Lengyelország expanzív jelszavára: „a 
tengertől a tengerig”.

Emlékezzünk arra, hogy 1918-ban Magyarországon kikiáltották a szovjethatalmat 
(orosz „segítség” nélkül).

Emlékezzünk arra, hogy 1917-22-ben, Oroszországban, a polgárháborúban a magyar 
nép számtalan képviselője vett részt a „vörösök” oldalán.

Emlékezzünk arra, miket követtek el a magyar megszálló seregek Jugoszláviában 
1942-ben. És így tovább, és így tovább.

Minden nép és minden állam történetében voltak nemcsak fényes, de sötét momentu
mok is.

Hogy ez soha többé ne legyen!
Segítsen minket az Isten!

1992. december 17. V. Szusko (Szentpétervár)

42. Köszönet a kiállításért. ízléssel van elrendezve. Nagyon érdekes. Újból meggyő
ződhetünk az SZKP bűnösségéről.

D. M. (17 éves) diák Közgazdasági és Pénzügyi Egyetem

43. A Vendégkönyv nagyobb hatással van, mint maga a kiállítás. És még azt mondják, 
hogy a nép iskolázottsági színvonala hanyatlik... Átlapozva a könyvet, az ember meggyő
ződhet az ellenkezőjéről.

1992. december 18. [olvashatatlan aláírás]

MOSZKVA -1993. MÁRCIUS

1. Örömmel és büszkeséggel írjuk alá elsőként ennek a csodálatos kiállításnak a 
vendégkönyvét

a VEK folyóirat tudósítói

2. Adja Isten, hogy 1956 meg ne ismétlődjön!
egy látogató

3. Nem Akasztó falu és a Volga-mente parasztjai, nem Dunapentele és Szamara 
munkatársai s bűnösök. Bűnösök a politikusok. Hogy ez a borzalom soha meg ne ismétlőd
jön! Béke és boldogság mindenkinek!

1993. március 8. Vdovin (MELZ)

4. Hálásan köszönjük a kiállítás szervezőinek a bemutatott fotókat. Borzasztó és 
fájdalmas, reméljük, hogy ilyesmi nem ismétlődik meg soha.

1993. március 18. Vlagyimir
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5. Ebben az időben -1 9 5 6  októberében-novemberében Budapesten, Székesfehérvá
rott, Szolnokon, Pécsett voltam. Csak most, hogy információhoz jutunk, többek között ilyen 
kiállítások révén, válik világossá, hogy mi is történt tulajdonképpen. Pedig tudjuk, kik 
csinálták! Az SZKP Politikai Bizottsága és az MSZMP vezetése. És közülük senkit sem 
állítottak bíróság elé. Vagy legalábbis emberi mivoltukban nem ítélték el.

Azok az idők soha nem térhetnek vissza!

6. A striking exhibition of a tragic time bút a time that was perhaps the first glimpse 
of light to the dawning of „perestroika”.

7. Abban a reményben, hogy ilyen tragikus események többé nem ismétlődhetnek
meg!

[olvashatatlan aláírás]

8. Vitathatatlan a kiállítás jelentősége, minthogy országaink történelmének ez az 
oldala eddig ismeretlen volt (Oroszországban). Sajnos, a fényképaláírások nem eléggé 
informatívak. Hiányzik a kiállított anyag katalógusa.

1993. március 31.

9. KÖSZÖNET!

1993. március 31.

10. Ez igen!
A ti és a mi szabadságunkért!

1993. márc. 31. , PetrRjabov

11. A kiállítás sajnos nem túlságosan világítja meg az eseményeket, különösen ami 
Budapestet illeti. Végül is nagyon érdekes dolog, csak nincs kellő reklámja. Ezért alig 
tudnak róla (a kiállításról) azok, akik meggyőződésem szerint eljöttek volna ide.

1993. március 31. N. Muraven

12. Érdekes kiállítás. Különösen az a fénykép tetszett, amikor a budapesti Rádió 
épületéből kihajítják a Szabad Európa adásának zavarására szolgáló berendezést. Az is 
világos, hogy a nyugati delegációk a fülük botját sem mozgatták, amikor az 1956-os 
munkásfelkelést leverték, és kimutatták, hogy félnek az emberi jogok védelmében vállalni 
a konfliktusokat.

1993 ápr. 1. Zinojev

13. Nagyon köszönjük a bátor, érdekes kiállítást. Régóta érdekel minket Lengyelor
szág és Magyarország történelme, de sok érdekes tényről csak most, ezen a kiállításon 
szereztünk tudomást. Várjuk az újabb kiállításokat országaik történelméről és kultúrájáról.

1993. ápr. 1. a Színházi Társaság munkatársai
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