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Az egész világ csodálatát kivívta 1956 

Nem halogatható a forradalom múzeumának létrehozása 

Kiadványunk most kézhez vett, negyedik számával immár lezártuk az Őrző, a POFOSZ 1956-

os Hagyományőrző Tagozata negyedéves hírlevelének első, 2015-ös évfolyamát. 

Ezúton is köszönetet mondok szerkesztő társaimnak, Vasvári Évának és Kurtz Máriának az 

önzetlen munkáért. 

Az előttünk álló év különleges feladatokat kínál a hagyományőrzésben.  Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc 60. évfordulója elé nézünk.  A hagyományőrzés elősegítése érdekében, de 

egyszerű nemzeti önbecsülésünk miatt is sürgetőnek tartom egy 1956-os emlékmúzeum felállí-

tását Budapesten, egy erre megfelelő épületben.  Olyan épületben, amely ismert és fontos hely-

színe volt 1956-nak.  A magyar kormányok tovább nem halogathatják, hogy ne mondjam: sza-

botálhatják az „1956-os Múzeum” felállítását.  El kell végre fogadni azt a tényt, hogy 1956-unk 

az egész világ csodálatát és elismerését kiváltotta, ideje hogy ezt egy magyar kormányban is 

végre kiváltsa.  Világraszóló szégyen ugyanis, hogy ilyen múzeummal a magyar nemzet mind-

máig nem rendelkezik. 

Miként szégyen – ha nem is világraszóló – az a sumákolás is, ahogy a korábban elkészült 56-os 

emlékművek kerülik az 1956-ra utaló szimbólumok megjelenítésének még csak a látszatát is, és 

helyettük mindenféle hasábok és rönkök megjelenítése mögé bújtatják a lényeget.  Nehogy egy 

szemlélő felismerhesse rajtuk az egyedülálló, csak 56-ra jellemző jelképeket, amelyek akkor 

bejárták az egész világot: a lyukas zászlót, a Molotov-koktélt, a „dióverő” puskát, a pesti sráco-

kat, a T-34-es acélszörnyek felbukkanását. 

A jelenleg 56-osnak hazudott „emlékmű” hasábjai és rönkjei bármit jelképezhetnek és bárminek 

az ellenkezőjét.  Semmi, történelmileg semmi valós és eseményhű nincsen bennük.  Csak a to-

vábbi hazudozás kilátásai.  Azoké a hazugságoké, amelyek ellen 1956 voltaképpen kitört. 

Ámon Antal  

Fotó: erdekesvilag.hu 
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Barátaink a nagyvilágban 

Zuglói megemlékezés a forradalom ünnepén 

 

A Budapest XIV. kerületi önkormányzat által 2015. 

október 23-án – a Szabadságharcosok terén – tartott 

megemlékezésen Ámon Antal, a POFOSZ 1956-os Ha-

gyományőrző Tagozatának elnöke mondott ünnepi 

beszédet az 59 évvel ezelőtt lezajlott magyar forrada-

lom és szabadságharc hatását felidézve.  Alábbiakban 

megemlékezését adjuk közre. 

Fotó: Balogh Róbert 

Tisztelt Emlékező Zuglói Polgárok! 

A mai ünnepen nem arról szólnék, hogyan gondolkodtak a kommunizmusról a kapitalisták, 

akikről még Lenin elvtárs is azt mondta: ne aggódjatok, a kapitalisták még azt a kötelet is el 

fogják nekünk adni, amire majd felakasztjuk őket.  Arról sem, ahogyan a nyugati véle-

ményformálók beszéltek a kommunizmusról, akiket Lenin „hasznos idiótáknak” nevezett. 

Arról szeretnék inkább beszélni, ahogy a nyugati kisember érzett a mi 1956-os forradalmunk-

ról.  Közelebbről az angolszászokról, akiket ismerek, miután kerek harminc évet éltem közöt-

tük Ausztráliában. 

Miután október 23-án kitört a forradalom, az első nyugati ember, aki Budapestről Ausztriába 

érkezett, az angol nagykövetség egyik beosztottja volt.  A nyugati újságírók körbevették és 

faggatni kezdték: ugyan mondja már meg, valójában mitől tört ki teljesen váratlanul ez a fel-

kelés?  Válasza magától értetődő és tömör volt: a magyaroknak elegük lett a hazugságok-

ból. 

Egy másik angol volt az, akivel autóvásárlás közben hozott össze a sors 1991-ben.  Miután 

ajánlatot tettem egy autóra, a kereskedő hátra ment és közvetítette az ajánlatomat a menedzs-

mentnek, akik döntöttek felőle.  Míg ez megtörtént, visszajött és beszélgetni kezdtünk.  Meg-

kérdezte, honnan az akcentusom.  Mondom: magyar vagyok.  Ő meg angol – válaszolta.  És 

mindjárt folytatta is azzal: 1956-ra gyerekként arra emlékszik, hogy a családjára milyen nagy 

hatást gyakorolt a forradalom híre.  Állandó beszédtéma volt.  Szakadatlan hallgatták a rádió-

híreket.  Az édesapja a munkából hazajőve kiterítette az újságokat és lelkesen olvasta.  A ma-

gyar szabadságharc leverése elkeserítette őket is.  Általában elmondható, ha Ausztráliában 

megtudták, hogy magyar vagyok, gyakran említették fel ’56-ot és a Melbourne-i olimpiát, 

amely a forradalommal szinte egy időben zajlott. 

Már az ausztrál közszolgálati rádiónál dolgoztam, amikor felkeresett egy idős ausztrál azzal, 

készítsek vele interjút, mert most nyugdíjba vonulva elhatározta: ledoktorál és a disszertációjá-

ul azt a témát választotta, hogy milyen úton jutottak el az ausztrál döntéshozók az 56-os ma-

gyar menekültek oly nagyszámú befogadásához.  És ha erről a témáról a magyar rádióhallga-

tóknak van valami dokumentumuk vagy információjuk, akkor az interjú segítené őt ezeket  

 


