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A szabadság fogalma II. Rákóczi Ferenc számára a nemzeti önrendelkezéstjelentette. Amikor zászlót bontott és kiáltványát közrebocsátotta, fájdalommal kiáltottEurópa népeihez. Ez a fájdalom az alávetettségben sínylõdõ magyar nép érzésétfejezte ki. A gyarmati sorba taszított jobb sorsra érdemes nép kiáltása ez. Idézzük ajászokra vonatkozó részt: „Nyög az új teher alatt a kunok és jászok régi szabadsága.Mivel a német lovagrendnek adattak jobbágyul, és, hogy ez igából Istencsudálatosképpen kivegye, fohászkodván kívánja.” A jászok fájdalmát is Európaelé tárta a fejedelem. Számára tehát a szabadság a nemzeti önrendelkezéssel egyenlõ:mi döntsünk sorsunkról, és ne engedjük, hogy mások határozzanak rólunkmegkérdezésünk nélkül.Személyiségét vizsgáljuk a vezérlõ fejedelemnek. Gondolataink végére az kíván-kozik, hogy miben is látta õ maga magát az embert. Miben látta lényegét az emberikapcsolatoknak, miben látta a jövõjét annak az országnak, melynek határain kívülkényszerült leélni életének nagy részét – és fájdalom –, melynek határain kívülnyugosznak most is az õ porai. Miben látta hát a nagyságos fejedelem az élet lénye-gét. Tulajdonképpen egy mára már elcsépelt szóban, ami azonban az õ számára alegfontosabb volt: ez pedig a szeretet. Úgy látta, hogy ez az egyetlen, igazi összetartóerõ. Az érdekek változnak, s ha olykor össze is hoznak, könnyen szétfoszlik ez akötelék. A szeretet érdekek fölött áll. Ennél jobbat keresni – mondja a fejedelem –balgaság. S hadd fordítsam át így ezt a mondatot: nekünk ennél jobb vezetõket,mint amilyen a nagyságos fejedelem volt, keresni: balgaság. Adjon Isten a jászoknak,és adjon Isten magyar hazánknak ilyen vezetõket.

Fodor István Ferenc
A NAGY BEJELENTÉS 15. ÉVFORDULÓJÁNJákóhalmi találkozás Pozsgay Imrével

Pozsgay Imre az 1980-as évek végén több alkalommal is elõadást tartott a Honis-mereti Akadémiákon. Megjelenése ünnep volt a helytörténészek számára, s dörgõtapsvihar kísérte megnyilvánulásait. Éreztük, hogy más volt amit mondott és ahogyanmondta – mint elvtársai. 1988. július elején a XVI. Akadémiát Tatán tartottuk. Meg-mutatták kétszázunknak az esztergomi vízügyi múzeumban, hogy milyen csodálatosdolog is lesz majd a bõs-nagymarosi vízi erõmû. Megnéztük, aztán visszamentünkTatára, és mindannyian aláírtuk a tiltakozó ívet a megépítés ellen. Akkor már mertük!A levegõben voltak a változások. Én akkor – mint a jászjákóhalmi honismereti szak-kör vezetõje – meghívtam Pozsgay Imrét egy elõadásra. Õ elfogadta, de a találkozóra16 évet kellett várni. Mikor közöltem itthon a tanácselnökkel, hogy „mit követtemel”, hirtelen nagy gondot okoztam. Akkoriban ugyanis úgy ment a dolog, hogy kikellett találni, kitõl is kell engedélyt kérni a fogadáshoz.Azután felgyorsultak az események. 1989. január 28-án Pozsgay Imre bejelentetteaz ország közvéleménye elõtt, hogy 1956 népfelkelés volt. Új korszak kezdõdött.Megtörtént a rendszerváltás, parlamenti és helyhatósági választások követték egy-mást, aztán eszembe jutott a régi meghívás, miután már három ciklusos polgármes-terségemen is túlvoltam. Pozsgay tanár úr örömmel fogadta, hogy a 15. évfordulón –2004.január 28-án – „országos megemlékezés” lesz nálunk. Aztán délben jött a telefon,a váratlan hóesés miatt a tanár úr Debrecenben rekedt, ahol vizsgáztatott. Gyorsanegyeztettünk, február 12-én megtörtént a találkozó. Az eredeti meghívóhoz csatlakozotta Gubicz András Gazdakör és a Jászjákóhalmi Polgári Kör is.Pozsgay Imre örömmel üdvözölte a megjelenteket a Gazdakör nagytermében, hiszena megváltozott idõpont ellenére is eljöttek hetvenen – még a szomszédos települé-sekrõl is.Bevezetõjében elmondta, hogy a kommunisták minden országban erõszakkaljutottak hatalomra, Magyarországon annyi volt a változás, hogy Kádárék eljátszották,hogy 1956-ban ellenforradalom volt és õk mentették meg az országot. Mindenesetrea kommunizmus bomlása ekkor indult meg. A világ a magyar forradalomból értesültarról, hogy a szocialista országok népei nem önként vállalt, hanem rájuk kényszerítettrendszerben élnek, amelytõl szabadulni akarnak.Kádár a kegyetlen megtorlás évei után megüzente a népnek, hogy ha nyugtonmarad, akkor nem lesz bántódása. Azt viszont nem lehetett nem észrevenni, hogy a70-es évek végétõl a rendszer fenntartása állandó küszködés volt. Nem használtKádárnak az 1968-as prágai bevonulás, az 1973-ban kezdõdött olajárrobbanás.Kiderült, hogy a „testvéri” Szovjetunió másképp viselkedett olajügyben, ha piaci
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érdekei úgy kívánták. Az ország besétált az adósságcsapdába. Egyre nehezebbvolt fenntartani az életszínvonalat és az óriásivá növekedett tömegpárttal is gondokvoltak.1972-ben - amikor Kádár 60 éves volt – még eljátszotta, hogy kéri a nyugdíjazását.Természetesen nem hagyták nyugdíjba menni, utána viszont amikor már szerettekvolna szabadulni tõle, azt mondta, hogy „azt akartátok, hogy maradjak!”. Voltakugyan már 1968-tól is kritikus hangok, új gazdasági mechanizmus, azonban az 1980-as lengyel események megrendítették Kádár hatalmát. Felerõsödtek a kritikai hangok,egyre többen kiléptek a pártból, amit korábban nem mertek volna megtenni.Õ maga – Pozsgay – 1981-ben már „kihúzta a gyufát”, amikor a Központi Bizottságülésén a népgazdasági tervet önámításnak nevezte. 1985-ben már kötelezõ volttöbb jelöltet állítani az országgyûlési választásokon, de ismert ellenzéki személyi-ségeket nem engedtek indulni. Õ állást foglalt ez ügyben és Kádár innentõl kezdvefigyelte. 1986-ban pedig bonni látogatásán mondott olyat riporteri kérdésre, hogy„a népemet követném, nem a szocializmust”, ha választani kellene. Újabb bûne volt,hogy 1987-ben részt vett és programbeszédet tartott a lakitelki találkozón, majd aMagyar Nemzetben nyilvánosságra hozta a Lakitelki Nyilatkozatot.Gorbacsov és Reagen reykjaviki, utóbb pedig Gorbacsov és Bush máltai találko-zóin 1989 õszén egyértelmûvé vált, hogy a Szovjetunió nem avatkozik be a közép-európai népek önrendelkezési jogába. Itthon megtörtént Kádár lemondtatása, utódaGrósz „fehérterrorral” riogatott.Pozsgay Imre tudatosan elõkészített módon tette meg történelmi bejelentését. GrószKároly úton volt Svájcba, amikor a Kossuth Rádió 168 óra címû mûsorában 1989.január 28-án délután a párt történelmi albizottságának megállapítására hivatkozvabejelentette, hogy 1956 nem ellenforradalom, hanem népfelkelés volt.Pozsgay Imre ebben az idõben nemcsak államminiszter volt, hanem a hatalmonlévõ párt politikai bizottságának a tagja is, tehát a legszûkebb hatalmi körbe tartozott.Az ellenzékkel korábban is kapcsolatban volt, így tudta, hogy 1956 átértékelésenélkül nincs átmenet a régibõl az újba. A hatalom részérõl mondta ki azt az értékelést,melynek értelmében megdõlt a szovjet segítségnyújtás legendája is, hiszen ennekismeretében világossá vált, hogy megszállóként jöttek.A bejelentés természetesen nagy vihart kavart, erre számított is, de a palackba márnem lehetett visszagyömöszölni a szellemet, még ha Grósz Károly meg is próbálta. ASzovjetuniót elfoglalták a saját problémái, a párttagok egyre nagyobb számban adtákvissza tagkönyvüket, egyre erõsödött a reformköri mozgalom. Február elején hivatalo-san is bejelentették, hogy nincs más lehetõség, mint vállalni a többpártrendszert.Miként jeleztem, Pozsgay Imrével 2004. február 12-én találkoztunk. Mindösszekét és fél hónap választott el bennünket az Európai Unióba való belépéstõl. Érthetõ,hogy a közönséget nagyon is érdekelték az uniós tagsággal összefüggõ kérdések.A továbbiakban megpróbálom összefoglalni elõadónk ez ügyben elmondottgondolatait.

„Hurrá! Megyünk Európába! – De hát az elõzõ kérdésre adott válaszom is errõlszól. Abból amit elõbb mondtam, gondolom kitûnik, hogy a mi európaiságunk nemaz uniós tagsággal kezdõdik. Így aztán, amikor az európai értékrendszerrõl faggatnak,nem hallgathatunk arról, hogy negyven esztendõre ebbõl az értékrendbõl zökken-tettek ki bennünket. Ha tehát a mai Európáról beszélünk, akkor nem másról van szó,mint Európa helyreállításáról. Hiszen amikor Jaltában, Potsdamban és a párizsi békévelmegismételték Magyarország trianoni megcsonkítását, akkor megcsonkították Eu-rópát is. A II. világháború után a despotikus szovjet-orosz bizantinus befolyásiövezet kiterjesztésével olyan nyugati kultúrákat nyestek le Európa testérõl, mint amagyaroké, a lengyeleké, a cseheké.A magyarok voltak az elsõk, akik a vasfüggöny lebontásával, a páneurópai pik-nikkel, a német menekültek kiengedésével a legnagyobb rést nyitották a VarsóiSzerzõdés áttörhetetlennek vélt építményén. Ezzel megkezdték a megcsonkolt Euró-pa helyreállító mûtétjét.A magyarok joggal remélték, hogy ezért Európa hálás lesz. De mivel az eseményekúgy zajlottak, ahogy tudjuk, hogy lezajlottak, az egykor Nyugatnak vagy „szabadvilág”-nak nevezett geopolitikai térség többé már nem érzett olyan kényszerítõerõt, amely hálája kifejezésére kötelezné. Egy puskalövés nélkül megnyerték a III.világháborút. Tudjuk, hogy tíz évvel korábban még a világháború lett volna a for-dulat tétje. Nem kapkodták el a dolgot. Bölcsen kivárták, amíg az itt élõ, szabadulnivágyó népek sodró erejétõl és a Szovjetunió belsõ szerkezetei nyavalyái miatt összenem omlik az egész rendszer. Ettõl kezdve a felszabadult Kelet-Közép Európát tar-talékállományába helyezték. Elõveszik amikor szükség lesz rá. Persze a piacainkataddig sem vetették meg, amíg méltónak találtak bennünket a teljes jogú uniós tagságra.Mindeközben kormányaink, mintha nem láttak volna át a szitán, egymással verse-nyezve, saját sikertörténetként kezelték az uniós ügyeket. Az eminens diák min-denben megfelelni akarásával intézték dolgukat. A társadalomban pedig ébrentartották a csodavárást. A közeli felvételrõl szóló hitegetések kábulatában meg-feledkeztek arról, hogy van idõ a nemzeti érdekek tudatos áttekintésére, a jövendõpartnerek alapos megismerésére.A kiindulópont helyes volt, nekünk jó az uniós tagság, ezért érdekünk, hogy ottlegyünk. Ebbõl azonban egy kificamodott tárgyalási stratégia következett. Min-denben meg kell felelni, nehogy kockáztassuk felvételi esélyeinket. Egyik kormány-zatnak sem volt bátorsága kimondani, nem az a fontos, hogy nekik valók legyünk,hanem, hogy õk nekünk valók legyenek. S ebben semmi nagyzás, aránytévesztésnincsen. Csak a vak nem látta, hogy az unió bõvítésében a „kis” Magyarországnakstratégiai jelentõsége van. Ehhez kellett mérnünk érdekeink érvényesítését.Pedig adtak rá idõt. Aki ismerte az európai realitásokat az láthatta, hogy arendszerváltás után nem jóvátételként vesznek fel bennünket, hanem akkor amikornekik szükségük lesz ránk. Ennek 2004-re jött el az ideje. Eddig tartott az uniónakbelátni, hogy terjeszkednie kell, ha nem akar a hatalmas eurázsiai kontinens kis
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nyúlványaként valamiféle kultúrtörténeti skanzen szerepébe visszaszorulni. Agyorsan változó, nagy kihívásoktól terhelt világhelyzetben a korlátozott, kis Európaelõbb-utóbb másodrendû tényezõvé válna. A saját területén még további terjesz-kedésre képes, de a növekvõ Európai Unió elháríthatja ezt a veszélyt. Egyebek kö-zött ezért van ránk is szükség.Nélkülözhetetlenségünk tudatában nagyobb lehetõségünk van a nemzeti érdekûpolitizálásra mint eddig hittük. De ettõl kezdve rajtunk múlik minden. Az elmulasztottlehetõségek miatt nem keseregni kell, hanem okulni belõlük. És itt térek ki az értékrendkérdésére. A nyugati kultúrájú Európában, tehát az Unióban a legnagyobb rangúérték az emberi méltóság. Így van ez Nagy Károly óta. A keleties szolgalelkûséggelszemben itt annak van becsülete, aki önmagát tudja becsülni. Érvényes ez a nemze-tekre is. Ezért minél erõsebbek vagyunk önazonosságunkban, önbecsülésünkben,annál többre tartanak bennünket.Ebben a provinciális tudatlanság és a szûkagyú, nacionalista kivagyiság csakhátrány. Hiszen az európai értékrendben a méltóság után a másik nagy tényezõ amérték. Ha Párizsban egy magyar társammal sétálva a Rue Rivolin azt mondja nekem,hogy ez az õ Váci utcájuk, akkor már láthatom, hogy egy tudatlan, fontoskodóhazámfiával van dolgom. Hiányzik nála az ismeret, a mérték és az arányérzék. Azilyennek méltósága sincs, mert azt hiszi, hogy csak akkor vagyunk valakik, ha má-sok kebelébe fészkeljük be magunkat.Identitásunkat és kulturális jövõnket tekintve Európa a menedékünk. Hiszen ez azöreg kontinens az egyetlen olyan területe a Földnek, ahol megroppant, megtámadottimmunrendszere dacára van remény a mindent elárasztó kulturális szennyezés ellen valódiértékekbõl gátat emelni. Az embert lealacsonyító, elõbb-utóbb lealjasító áramlatokkalszemben az unióban egyesült nemzetek Európája lehet az új humanizmus termõföldje.”Pozsgay Imrének feltettek személyét érintõ kérdéseket is. Akadt felszólaló, akinyilván erre elõre felkészülve, évtizedekkel korábban megjelent cikkekbõl idézvepróbálta meg szembesíteni vendégünket mai felfogásával. Pozsgay Imre nem jöttzavarba az ilyen kérdésektõl sem. Mint mondta, élete nyitott könyv. Utalt rá, hogypályájáról nyíltan beszámolt az utóbbi évtizedekben megjelent könyveiben. Ezekbenköntörfalazás nélkül ír tévedéseirõl is. Rokonszenvesen szólt gyermekkoráról, arróla nádtetõs, földpadlós falusi házról, ahonnét elindult, azokról az ifjúkori hatásokról,amelyek tévedéseibe belevitték. De beszélt azokról a körülményekrõl és felismeré-sekrõl is, amelyek a magyarországi rendszerváltás egyik fõszereplõjévé tették. SzentPál példájára hivatkozva mondta: a legrosszabb oldalról is meg lehet találni az utataz igazsághoz, az õ esetében a nemzet érdekeinek felismeréséhez.A személyes kérdésekre adott válaszát azzal fejezte be, hogy nemcsak a szükségesfordulatot tette meg, hanem elvégezte a gyónást, a confessióját is. A rendszerváltás-ban már kegyelmi állapotban vett részt.Befejezésül megköszönve a meghívást, kijelentette, ha hívják, örömmel jön ismétJákóhalmára.
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Forgatta sorsát a változó világ
GYURKÓ MIKLÓSNÉ1914–2003.

Törökszentmiklóson született,de gyermekkorától szüleivel éstestvéreivel már Jászberénybenlakott. Alvégiként a Bercsényiúti iskolába járt, a Felvégre köl-tözve pedig a zárdában folytattatanulmányait. Innen egyenes útvezetett a Miskolci Érseki RómaiKatolikus Elemi Népiskolai Taní-tónõképzõ Intézetbe, ahol 1935-ben szerzett képesítést. Okleve-lének birtokában – õ is, mint arégi tanítók hajdanán – évekigingyen dolgozott a város egyikiskolájában, hogy végre megpá-lyázhasson egy tanyai állást. 1939-ben az iskolaszék határozata alapján a 64 pályázóközül elnyerte, a Római Katolikus Külterületi Elemi Népiskola négyszállási állását.1941-ben nevezték ki. Ott embert próbáló feladatot kapott a fiatal tanítónõ, hiszenegyszál magában kellett 120 gyerekkel foglalkoznia. Amikor visszaidézte emlékeit,mégis ezt az idõszakot tartotta pályája legszebb éveinek.Ugyanilyen szeretettel emlékezett a háború utáni újrakezdésre. 1949-ben végzetttanítványainak életútját elemezve érzékletes áttekintést adott egy sokat próbált ge-neráció sorsáról. 1970. júniusáig a jászberényi Fiúiskolában – a késõbbi GyetvaiJánosban, a mai Nagyboldogasszony elõdjében – tanított, majd, mint nyugdíjas isfolytatta tevékenységét.1990-ben megözvegyült, családjának, unokáinak élt egyedül, de az élettõl nemvisszavonultan. Sikerült egybetartania a földrajzilag szétszóródott családot. ASzéchenyi utcai házba rendre hazajöttek gyermekei, menye, vejei és unokái. Ezek azalkalmak az együtt elfogyasztott ebédekrõl és a maga sütötte különleges tortákrólváltak híressé.Pedagógusi munkája mellett rendre írt a Tanító-ba, késõbb pedig a Redemptio-ba.Közel volt a nyolcvanadik életévéhez, amikor elõször jelent meg nagyobb lélegzetûírása a Jászsági Évkönyvben. Talán a rendszerváltás lendülete is közrejátszott abban,




