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A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKTÁBLÁI 

Február 25-e a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja az Országgyűlés 2000. június 
13-án elfogadott 58/2000. számú határozata alapján. Az Országgyűlés tagjaira vonatkozó 
mentelmi jogot és a nemzetközi jogi normákat semmibe véve a Független Kisgazdapárt fő-
titkárát, Kovács Bélát 1947. február 25-én hurcolták el Szibériába a szovjet állambiztonsági 
hatóságok. Ez volt az első lépés ahhoz, hogy kiépüljön Magyarországon a diktatúra. Ez a 
kommunista hatalom nyomatékos figyelmeztetése volt arra, hogy az ellenszegülőket rövid 
úton ki fogják iktatni.

Kovács Béla letartóztatásának tavaly volt 70 éve. A következő évet viszont – 1948-at 
– a fordulat évének nevezték a Kádár-korban, mert ettől az évtől számították a szocialista 
korszakot, amit ők haladó rendszernek tartottak. Ennek viszont idén van a 70. évfordulója. 
Ebből az alkalomból összegyűjtöttük a jászsági emléktáblákat, melyek a kommunizmus ál-
dozataira irányítják az utókor figyelmét. Az emlékek nagyobbik része az elmúlt 18 évből 
származik, amelyek döntő többségben Jászberényben találhatóak. 

Az 1919-es Tanácsköztársaság áldozataira több tábla is emlékezik. Jászberényben a 
gyászos végű, több halottat eredményező gyűlés áldozataiért emeltek táblát, felsorolva a 
halottak neveit az MSZMP városi bizottságának korábbi székházán a Jász Múzeummal 
szemben. Ezen a környéken történt 1919 májusában a Bokányi Dezső beszéde alkalmával 
kitört lövöldözés. Jákóhalmán Dohy Gáborra emlékeznek, az abonyi református teme-
tőben kivégzett főjegyzőre. Ott cirkált páncélvonatán Szamuely Tibor, aki az azonnali 
ítéletet végrehajttatta az elébe vezetett főjegyzőn. Dohynak Abonyban is van emlékoszlo-
pa. Jákóhalmán 2009-ben a falu elöljárói nem engedélyezték a főjegyző emlékművének 
elhelyezését a községházán, így az gazdakör épületének előterébe került. Jászapátin Joó 
Andorra emlékeztet a volt járásbíróság falán levő tábla, aki szintén 1919 mártírja.

Azoknak, akiknek van ugyan emléktáblája, de nem található rajta a kommunisták 
mártírjára utaló szöveg, nem szerepeltetjük itt. Egyikük Czettler Jenő, aki Jákóhalmán 
és Árokszálláson is kapott emlékhelyet, de úgy, mint országgyűlési képviselő és a Jászok 
Egyesületének megalapítója.

Magának Kovács Bélának is van emléktáblája Jászberényben, mivel az itteni börtönben 
is sínylődött. A Szovjetunióba elhurcoltakra és a vallási áldozatokra is emlékeznek Berény-
ben. Egy apró, de kellemetlen hiba található a SZORAKÉSZ (a Szovjetunióban volt rabok és 
politikai elítélt kényszermunkások szervezete) emléktábláján a jászberényi városházán, ahol 
egy fölösleges pont miatt sok ember számára úgy tűnik, mintha nem 253 emberről, hanem 
csak egyről – a 253.-ról emlékeznének meg. Azt a fölösleges pontot jó lenne már sok év után 
eltüntetni! Rájuk a volt börtön falán – a Bíróság udvarán – is emlékezik egy tábla. A vallási 
áldozatokra – szerzetesek, apácák – a barátok templománál emlékeznek.

Jászboldogházán a vasútállomáson, Jászkiséren és Jászapátin azoknak a Budapestről ki-
telepítetteknek állítottak emléket, akik 1951-ben ezekre a településekre voltak kénytelenek 
lakásukat otthagyva eljönni a bizonytalanságba. Az apáti könyvtár panteonjában egy sze-
mélynek – Rakovszky Ivánnak – állítottak emléktáblát, akit szintén kitelepítettként szállítot-
tak ide, majd itt maradt és itt is halt meg.

Örvendetes, hogy a korábbi, félelemben töltött évek után egyre többen bátorkodnak 
emléket állítani a kommunizmus áldozatainak, így valószínű, hogy ez a szám a közeljö-
vőben is nőni fog.

Jászberény, 1919 áldozatai

Jászjákóhalma, 1919 mártírja
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Jászapáti, 1919 mártírja

Jászberény, 1946-ban elhurcoltak emléke a volt börtön falán

Jászkisér, kitelepítettek emlékének szöveges része

Jászapáti, kitelepített emléke
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Jászboldogháza, kitelepítettek emléke

Jászberény, a szerzetesrendek feloszlatásának emléke

Jászberény, városháza épületén a SZORAKÉSZ emléktáblája

Jászberény, az 1947-ben elhurcolt áldozat emléke
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