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Az elnémított forradalom

Ötven év telt el az 1956-os forradalom óta. A téma azonban továbbra is indulatokat vált
ki a magyar népesség többségéből. Több mint másfél évtizede legálisan beszédtéma
mégsem teljesen feldolgozott. Közel harmincöt évig volt tabu, ami megválaszolatlan
kérdések és sérelmek felhalmozódását eredményezte. Sokan ma is félnek az egykori
résztvevők, hősök közül. Nem mindenki beszél szívesen az akkor betöltött szerepéről, és
a múltjáról, ami nehezíti a kutatásokat. A kutatás enélkül is évről-évre nehezebb. Egy fél
évszázad hosszú idő, sajnos fizikailag egyre kevesebb ötvenhatost lehet már megkérdezni
az egykori eseményekről. A legfiatalabb résztvevők is lassan a hetvenedik születésnapjukat
ünneplik. A szemtanúk beszámolói mellett egyre hangsúlyosabbá vállnak más források.
Többek között egykori fotók, cikkek levéltári anyagok segítenek az események
feltárásában melyek nélkülözhetetlenek, de az eredeti vallomásokat nehezen pótolhatják.

A vidék forradalmának kutatása további problémákba is ütközik. 1956 a legtöbb ember
tudatában a nagyváros, a főváros forradalma volt. Ez azonban koránt sem fedi a valóságot.
A vidéki városokban sok szempontból hasonló folyamatok zajlottak, mint Budapesten.
Ezeken a helyeken is szerepet kapott a nemzetőrség, megalakultak a munkástanácsok, és
ledöntésre kerültek az elnyomó rendszert szimbolizáló szobrok, emlékművek. Kétségtelen
hogy kevésbé volt háborús a hangulat, kevesebb volt a lincselés, lövöldözés, sőt a legtöbb
kis városban erre nem, vagy alig volt példa. Ennek ellenére a vidék szerepe mégsem
elhanyagolható. Élelmiszerszállítmányok indultak innen útnak a főváros lakossága
számára a nehéz időszakban, bizonyítva az ország egységét. A kutatók számára a vidék
mégsem bírt olyan jelentőséggel, ami felvette volna a versenyt a nagyvárosokkal. A
forradalom itteni résztvevői már nem szívesen nyilatkoznak. Még mindig félnek,
megtanultak hallgatni az állami terror és a megtorlás évei alatt.

A túrkevei Finta Múzeum a fent említettek ellenére, vállalta hogy megemlékezik az
egykori hősökről és a „Sorsfordító idők" című kiállítással adózik a forradalom emlékének.
Ez az egykori első termelőszövetkezeti városban további nehézségekbe ütközött. A
rendelkezésünkre álló kiállítótér nagysága és az anyag mennyisége lehetővé tette hogy a
forradalom mellett, a város és a térség ötvenes évekbeli világát is bemutassuk, ami
elősegíti a események könnyebb értelmezését. Nem csupán emlékeztetni szándékoztunk a
kiállítással, hanem megmutatni a fiatalabb korosztály számára az akkori életet és annak
körülményeit.

A tárlat két kiállítási egységből áll. Az első terem a forradalom emlékének adózik. A
falakon körben, egységes tablókon korabeli röplapok színes másolatai láthatóak, középen egy
szintén színes, a tabló témáját megjelenítő A/4-es fotó körül elhelyezve. Öt tablón a
forradalomnak az országban zajló eseményei kronologikus sorrendben, a fiatalabb korosztály
számára is értelmezhetően kerülnek bemutatásra. Egy hatodikat kizárólag a túrkevei
események ábrázolásának szenteltünk. Ezen helyet kaptak a forradalom itteni helyszíneinek,
a ledöntött emlékműveknek a korabeli fotói és két újságcikk másolata 1957-ből. Utóbbi
egyfajta korrajzként is értelmezhető. A helyi forradalmárok perét, elítélését mutatja be a
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hatalom szemszögéből. Ötven évvel később már jól átláthatóak az állítások visszásságai, de
akkor félelemmel töltötték el a legtöbb gondolkodó embert. A bejárattól jobbra a forradalom
kitörésének jellegzetes pillanata elevenedik meg. A vidéki középület elé érkező Csepel
teherautó platóján a forradalmárok lyukas zászlót lengetnek, és röplapokat szórnak. Az
érkezőket ünneplő és érdeklődő tömeg fogadja. A jelenetet közel életnagyságára felnagyított,
furnérlemezre erősített, korabeli fényképek szereplői teszik életszerűvé. Több síkban való
elhelyezésük térhatásszerű élményt tesz lehetővé a látogatók számára. A bejárattal szemben a
főtablón a kiállítás címe, az adományozók és a támogatók névsora olvasható. Középen a
Túrkevéről 1956-ban Hollandiába menekült szobrászművész, Ratkay Lajos „Forradalom"
című szobrának fekete-fehér fotója látható. Ettől balra a szomszédos terem bejáratának két
oldalán két vitrinben korabeli, és későbbi a forradalommal kapcsolatos dokumentummáso-
latok, relikviák láthatóak. Fölöttük a már említett egységes tablókon a forradalom egy-egy
szakaszáról kap tájékoztatást a látogató. Ezek fölött Gy. Vad Erzsébet túrkevei festőművésznő,
és Dilinkó Gábor cigány festő képei tekinthetőek meg.

A kiállítás másik egysége „A Nagykunság az 1950-es években " címet viseli. Ahhoz hogy
bemutassuk milyen folyamatok, vezettek a vidék forradalmának kirobbanásához szükséges
volt ennek megjelenítése is. A bejárattól jobbra egy eredeti 1956 elején gyártott D-Csepel 125
motorkerékpár került kiállításra a hozzá tartozó korhű ruhába öltöztetett motoros bábuval. A
mai ember számára nehezen elképzelhető, de a háborút követő évtizedben szinte ez volt az
egyetlen átlagember számára is elérhető motorizált jármű. A kiállított darab különlegességét
az adja, hogy eredetileg exportra készült, de valamilyen oknál fogva mégis belföldön értékesí-
tették. Mögötte egy eredeti szocreál festmény látható egy túrkevei származású festőmű-
vésztől. Mihály István „ Cséplés " című képe mellett a terem jobb oldali falának közepén a
„Reggeli munka a központi tanyán " című képe is el van helyezve. Az alatta lévő vitrinben a
beszolgáltatások és a termelőszövetkezetek alakulásának relikviái, dokumentumai láthatóak.
Ettől balra, a terem bejáratától nézve, jobb oldali sarkában az 50-es évek kulturális életének
emlékei kaptak helyet. A kifüggesztett tablókon korabeli oklevelek, fotók jelenítik meg az
államilag szabályozott kulturális életet éppúgy, mint az alatta elhelyezett vitrinben lévő tár-
gyak. Balra ettől, a bejárattal szemben egy tsz-beszervezési jelenet elevenedik meg a látogatók
előtt, korabeli tárgyi környezetben bábuk segítségével. A bejárattal szemben kanapén ül egy
házaspár. Az előttük álló asztal bal oldalán gyermekük foglal helyet. A konyha bal oldalán
szekrény, jobb oldalán sparhet található. A helység jobb sarkából lép be az agitátor, aki a
családot be akarja szervezni a termelőszövetkezetbe. A család ruházata és a konyha berende-
zése szegény paraszti életmódról árulkodik. Ezzel szemben az agitátor öltönyt és bőrkabátot
visel. Ruházata és testhelyzete még inkább kihangsúlyozza negatív, félelmetes szerepét.

Ettől balra a terem sarkában már „vidámabb" életképek jelennek meg. Két tablón A/4-
es méretre felnagyított ötvenes évekbeli propaganda fotók láthatóak a téesz világáról.
Mosolygó traktoros lányok, vidám munkásfiúk hirdetik a rendszer jobbik oldalát. Az
örömteli pillanatképek szemmel láthatóan erőltetettek, ma már mégis dokumentum
értékűek. A fotók mellett a falat eredeti vándorzászlók töltik be melyek egykor a
szövetkezet irodáit, díszítették. Ezek között külön tablón kapott helyett a téesz működési
engedélye és az 1956-os mezőgazdasági kiállításon nyert első díja. A propaganda fotók
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tablóitól balra a terem másik sarkában a Nagykun Napokon és az Országos Mezőgazdasági
Vásáron szerzett serlegei érmei láthatóak két vitrinben. Fölöttük két nagyméretű hímzett
zászló függ, melyek a túrkevei Vörös Csillag Termelőszövetkezet kitüntetett rangját
hirdetik. Ezektől balra, három tabló a termelőszövetkezet indulását mutatja be, melyeken
többek közt az alapítók fotói és ötvenes évekbeli újsághíradások is szerepelnek.

A második egységben megjelenik az erőszakos beszervezések, és az erőltetett
propaganda világa, mely szükségszerűen ellenálláshoz vezetett. Ma ez már történelem, de
számos átélője számára az akkori szomorú és kegyetlen valóság. Az ötvenes években zajló
folyamatok nélkül nehezen értelmezhetőek a forradalom napjai is. Akkor az országos
elégedetlenség tört felszínre a rendszerrel és az elnyomó hatalommal szemben, ami nem
engedhette meg magának, hogy megbontsák a keleti blokk egységét. Nem az első, és nem
az utolsó alkalom volt hogy egy a befolyása alatt élő nép fellázadt ellene. Mégis csak
évtizedek múlva engedett a szorítása. Közel harmincöt év telt el azóta, mire nyilvánosan
beszélni lehetett forradalomról. Akkor egyik napról a másikra kapott igazi nyilvánosságot.
Az addigi ellenforradalmárok hősök lettek. Felszínre kerültek a régi sérelmek, tönkretett
életek, derékba tört karrierek. Elsőként a nagyvárosi történetek kerültek feltárásra, de
lassan a vidék kutatása is megindult. Itt azonban már nehezebben nyílnak meg az emberek.
Jobban ismerik egymást. Politikai beállítottságtól függetlenül nem mindig beszélnek
szívesen a helyi eseményekről. A forradalom üzenetét ezzel is hirdetik. Hallgatásuk fél
évszázaddal később is egy letűnt kor félelmeiről beszél mindennél hangosabban.

A „Sorsfordító idők" című kiállítás megrendezését a NKÖM, a Nemzeti Évfordulók
Titkársága, a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatta. A Túrkevei
Kulturális Egyesület az 56-os Szövetségtől és túrkevei, mezőtúri lakosoktól, a téesztől
kapott tárgyakkal, dokumentumokkal egészíthette ki a helyi múzeum gyűjteményét.

Kapás János Zsolt
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Kalmár Árpád megnyitja a kiállítást A kiállítás nyitótablója

Részlet a kiállításból:
a forradalom eseményei

Részlet a kiállításból:
a forradalom eseményei
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Beszervezés a téeszbe (nagykunsági enteriőr az 1950-es évekből)

Az 1956-os forradalom (enteriőr)
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