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1956 utóélete Jászjákóhalmán

Mint a többi településeken is, a forradalmi események elmúltával lezajlottak a megtorlások:
a vélt, vagy valós résztvevők megnevezése, elítélése, a tanácselnökök visszatérésével az
országos irányelvek szerinti újjáalakuló ülések megtartása. Jákóhalmán is voltak, akik
hosszabb-rövidebb időre börtönbe kerültek, volt olyan is, aki mindezek megtörténte után
családjával együtt elköltözött Gyálra, Pest környékére, s ma is ott él, aki még él közülük.

A következő három évtizedben csak szűk családi körben, vagy egymást jól ismerők
között került szóba a forradalom, míg 1989 január 28-án Pozsgay Imre a Magyar Rádióban
be nem jelentette, hogy 1956 népfelkelés volt. Az országos eseményeket ismerjük:
megtörténtek a szabad választások 1990. szeptember 30-án Jákóhalmán is megválasztották az
első önkormányzatot, az első polgármesterrel, aki történetesen én voltam. (Elődöm, az
utolsó tanácselnök Jászberényből járt ki, nagy igény volt egy helyi emberre. Az akkori
elvárások szerint nekem nagyon sokat jelentett az, hogy honismereti szakkörvezető
voltam. Korábban sem voltam semmilyen pártnak tagja, s ekkor is kijelentettem, hogy
nem is leszek. A Független Kisgazdapártnak már korábban volt jelöltje, indult
„természetesen" függetlenként a volt tanácselnök, továbbá volt jelöltje a Szabad
Demokraták Szövetségének és volt egy korábban kőkeményen balos jelölt, aki félállásban
látta volna el a feladatot. Engem a jelölés kezdete után 8 nappal tudtak rávenni, hogy
induljak. Az esélytelenek nyugalmával vártam a választást függetlenként, de a Magyar
Demokrata Fórum szimpatizánsaként. Aztán 11 %-ot rávertem a volt tanácselnökre és én
nyertem meg a választást. így lettem három cikluson át - azaz 12 éven keresztül
polgármester.)

1990-ben már mikorra túl voltunk a megalakuláson, a bizottságok létrehozatalán nem
volt idő különösebben foglalkozni hivatalosan '56 emlékével, azonban a következő évben
javasoltam az önkormányzatnak, hogy valahová el kellene helyezni egy emléktáblát, hogy
legyen hol koszorúzni, megemlékezni. A döntés az „öreg iskola" falára esett. Itt helyeztük
el az alábbi szövegű - 50x35 cm-es - kőtáblát:'

AZ 1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC

ÉVFORDULÓJÁRA.
JÁSZJÁKÓHALMA LAKOSSÁGA

1991

Igaz, hogy a jelesebb jákóhalmi események nem itt történtek, hanem az ún „új iskola"
előtti parkban álló szovjet emlékmű ledöntésénél - volt, aki ezt később szóvá is tette -, de
abból indultunk ki, hogy az az épület még nem állt akkor. Az emeletes iskola csak
1959/60-ban épült, viszont gondoltuk, hogy célszerű olyan helyre tenni, ahol főleg a

1 Boros Géza: Emlékművek '56-nak. 1956-os Intézet, Bp, 1997.
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gyerekek fordulnak meg ők tudnak legkevesebbet az eseményről. így esett a választás az
1908-ban épült öreg iskolára, ahol akkor még az alsó tagozatosok tanultak. Ma már ők
sem, mert elfér mindenki az újabb épületben.

Bankos István jászapáti kőfaragó készítette el a táblát, majd azon gondolkodtunk, hogy
hogyan avassuk fel. Eszembe ötlött, hogy az ötvenes évek elején Jákóhalmára is sokan
voltak deportálva olyan budapestiek, akik osztályidegennek számítottak. Korábban is
hallottam már róluk, de 1989-ben egy konkrét visszaemlékezés is a kezembe került: egy
könyv, melyre felhívta a figyelmemet valaki, hogy olvastam-e egy jákóhalmi deportált
visszaemlékezését. Állítólag a pesti aluljárókban árusítják. Kiderült, hogy két egyetemista
írt egy könyvet „Kitörő éberséggel" címmel, mely ezzel a témával foglalkozott, s ebben
megjelent dr. Revicky Károly visszaemlékezése is, aki 1951-ben Jákóhalmára került, majd
megjárva a Hortobágyot, visszakerült ide 1953-ig. Mint ő később visszaemlékezett: nem
is tudta azt, hogy ebből könyv készül, számára is váratlan volt a megjelenése, noha arról
tudott, hogy beszélgettek vele a témáról szakdolgozat ürügyén.2

A részleteket akkor még nem tudva, megbíztam egy Pestre utazó ismerősömet, hogy
próbálja megszerezni a könyvet. Ez meg is történt. Nagyon nevezetes napon kaptam meg,
zuhogó esőben. Aznap, amikor az idősebbik Bush amerikai elnök Budapesten járva
elmondta híres beszédét, miután széttépte az eredetileg leírt szöveget.

A könyv ismeretében kezdtem el kutatni a deportálásokkal kapcsolatban a megyei
levéltárban, ahol meg is találtam a listákat, hogy kiket hová telepítettek ide. Mint kiderült,
ténylegesen kevesebben voltak a leírtaknál, de volt azért 60-70 ember.

Ilyen előzmények után jött az ötlet: érdekes lenne ezek közül az emberek közül valakit
megtalálni és meghívni. Nem akármilyen dolog lenne, hogy egy olyan valaki, aki 1956
előtt néhány évvel ilyen sajátos módon ide kötődött, meghívást kapna az ünnepségre.

Adódott a név: Reviczky úrnak eléggé sajátos neve van, hátha megtalálnám. A
tudakozótól sikerült is ilyen nevű személyre bukkannom Budán és felhívtam a megadott
számot. Egy férfihang jelentkezett. Mondtam, hogy ki vagyok. - Fodor István Ferenc,
Jászjákóhalma polgármestere. Mond-e Önnek ez a községnév valamit? A telefonban is
hallatszott a pillanatnyi megdöbbenés. - Hát persze, hogy mond, oda voltam kitelepítve.
A többi már könnyen ment. Meghívtam 1991. október 23-ra Reviczky urat, aki köszönettel
elfogadta a meghívást.

Én nem mondtam neki, hogy ő avassa fel a táblát, annál inkább, mert hirtelen én sem
gondoltam erre, meg még nem is állt össze, hogy mi és hogyan történjen, hiszen ilyen
megemlékezés még nem volt eddig.

Eljött a nagy nap, szép napfényes. Megjött Reviczky úr, fogadtuk a községházán.
Elmesélte, hogy meglepődött azon, hogy annak a falunak a polgármestere felhívta
telefonon, ahová ő annak idején ki volt telepítve. De ennél még jobban is meglepődött, -
mert haladva az emlékezés színhelye felé - megkértem rá, hogy szóljon néhány mondatot
és leplezze le a táblát, mely ekkorra már fel volt rakva. Lehet, hogy ez így furcsa volt egy
kicsit, de ha úgy vesszük, az egész szituáció az volt. Reviczky úr örömmel beleegyezett,

2 Dessewffy Tibor - Szántó András: "Kitörő éberséggel" - A budapesti kitelepítések hitelestörténete. Háttér Up- és
Könyvkiadó, Bp, 1989

- 1 5 3 -



HÍREK, ESEMÉNYEK

de olyan zavarba került, hogy „Kedves Törökbálintiaknak!" szólította meg a jákóhalmiakat,
lévén, hogy már évtizedek óta ott folytatott ügyvédi gyakorlatot. Mindenesetre a kellő
meghatottság biztosítva volt. A koszorúk elhelyezése alatt Beethowen Egmont nyitánya
ment magnóról, hiszen a forradalmi napokban szinte mindig ezt sugározta a Kossuth
Rádió - utána a művelődési házban folytattuk a találkozót, ahol a résztvevő jákóhalmiak
és vendégünk emlékeztek vissza a Rákosi kor eme szomorú eseményére. Megtekintette
természetesen azt a házat — illetve a helyére épült újat -, ahol jákóhalmi életét élte.
Elmondta, hogy az elmúlt években ellopakodott ő már a községbe. Majd szűkebb körben
elmentünk ebédre az akkor még létező tsz ebédlőbe.

Jászberény után egyébként a második '56-os emléktábla volt a Jászságban a miénk.
Reviczky úr sokat segített a későbbiekben is: két másik volt kitelepítettet is sikerült

elérnünk, akiket néhány alkalommal meghívtunk a következő években. Egyikük Gömöri
Aranka volt Hatvanból — ő azóta kiesett a látókörünkből, - a másikkal viszont ma is
kapcsolatban állunk. Pongrácz Károly 10 év körüli gyerekként került Jákóhalmára és
nyaralásként élte meg az itt töltött időt. Különben Reviczky Károly is jó emlékekkel van
a jákóhalmiakról, könyvében is leírta, hogy a hatalom nem ért célt a kitelepítésekkel,
hiszen az volt a célja, hogy összeugrassza az embereket, valójában pedig éppen a
fordítottja történt a falusiak és a fővárosiak között.

2001-ig több jeles személyiség megfordult a községben ezen az ünnepen vendégünk
volt Budapestről (Kovács Lajos Péter '56 jeles kutatója), Somogyból (Kanyar József
nyugalmazott levéltáros, a Honismereti Szövetség elnöke), Jászberényből (Medve Pál
tanár, aki a Jákóhalmához közeli dósai tanyavilágban vett részt aktívan a forradalmi
eseményekben), vagy Nyékládházáról (az azóta tragikusan elhunyt Farkas Sándor, aki a
forradalmi események idején gimnazistaként a jászberényi fiatalok egyik vezetője volt,
édesapja pedig a jákóhalmi nemzeti tanács elnöke). Elhangzottak szép szavalatok -
legtöbbször Czigány Mónika előadásában (Piros a vér a pesti utcán, de Szentmihályi
Szabó Péter - akivel jó kapcsolatban vagyok - keserű verse is „Térdre Magyar" címmel),
egyik alkalommal pedig vendégünk volt Nagy Csaba tárogató művész is Nyíregyházáról.

2002-ben aztán fordult a kocka: új önkormányzatot választott a község, új
polgármesterrel, aki aztán megtalálta érvényesülési törekvéseinek célpontját 1956-ban.
Nem sokkal megválasztásuk után lehozattak Recskről egy nagy darab követ, azzal a
szándékkal, hogy abból egy emlékművet készítsenek. (Már ezt érdekesnek találtam, hiszen
én már különböző csoportokkal többször jártam a hajdani recski fogolytábor
emlékművénél, s nem követ hozattam onnét ide.) A kő ott árválkodik már évek óta, minden
évben csinálnak rajta valamit, miközben a koszorúzások és megemlékezések zajlottak a
korábbi táblánál.

Az is kiderült közben, hogy az új polgármester tagja lett az '56-os Szövetségnek - ő, aki
egyébként 7 évvel később született -, sőt létrehoztak egy jákóhalmi csoportot, elszakadva
Jászberénytől. Most olyan sajátságos helyzet van, hogy arról, hogy abban, hogy
Jákóhalmán ki lehet a szövetség tagja a polgármester dönt egy magát legnagyobb '56-
osnak tartó „veteránnal". 2003-ban mindjárt megkapta az új önkormányzat a lyukas
zászlót az országos szövetségtől a tiszta közélet érdekében kifejtett tevékenységéért, de az
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országos szövetségben nincs meg az előterjesztés dokumentuma. Bár az országos
szövetség azt válaszolta, hogy az elismerés nem egy önkormányzatot illet meg, hanem az
előzőeket is, mi Jákóhalmán az átadási ünnepségre meg sem lettünk híva, nemhogy még
megköszönték volna, amit addig tettünk.

Közben tavaly felkerült a kőre egy 1956-os szám és egy magyar címer. Közölték, hogy
az ünnepség már ott lesz tartva, a régi kis tábla pedig majd le lesz véve a falról. Érdekes
helyzet alakult ki: noha addig mindig szorgalmazták, akkor misét sem tartottak, hanem
reggel megtartották a hivatalos ünnepséget, ahol hét szervezet koszorúzott, aztán részt
vettek a jászberényi programon. Jászjákóhalmán viszont 12 civil szervezet misét
mondatott, majd koszorúzott a régi táblánál, ahol jelen volt és koszorúzott Járvás István
országgyűlési képviselő is.3 A mise végén az akkori plébános úr elmondta, hogy
elfogadottabb forma, ha egy településen nem 12 civil szerveződés mondat misét, hanem
azt az önkormányzat kezdeményezi, és ők csatlakoznak hozzá. Elmondta továbbá a
plébános úr, hogy az egy nem méltó ünnepség volt, hiszen az a kő még fel sem lett
szentelve. Egyébként mi a saját ünnepségünkre ismét meghívtuk Pongrácz Károly urat, aki
örömmel el is jött a lányával és annak is megmutatta hajdani kitelepítésük színhelyét.

A helyzet az idén annyiban változott, hogy most lett mise az önkormányzat
szervezésében, utána az általuk szervezett koszorúzással, melyen ők és azok koszoruztak,
akik nem mertek nem elmenni. A 12 civil szerveződés pedig a mise előtt koszorúzott, majd
részt vett a misén és a „községi" ünnepségen is, de ott csak jelen volt. A korábbi
önkormányzatok ugyanis még mindig nem kaptak elégtételt azon sértés miatt, hogy a
mostani községvezetés ki akarja sajátítani magának '56-ot. Van egy-két civil szervezet,
amelyik együtt koszorúz az önkormányzattal, de a jelentős többség nem kívánja
elkötelezni magát, civil kíván maradni továbbra is.

Megemlítendő még, hogy a különböző civil szervezetek is tartottak és tartanak
megemlékezést '56-ról, ebből kiemelném a honismereti szakkör nemrégi kirándulását,
amikor felkeresték osztrák oldalról az andaui (mosontarcsai) hidat, ahol a Hanság
mocsarain át 20.000 ember ( az összmenekültek tizede) jutott át a szabad világba '56
végén. Egy amerikai újságíró heteket töltött ott akkor, s a menekültek elbeszéléseivel
világhírűvé tette a kis fahidat. 10 évvel ezelőtt újjáépítették és ma 1956 egyik messze
földön híres emlékhelye."

Fodor István Ferenc

3 A koszorúzó civil szervezetek: Ficzek Károly Szociálisan Rászorultakért Alapítvány, Gubicz András Gazdakör, Horváth
Péter Honismereti Szakkör, Jákóhalmiak Baráti Egyesülete (JÁKOB), Jákó Kertbarát Kör, Jászjákóhalmi Polgári Kör,
Jászvidéki Ifjak Köre, Községi Dalkör, Magyarország Felfedezői Szövetség László Gergely Csoportja, Mozgássérültek
klubja. Szent István Polgári Kör, Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Klubcsoportja

4 Michener, James A.: A híd Andaunál - 1956. Flitter GMK, Bp., 1994
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