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AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
EMLÉKEI JÁSZJÁKÓHALMÁN

1848. március 15. emléknapja napjainkig egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk annak
ellenére is, hogy volt, amikor mindent megtettek feledtetésére, majd amikor ez nem ment,
akkor mindenki megpróbálta felhasználni saját céljaira. A népet azonban mindez nem
érdekelte; hiába volt piros betűs ünnep, hiába volt feketebetűs hétköznap, vagy pedig
öszvér megoldásként csak iskolai szünet egyébként munkanappal - akkor is ünnepelte.

1.) Korabeli események, személyek
Sokáig nem tudtunk róla, hogy Jákóhalmán lett volna különösebb esemény, azonban

ahogy haladtunk előre az időben, egyre jobban letisztultak a történések.
Először a 10 kötetesre tervezett - majd be nem fejezett - Magyarország történetben fedeztem

fel az egyik térképen, hogy ott látható Jákóhalma neve Árokszállás irányából egy nyíllal, melyen
Aulich neve szerepel' A szöveges leírásban nem volt utalás a térkép által jelzett eseményre.

Több évnek kellett eltelnie, míg eljutottam oda, hogy egy levéltári kutatás alkalmával
kiderült számomra, hogy mi is történt Jászjákóhalmán. Az 1929-es képviselőtestületi
jegyzőkönyvben döntés született az országos hadi múzeum felhívásával kapcsolatban egy
emléktábla elhelyezéséről. Ez egy országos akció volt a szabadságharc 80. évfordulóján,
hogy amelyik településen történt valami akkoriban, az helyezzen el egy emléktáblát, hogy
ne merüljön feledésbe az esemény. Jákóhalma is eljutott odáig, hogy megszövegezzen egy
eseményre utaló emléktáblát, melyet azonban nem helyeztek el az iskola falán, ahogyan
döntöttek róla. Itt derült ki számomra, hogy 1849. április 3-án Aulich Lajos - a későbbi
aradi vértanú - hadteste Szekulits István vezetésével Vámosgyörkről Farmos felé
vonultában megérkezett Jákóhalmára és itt töltötte az éjszakát; másnap - április 4-én —
vonult tovább.: Ezt az eseményt később Babucs Zoltán hadtörténész is megerősítette.3

A rendszerváltozás körüli időkben szólt nekem az akkori temetőgondnok, hogy találtak egy
'48-as sírt a temetőben; van-e valamilyen szándéka vele a honismereti szakkörnek, mert jó
lenne meghagyni. Természetesen kaptunk az ajánlaton, s nemsokára előkerült egy dokumen-
tum is, melyből kiderült, hogy László Gergely '48-as honvéd 13 csatában vett részt, s ezen a
dokumentumon rajta volt a fényképe is. A fényképes irat 1902-ben készült Losonc város
kérésére, mely gyűjtötte a még élő honvédek adatait. A helyi jegyző állította össze az anyagot
és másolati példánya megmaradt. A sírkövön is rajta van, hogy 1824-ben született és 1907-
ben halt meg; mokány, kackiás bajuszú büszke hadfi tekintett ránk még 78 évesen is.4

T Magyarország története. 6/1. kőt. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979
2 Ilyen emléktábla pl. Jászárokszálláson is van elhelyezve Kossuth átutazásának megörökítésére.
3 Az egyik megemlékezésében, melyet a Tavaszi Hadjárat emlékünnepén tartott Jákóhalmán április 3-án.
4 A dokumentumot László Antal akkori honismereti szakköri tag kérte kölcsön valakitől, melyről készítettünk is másolatot.

Sajnálatos, hogy L. A. halálával nem tudtunk visszaemlékezni, hogy kitől kérte kölcsön, az akkor készült másolat viszont
sajnálatos módon elveszett - így ma csak emlékezetből tudom a leírtakat rekonstruálni.
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Azután nem sokkal később tudomást szereztünk egy másik honvédről is: Tóth Imre
Andrásról (1834-1897), aki gyerekként - mint ezredtrombitás - kapcsolódott be a harcokba.
Ő ott volt a világosi fegyverletétel után Komárom várában, s amikor már látta, hogy
reménytelen a helyzet; negyedmagával a Zsitva folyóba ugratott és teljes felszerelésben
hazalovagolt.5

A korabeli jegyzőkönyvekből kiderült, hogy mindketten megbecsült személyek voltak;
községi képviselők, iskolaszéki tagok.

2.) Emlékhelyek, emlékezések
A korábbi megemlékezések Jákóhalmán is az első világháborús emlékműnél zajlottak6

a Horthy korszakban, mint országszerte. Ma is emlékeznek az idősek, hogy kivonult az
egész iskola és hogy milyen magasztos ünnepségek zajlottak ott.

1948-ban — ez is országos akció volt - ki kellett találni valamit a kommunista rendszernek
egyrészt azért, hogy ne az előző kor emlékhelyénél emlékezzenek, másrészt pedig azért,
mert egyébként is szüksége volt hősökre. Kisajátította magának Petőfit és a '48-as
forradalmat a „szocialista" forradalom előfutárának tekintette. Országos szinten ekkor
helyeztek el centenáriumi emléktáblákat a község- és városházákra. így volt ez Jákóhalmán
is. Az emléktábla ma is megvan, de nem ugyanaz. 1988-ban - miután lebontották a régi
tanácsházát és a helyére építettek egy újat - nem került vissza a tábla. Mint honismeretes,
ezt nehezményeztem, mert kiderült, hogy meg sincs; összetört, tönkrement. A tanácselnök
nagyon készséges volt - már a levegőben voltak a demokratikus választások -, s gyorsan
pótolta a hiányt.7

Érezvén a rendszerváltozás fuvallatát; 1989-ban egy új emlékhely keletkezett, mely
Fodor Dénes nevéhez kötődött, aki úttörővezető volt akkor. Két asztalos testvér szülővel -
Nagy Andrással és Nagy Bélával - megbeszélve a tervet; a jó kezű iparosok kifaragtak egy
pompás erdélyi motívumokkal ékesített emlékoszlopot, melyet felállítottak a Damjanich
tér közepére március 15-én. Nem is volt ez még akkor nagyon veszélytelen dolog, hiszen
pl. a megszálló szovjetek távozásától még szó sem volt ekkor. A tér neve adva volt; már
korábban is így nevezték a malom előtti placcot, melyen valamikor az őrlésre várakoztak
a szekerek.

De egy-két héttel később más is történt: Jászberényben néhány lovas huszár vonult fel
korhű öltözetben április 3-án az 1849-es Tavaszi Hadjáratra emlékezve. Hogy-hogy nem -
talán nem véletlenül - én is ott voltam és hirtelen megláttam a páratlan lehetőséget.
Megkértem őket; nem jönnének-e ki jövőre Jákóhalmára is. Gyorsan megegyeztünk; ki is
jöttek a faluba megnézni a terepet és 1990-ben már innét indultak Vác felé. Akkor már tudtuk,
hogy volt egy László Gergelyünk, aki aktív résztvevője volt a Tavaszi Hadjáratnak, de még
nem tudtunk Aulich átvonuló seregéről. Amikor kinyomoztam Tóth Imre Andrást, neki
állítottunk egy kisebb emlékoszlopot a nagy mellé, melyet Gonzáles Béla nyugdíjas tanár
faragott ki. (Később ugyanő faragott egy másikat is Sátoraljaújhelyre a Jókai iskola parkjába.)

5 Herendr Jozset: A Jászkun-kerületek a függetlenségi harcz alatt 1848-1849-ben. Cegléd, 1901
6 Ditrói Siklódy Lőrinc szobrászművész alkotása 1923-ban készült, de 1924. május végén a Hősök napján avatták.
7 Az új táblát - a régivel azonos formában Bótös János jászberényi kőfaragó készítette el.
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Ezekhez az eseményekhez ugyanis kapcsolódott egy országos gyermekszövetség
megalakítása is, melynek alapító tagja vagyok. 1989-ben létrejött a Magyarország
Felfedezői Szövetség azzal a céllal, hogy a levitézlett úttörő szövetségnek a használható
részeit „átmentse" az utókornak: a szabadságharcok dicső napjainak történéseit. Én ugyan
- korábban tanyán éltemben soha nem voltam úttörő, de ebben az időszakban már
honismeretes gyerekeket okítgattam s így kerültem kapcsolatba az alakuló új egyesülettel,
s fáradhatatlan vezetőjével: Rakó Józseffel. A mi kis jákóhalmi csapatunkat el is neveztük
László Gergelyről.

Néhány évvel később - már polgármesterként — javasoltam két '48-asunkról utca
elnevezését. László Gergely a „V" alakú Katona József utca egyik ágát kapta, Tóth Imre
András pedig az Arany János utca egyik Fő útra kifutó mellékágát az önkormányzattól.

Mivel Széchenyi István is annak a kornak jeles politikusa volt, ha nem is üdvözölte a
forradalmat, mint reformpárti; róla sem feledkeztünk meg. Halálának bicentenáriumán -
1991-ben - Katona Tamás államtitkár avatta fel a szintén Gonzáles Béla által faragott
emlékoszlopot a Községháza mellett.

Ma tehát elég változatos lehetősége van annak, aki méltón meg akar emlékezni
legnagyobb szabadságharcunkról.

Hogy is ünnepelünk ma?
A március 15. előtti utolsó tanítási napon az általános iskolások délelőtt 10-kor

bemutatják ünnepi műsorukat a Damjanich téren; azt a műsort, melyet majd az ünnepen is
előadnak.

Március 15-én délelőtt 10-kor korábban mise volt a templomban a Hazáért - a mostani
önkormányzat az elmúlt években elhagyta ezt a szokást -, majd a Községháza falánál
elhelyezett emléktáblánál valaki ünnepi beszédet tart, melyet a gyerekek már előbb
bemutatott műsora követ, majd a tábla megkoszorúzása. Este 6 órakor - szürkületkor - a
Damjanich tértől a Honismereti Szakkör vezetésével kisétálunk a temetőbe László Gergely
sírjához gyertyával, ahol megemlékezünk róla és az 1848/49-es eseményekről. Felsoroljuk
az aradi vértanúk neveit és elsoroljuk azokat az utcaneveket, akik kapcsolatban vannak az
ünneppel. (Van nálunk Kossuth, Petőfi, Kiss Ernő, Batthyány stb. utca.)

De a megemlékezés nem zárul le ezzel, ugyanis április 3-án van a község
leglátványosabb megmozdulása, a már említett történelmi lovas felvonulással. Kár, hogy
a mai önkormányzat nem igazán lelkesedik ezért a parádés felvonulásért, pedig amikor ezt
elkezdtük; még tanácsi rendszer volt, tehát azt sem lehet mondani, hogy az előző
önkormányzatoktól átvett örökség. A lovas egyesületek azonban szívesen jönnek, hiszen
látják az érdeklődést. Előbb még csak néhány lóval a tsz irodától a Damjanich térig
vonultak fel, ma már harmincnál is több ló van, és a Vadászháztól indulnak az egész lovas
túra leghosszabb menetére, hiszen a táv legalább két és fél km a Fő úton. Mindig van fúvós
zenekar, volt már mazsorett csapat, vannak hagyományőrző gyalogosok - pl. a nagykátai
gyerekek korhű ruházatú csapata Basa László vezetésével.

A térre érkezve a zenekar közreműködésével felállnak a csapatok - lovasok, gyalogosok
-, valamelyik jeles történészünk megemlékezik az eseményekről: Pelyach István,
Hermann Róbert, Babucs Zoltán stb. Utána koszorúzás, hagyományőrző gyerekek

- 5 7 -



EMLÉKÉV - EMLÉKEZÉS

kitüntetése Laki Ida helyi születésű festő művésznő felajánlott képével, majd a lovasok
elvonulnak Jászberénybe az útvonal következő állomására.

Itt kell megjegyezni, hogy a korábban említett 1929-ben eldöntött, de fel nem helyezett
tábla is áll már az Öregiskola falán. 2001-ben a Honvédelmi Minisztérium vállalt
védnökséget és adott jelentős pénzösszeget a felvonuláshoz és azt is vállalták, hogy
elkészíttetik és kifizetik a táblát. így történt, hogy kissé megkésve - több mint 70 év múlva
- mégiscsak megvalósult az eredeti terv. Ezt a táblát - az utat megszakítva - akkor
ünnepélyesen felavattuk.

Október 6-án este ugyanúgy végigvonulunk a Fő úton gyertyás felvonulásunkkal, mint
március 15-én. Ennek az idén különös jelentősége is van: 100 éve halt meg László
Gergely, s őszre helyre állíttatjuk a sírját, mivel nemrégiben kidőlt az eredeti alapjából a
sírkereszt.

Mi honismeretesek különösen büszkék vagyunk arra, hogy hajdani kis kezdeményezé-
sünkből mára Közép-Európa legnagyobb lovas felvonulása érinti községünket, mely
alkalommal rengeteg külföldi katonai személyiség (cseh, lengyel, francia, német, angol,
amerikai stb.) és számtalan jeles személyiség járt nálunk. Rendszeresen visszatér Somogyi
Győző grafikus művész lóháton, de itt van ló nélkül Waszlavik Gazember László zenész,
járt már itt Papadimitriu Athína színésznő, Boros Imre miniszter, Katona Tamás
államtitkár és még sorolhatnánk. Nem feledhetem ki a jászberényi születésű Fülöp Tibort
sem a sorból, aki kezdettől fogva az egésznek a szervezője.

Hagyományőrző huszárok
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