
letartóztatások 1960-ban kezdõdnek, 59 letartóztatott, ebbõl 4 felnõtt, a többi fiatalkorú vagy éppen el-
érte a 18-ik évét, a per 1961 végén ér véget. Az utolsó per az 1964-es általános amnesztia után történik,
és ugyancsak a magyarországi 56-tal hozzák kapcsolatba. Törvény ide vagy oda, megtették. A per eb-
ben az esetben is Katonai Törvényszéken folyik, fõ vádlott Török József és társai 12-en álltak a vádlot-
tak padján, mert reménykedtek és hittek a magyarországi forradalomban. Török Józsefet és Török Ist-
vánt 12 év kényszermunkára ítélték, 1974-ben szabadultak.

Ha bele is gondolunk, fájdalmas visszaemlékezni egy erdélyi magyarnak – de bárkinek, akiben léte-
zik együttérzés – az 1956-hoz kapcsolódó történésekre. Olyan, mint egy beteljesületlen szerelem, a sza-
badság iránti szerelemé.

Páskándiné Sebõk Anna

Bács-Kiskun 56/60
2016. október 18–19-én a kiskunfélegyházi városháza dísztermében Bács-kiskun 56/60 címmel ren-

dezte meg a Kiskun Múzeum, az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára és a Kecskeméti Katona József
Múzeum az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékkonferenciáját.

Minden történeti emlék annyira marad meg a nemzet emlékezetében, amennyit a nép megörökít és
megõriz a szívében belõle. Ezért is volt érdekes és emlékezetes a kiskunfélegyházi múzeum által koor-
dinált történeti, történeti néprajzi konferencia.

1956-ban állandósultak a válságjelenségek. Csökkent a beruházás mind az iparban, mind a mezõ-
gazdaságban, visszaesett az ipari termelés. Már az elõzõ év végétõl akadozott a kenyér- és a húsellátás,
a boltok elõtt több száz fõs tömegek vártak az alapélelmiszerekre. A szõlõ-bortermelõk életét a tagosítá-
sok ügye is keserítette. A legnagyobb agrármegye tragikus helyzetét a kötelezõ beszolgáltatások sújtot-
ták a legjobban, a padlássöprések, a jegyrendszer, a kilátástalanság, a kulákperek sokasága és az ország
függetlensége iránti óhaj egybekovácsolódott az országos elégedetlenséggel, a forradalmi hangulattal.

Nem véletlen, hogy a helytörténeti elõadások mellett azok voltak igazán érdekesek, amelyek a gene-
rációk egymás mellett élését, a családi krónikák és ismeretek fennmaradását mutatták. Ezek az elõadá-
sok az élményszerûség mellett azt a történeti néprajzi módszert mutatták, ami a polgáriasultabb Nyu-
gat-Európában már évtizedek óta egyféle vizsgálati modellt jelentett, vagyis az ún. háromgenerációs
vizsgálatokét. Ez a módszer együtt vizsgálja a nagyszülõk, a szülõk és a gyerekek életét, változását,
egymásra gyakorolt hatásait.

Eddig szinte kizárólag csak levéltárosok, történészek foglalkoztak a legújabb kori történeti kérdé-
sekkel, így 1956-tal is. Pedig ma már látszik, hogy igazán élményszerû és körültekintõ eredményt az
életmódvizsgálatok, a mûvelõdéstörténeti vizsgálatok, a néprajzi kutatások érik el. Ma már a termény-
beszolgáltatás és a parasztság ezerféle megszorításának XX. század közepi vizsgálatait a legújabb nép-
rajzi témafeldolgozások is zászlaikra tûzték. Miért ne lehetne ezt 1956 kérdésének vizsgálatánál is el-
képzelni? – tehetnénk fel a kérdést a nagyszámú politikatörténeti, hadtörténeti kutatás és eredmény
mellett.

A választ ékesen bizonyítva adta meg a Bács-Kiskun 56/60 címû, a kiskunfélegyházi Kiskun Múze-
um által szervezett konferencia. Már az eleje sokat sejtetett, amikor Lezsák Sándor életrajzi visszaemlé-
kezés formájában tartotta meg nyitóelõadását. A mindennapok forradalmára hívta fel a figyelmet, amit
õ is átélt 1956 õszén. Mint költõ, négy versét is elmondta, ezzel még inkább alátámasztva elõadását.
Kõfalviné Ónodi Márta egy középiskolás forradalmárról, a sok viszontagságot megélt Fekete Pálról,
valamint kiskunfélegyházi tevékenységérõl tartott elõadást. Gyenesei József mutatta be az 1956-os ká-
rosodást a megyei levéltárban, eddig ismeretlen fényképeket vetítve. Félelmetes volt Nánási László
megyei fõügyész elõadása a Rákosi-rendszer büntetõjogáról. Ezután következett az egyik legérdeke-
sebb konferencia-blokk. Romsics Imre kalocsai néprajzos múzeumigazgató elõadásával: Az elfelejtett
és az elképzelt 1956 Kalocsán és a valamikori szállásain címmel, illetve Mészáros Márta kiskunfélegy-
házi néprajzos múzeumigazgató elõadása: A pedagógusok szerepvállalása Kiskunfélegyházán 1956 ok-
tóberében, Tarjányi Ágoston és társai pere alapján címmel. Mindkét elõadás az egyén és a közösség
szerepét, a visszaemlékezõk egyéni és kollektív tudatát kutatta. Néprajzosként, eredeti közgyûjteményi
(múzeumi, levéltári) dokumentumok alapján és az emberi emlékezet fókuszálása segítségével. Ezek az
elõadások is a két-három generációs vizsgálatnak megfelelõen a felelõsségre, az önállóságra, a vissza-
emlékezések forrásértékére, a dokumentumok forráskritikájára, értelmezésére hívták fel a figyelmet.
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Szakál Aurél kiskunhalasi néprajzos múzeumigazgató topográfiailag igyekezett rekonstruálni a ha-
lasi sortüzet, és bemutatta az ennek helyén emelt emléktáblát. Eszik Veronika doktorandusz (ELTE)
nagyapja 1956-os történetét dolgozta fel példamutatóan, jelezve, hogy a levéltárban kutató néprajzosok
és az oral history módszerével dolgozó, 2–3 generációt kutató történészek külön-külön is, de akár
együtt is milyen eredményeket tudnak felmutatni. Adott esetben Eszik Lajos szerepvállalásáról.

Ezek az elõadások azért is nagyon érdekesek voltak, mert bár nem tipikus néprajzi témát dolgoztak
fel, de a parasztságra, a vidék népességére ható tényezõket, illetve az erre adott szubjektív és objektív,
valamint csoportos válaszokat figyelhettük meg, egyféle tömeg-pszichózus kialakulását és végkifejlet-
ét. Az emberi-paraszti morál határát és a terror különbözõ fajtáira adott paraszti válaszokat tudhattuk
meg a néprajzi szemléletû elõadásokból.

Kozma Huba a kiskunmajsai népítéletrõl és megtorlásról a visszaemlékezések alapján, Hajagos Csa-
ba Imre a kiskunmajsai megtorlás egyik áldozatának, máig nem rehabilitált tagjának, kömpöci Turi Mi-
hálynak a 31 évig tartó kálváriáját mutatta be. Kovács István József a szépen, saját verseivel szemlélte-
tett elõadásával a tiszakécskei repülõs sortûzrõl emlékezett meg. A kiskunfélegyházi Mayer házaspár
(László és Lászlóné) a nagy karriert befutó Gyurkó Lajos tábornokról tartott érzelemfûtött elõadást ’56
egyik hóhéra címmel. A múzeumpedagógia és a közönségszolgálat feladatairól tartotta meg elõadását
Emlékezetpolitika és a kommunikáció: a kiskunmajsai 56-os emlékhely címmel Nahimi Péter, a kiskun-
majsai Pongrácz Gergely által életre hívott 56-os Múzeum kurátora.

A kétnapos konferenciát a kiskunfélegyházi városháza dísztermében az 1956 emlékezete címû diák-
pályázatok eredményhirdetése, a diákok bemutatkozása és a Kiskun Múzeum kiállítástermében a
Bács-kiskun 56/60 címû kiállítás megnyitása és Hajagos Csaba Imre történész értõ kalauzolása melletti
megtekintése követte.

A programért elismerést érdemel a Kiskun Múzeum kollektívája és annak néprajzos igazgatója: Mé-
száros Márta. A konferencián résztvevõknek az volt a véleménye, hogy az ilyen nagy állami ünnepeket
a személyes és családi visszaemlékezésekkel, a néprajz módszereivel lehet igazán szemléletessé tenni!

Csoma Zsigmond

A szabadság kódjai
A „Jelek és jelképek a függetlenség jegyében” címû kiállítás
a Néprajzi Múzeumban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára rendezett kiállítás alapkoncepciója levél-
táros-történésztõl ered, aki az említett történelmi eseményekkel kapcsolatos kutatási eredményeire tá-
maszkodva fontosnak vélte a polgári szabadságjogok küzdelmeinek párhuzamaira, a szabadságvágyból
eredõ közös szimbólumválasztásokra, történelmi áthallásokra felhívni a figyelmet. Az ötletet forgató-
könyvvé kidolgozó történész-muzeológus a nemzeti és forradalmi jelképek jelentésének és szerepének
kiemelésével tette látványossá és közérthetõvé a kiállítást. Az Országgyûlési Múzeum felkérésére a
Néprajzi Múzeum adott otthont a tárlatnak, melynek megvalósulását az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

A kiállításban vezérmotívumként jelenik meg az 1848–49-es szabadságharc eszmeiségével való
azonosulást kifejezõ, az 1956-os forradalom által nominált, s egy pillanat alatt szimbólummá „avatott”,
a korona minden formáját nélkülözõ Kossuth-címer. A tárlat bemutatja a hatalmat szimbolizáló, tör-
vénybe foglalt hivatalos nemzeti jelképekre (címerekre, zászlókra) és azok kiragadott részleteire reflek-
táló közösségi, vagy egyéni cselekvésmozzanatokat a két meghatározó függetlenségi mozgalom felfo-
kozott pillanataiban. A Néprajzi Múzeum a saját gyûjteményeibõl válogatott címeres és kultusztárgyai-
val nem közvetlenül a történelmi eseményeket kommentálja, de rámutat azok megélésének, társadalmi
utóhangjainak tárgyiasult elemeire, a valós függetlenségvágyból fakadó motívumképzéstõl a nemzeti
jelképek széles körben elterjedt, közkeletû ornamenssé válásáig.

Számos közgyûjtemény nyújtott komoly segítséget dokumentumok és tárgyak kölcsönzésével, míg
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által megszólított ’56-os szervezetek a veteránok és magángyûjtõk re-
likviáit emelték a kiállításba.

A rendelkezésre álló rendkívül rövid idõ alatt a közgyûjteményi mûtárgyak mellett számos, a nagy-
közönség elõtt eddig ismeretlen történelmi ereklye került a felszínre. Köztük az ’56-os nemzetõrjelvé-
nyek verõtöve, a forradalom mártírjává vált Pálinkás (Pallavicini) Antal õrnagy nemzetiszínû karsza-
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