
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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agja, vagy a Melbourne-ben olimpiai bronzérmet nyerõ úszónk, Tumpeck György által megõrzött, az
olimpikon öltözetérõl megmentett gyászszalagos Kossuth-címer. A tárgygyûjtés során az Országgyûlé-
si Múzeum birtokába került egy ritka, ’56-os lyukas zászló, a belõle kimetszett Rákosi-címerrel, melyet
Martfûn õriztek meg, és egy óbudai ház padlásáról elõkerült, majd régiégkereskedõtõl megvásárolt
Kossuth-címeres zászló. Utóbbi a Néprajzi Múzeum gyûjteményét gyarapítja.

A látogató elmélyedhet a két forradalom nemzetõrségének hasonlatosságában és láthatja a korhoz
igazodó különbségeket. Az alapvetõen a szimbólumok látványvilágára épülõ, gyors befogadást lehetõ-
vé tevõ kiállítás ugyanis rendelkezik egy gazdagabb tartalmat hordozó szinttel is, amely az érintõképer-
nyõs monitorok használatával tárható fel. Itt találkozhatnak a forradalmi tömegekkel is, s a képek pon-
tosan dokumentálják a két forradalom szimbolikájának közösségét. A szimbólumok ’56-os jelentõségét
talán legjobban azok a röpcédulák fejezik ki, amelyeket a forradalom leverése után békési diákok készí-
tettek a szabadságvágy „kódjaiként”. Büntetõperük bûnjeleiként maradtak ránk, ahogyan az ügyészség
kartonra ragasztotta azokat. Egy válogatás eredetiben, többségük digitálisan, az érintõképernyõn tanul-
mányozható.

A kiállítás egyik vezérmotívuma az úgynevezett Kossuth-címer, amely az 1956-os forradalom leg-
fontosabb jelképe lett. A szimbólummá válás elõzményeit is bemutatja a tárlat a megelõzõ korok címer-
alak-változatainak bemutatásával. Magyarország õsi címere középkori elemekbõl alakult, amit a Szent
Korona fogott össze. Az a Szent Korona, amelyre megkoronázásakor az uralkodó esküt tett Magyaror-
szág törvényeinek betartására kormányzása során. Ezáltal az uralkodói hatalom és a nemzeti egyetértés
jelképe is volt. Ez a harmónia bomlott fel a szabadságharc során, a magyar törvények figyelmen kívül
hagyásával kierõszakolt uralkodóváltás, illetve a magyar függetlenségi nyilatkozat és a Habsburg-ház
trónfosztása következtében. Ezért került le a címerrõl 1849 tavaszán a korona, helyére a fegyverrel ki-
vívott közszabadság szimbólumaként babérkoszorúval díszített szablyát illesztettek.

Az 1946. február 1-jén még a polgári demokrácia viszonyai között kikiáltott köztársaság, az 1848-as
forradalom örökösének tartva magát, az ország hivatalos címerévé az úgynevezett Kossuth-címert, a
korona nélküli magyar nemzeti jelképet nyilvánította. A mindössze három évet megélt címert a kom-
munista szimbólumokból összeállított új jelkép váltotta fel, amelyet azonban a gyõztes forradalom el-
vetett, s visszatért a Kossuth-címerre. A címer a forradalmat támogató magyar harckocsik páncélzatára
festve, a legkönnyebben dekódolható jelzésként jelent meg. Az ellenállást kifejezve terjedt a forradalmi
szervezetek röplapjain, plakátjain, igazolványokon és ruházaton. Villámgyorsan felkerült a fõvárosi és
vidéki sajtó címlapjaira, ezt hangsúlyozzák a tárlat egyes részletei dokumentumokkal, fotókkal, eredeti
tárgyakkal.

A címerábrázolások kérdésköréhez a Néprajzi Múzeum saját gyûjteményeinek tárgyaival kívánt
hozzászólni, amikor koronás nemzeti címert, vagy történetesen korona nélküli címert ábrázoló tárgya-
kat válogatott a kiállításba. Az 1848–1849-es forradalom foglalta törvénybe elõször nemzeti szimbólu-
mainkat, és az 1848. évi XXI. törvénycikk mondta ki, hogy „A nemzeti szín és az ország czímere õsi jo-
gaiba visszaállíttatik.” E szimbólumok hamarosan a szabadságharcra mozgósító erõvé váltak, majd az
önkényuralom idején a nemzeti ellenállás jelképei lettek.

A XIX. század végi, XX. századi népélet tárgyi emlékein a koronás címer ábrázolása jelenik meg
leggyakrabban, különösen a reprezentatív tárgyakon és a megrendelésre készült pásztorfaragásokon.

A levél- és virágminták közé foglalt faragott, vésett, hímzett országcímer egyes történelmi korszak-
okban kétségkívül a nemzeti érzelmeket hangsúlyozta, de a koronás (ritkább esetben a korona nélküli)
címer sok más jellemzõ motívum társaságában a népi tárgykultúra díszítményeinek szerves alkotó-
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elemévé vált. Elõkép gyanánt különbözõ nyomdai termékek, mintakönyvek vagy elõdök által készített
címeres tárgyak szolgáltak, amelyek egyéni átvétele az alkotás során számos sajátos kompozíciót ered-
ményezett a címerpajzs belsõ mezõinek megjelenésében, a korona megrajzolásában, a címert tartó ala-
kok, címerállatok egészen sajátos megfogalmazásában, sõt, nemegyszer virággá stilizálódott a szûr-
hímzéseken.

A kiállítás külön hangsúlyt fektet a forradalmi-nemzeti jelképek továbbélésére, a hétköznapi életben
való megjelenésére. Ahogyan 1848 és 1956 között – ha idõnként a hatalom önkénye, a diktatúra szorítá-
sa a felszín alá is kényszerítette – mindvégig jelen voltak és fejlõdtek sok évszázados gyökerekkel ren-
delkezõ nemzeti jelképeink, szimbólumaink, s „a szabadság kódjaiként” ivódtak a magyarok lelkébe.
Csak értük kellett nyúlni, hogy biztos igazodási pontot nyerjenek a kommunista diktatúra valóságát
megtapasztaló tömegek, akik keserûen csalódva egy jobb életet, sõt, „megváltást” ígérõ, rájuk erõsza-
kolt ideológiában kirobbanó erõvel vetették el, vagy a szó szoros értelmében vágták ki a meggyûlölt
idegen jelképeket. Mert mindkét forradalomban a zászlók hordozták a legfontosabb szimbólumokat.
De miként maradtak ránk leveretésük ellenére is ezen szabadságküzdelmek zászlói, amelyeket most a
kiállításban csodálhatunk meg?

A forradalom és a szabadságvágy jelképének tekintett honvédzászlókat a gyõztes hatalom igyeke-
zett birtokába keríteni, hogy megsemmisítse azokat. Rejtegetésükért elvileg halálos ítélet is kiszabható
volt, így megmentésükre többnyire azt választották a fegyverletételeknél, hogy feldarabolták és az ala-
kulat legmegbízhatóbb tisztjei, altisztjei vitték el magukkal. Élt bennük a remény, hogy adott alkalom-
mal újra összegyûlve az összerakott zászló alatt induljanak harcba a szabadságért. Ez hiábavaló ábránd
maradt, de a XIX. század végén volt néhány próbálkozás egy-egy zászló összerakására, ami azonban
egyetlen esetben sem sikerült teljes mértékben. Az Aradi Ereklyemúzeum és a Hadtörténeti Múzeum is
õriz ilyen darabokban megmentett csonka zászlót. Megbecsülésükre jellemzõ, hogy a 49. honvédzász-
lóalj zászlóközepét az Amerikába emigráló Grisza Ágoston mindvégig magánál õrizte világutazásai so-
rán, s 22 év után is hazahozta. A család féltett kincse lett, amit az aggkorára egyedül maradt unoka
1980-ban adományozott a Hadtörténeti Múzeumnak. Kedvezõbb helyzetben voltak a Komáromban
harcoló alakulatok zászlói, mert a védõk büntetlenséget tudtak kicsikarni, így ott több parancsnok is
megkockáztatta a zászló magával vitelét. Így menekült meg a kiállításban bemutatott 15. honvédzászló-
alj zászlaja, amelyen még az alakulat 1849. augusztus 3-i diadaláért feltûzött kitüntetés is megtalálható.
Hasonlóan maradt meg kitüntetésestõl a szabolcsi 48. honvédzászlóalj zászlaja, amit Rakovszky Samu
ezredes öltözete alatt a testére csavarva menekített haza, hogy a diadal babérágával díszített kitüntetés-
sel „megkoszorúzva” adja azt át az adományozó zászlóanyának, Beck Paulinának, a forradalomi fõis-
pán-kormánybiztos Dégenfeld Imre gróf feleségének. A hatóságok által megfigyelt család valódi ve-
széllyel dacolva, ismétlõdõ házkutatások közepette rejtegette 12 éven át a nemzeti ereklyét a nyírbaktai
kastélyban, hogy 1861-ben, a politikai olvadás elsõ biztató jelére odaadják az alakuló honvédegyletnek.
Ma a Jósa András Múzeum legféltettebb tárgyai közé tartozik. A zászló elrejtésének legeredetibb meg-
oldását az egyik vadászalakulat zászlójánál alkalmazták, ahol egyszerûen behajtogatták a zászló szegé-
lyét, hogy ne látszódjanak a nemzetiszín lángnyelvek, majd üvegezett keretbe helyezték a hátlappal ki-
felé és egy máramarosi falucska templomába helyezték oltárképként, hiszen a honvédzászlók hátlapja
Szûz Mária képét hordozta. A kutakodó szem nem is tételezte fel az oltárképben az elrejtett honvéd-
zászlót, amihez persze kellett az összetartó közösség fegyelme is.

Az 1956-os forradalmi zászlók megmentése sok esetben az 1848-as honvédzászlók kultuszához
kapcsolódó legendás közeghez hasonlít. Így mentette magával Amerikába a Corvin közi felkelõk zász-
lóját Pongrácz Gergely, s hozta haza 1990-ben, hogy az általa Kiskunmajsán létrehozott ’56-os gyûjte-
mény dísze legyen. Egy másik Corvin közinek mondott lyukas zászlót egy Ausztráliába emigrált hölgy
mentett a világ túlsó felére, hogy 1991-ben hozza haza és helyezze el a Hadtörténeti Múzeumban. Ennél
pontosabban dokumentálható az Országgyûlési Múzeumban elhelyezett lyukas zászló, amit a Krakkó-
ban összegyûjtött segélyszállítmányt Budapestre kísérõ orvos egyetemisták kaptak a Budapesti Autóta-
xi Vállalat munkástanácsától. Ahogyan az adományozó iratban fogalmazták: forradalmi ajándékként
„a testvéri lengyel ifjúságnak a nemzeti érzelmünktõl idegen címertõl megfosztott nemzetiszínû zász-
lót”. A Jan Drozd által Krakkóba vitt zászló heteken keresztül az egyetem lapszerkesztõségi szobájának
falát díszítette, de a megszaporodó razziák miatt a diákszállóra vitték, majd 1957-tõl Jerzy Michalewski
rejtegette közel 40 éven át. Az idõs orvos ajándékozta vissza a zászlót 1995-ben, amit az 1956-os Inté-
zet õrzött.

A két intézmény összefogásával létrejött kiállítást szakmai programok, múzeumpedagógiai foglal-
kozások, szakvezetések kísérték. A tárlat 2016. november 27-ig fogadta a látogatókat.

Kedves Gyula–Szabó Magdolna
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