
„A mi 56-unk”
Az 1956-os forradalom 60. évfordulós rendezvénye
a szentendrei Skanzenben

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) régóta fókuszába helyezte a XX. század, a
közelmúlt eseményeinek kutatását – a klasszikus néprajzi témákon, a régmúlt korok életmódjának kuta-
tásán túl. Az intézmény fontosnak tartja az idõbeli határok megnyitását, napjainkhoz való közelítését:
tudománytörténeti és látogatói szempontok alapján is elengedhetetlen ezeknek a folyamatoknak a kuta-
tása és bemutatása.

Korábban két 4 éves kutatási pályázat (OTKA K62412, majd K82103 sz. kutatási program) is irá-
nyult a múzeum programjában a XX. század életmódbeli változásainak vizsgálatára, melynek során
több ezer fotó, több száz épületfelmérés, több mint 5000 perc interjú és több ezer oldalnyi gépelt anyag
került a múzeum Adattárába.

A kutatási projektek a XX. századi falu épületegyüttes múzeumi telepítési tervének kidolgozását
szolgálták, melynek három fõ területe volt: 1. épületfelmérések készítése, 2. néprajzi alapkutatások
végzése, 3. a telepítési terv számára épületek, épülettípusok kiválasztása. E három pontra felépített pro-
jektek keretében azokat a változási folyamatokat tártuk fel, amelyek meghatározták a XX. századi ma-
gyar falu gazdasági, társadalmi és kulturális változásait.

A kutatási feladatokon túl megindult a korszak különféle elemeinek bemutatása is a múzeumban.
2016 õszén került átadásra a Csak egy „kis munka” – Falusiak Málenkij-roboton a II. világháború vé-
gén c. kiállításunk, melyben a benyomuló Vörös Hadsereg munkára toborzását, majd a Szovjetunióba
való kitelepítés és a kényszermunkatáborok körülményeit mutatjuk be – személyes emlékeken, vissza-
emlékezéseken keresztül egy megrázó installációval színesítve a bemutatást.

A Dél-Dunántúl tájegység hidasi portáján A történelem sodrában – Lakosságcsere a Dél-Dunántú-
lon az 1940-es években c. állandó kiállításunkban mutatjuk be az 1945–1948 között zajlott, politikai
erõszakkal végrehajtott kitelepítéseket a különbözõ népcsoportok között. A magyarországi németeket a
kollektív háborús bûnök miatt Németországba, a bukovinai székelyeket és a Csehszlovákiából szintén a
kollektív bûnösség elve alapján kitelepített felvidéki magyarokat pedig Tolna és Baranya megyében a
kitelepített németek helyére lakoltatták. Ezek a kényszerek sok család életét forgatták fel, tették tönkre,
szakították szét és a kisebbségeken kívül a falvak többségi lakosságát is érintették.

Az 1950-es évek falusi lakosságot érintõ folyamatait bemutató állandó kiállításunk a drávacsehi por-
tán a Búcsú a parasztságtól c. kiállításunk, mely a kommunista diktatúra parasztságra gyakorolt hatá-
sát, az elnyomó, ellehetetlenítõ folyamatok következményeit mutatja be: a kommunista diktatúra a be-
szolgáltatási rendszer bevezetése, a padláslesöprések, a kuláklisták felállítása, a meghurcolások után az
erõszakos szövetkezetesítéssel az utolsó szöget is beverte a parasztság szimbolikus koporsójába. Ettõl a
korszaktól számíthatjuk a parasztság felszámolását, megszûnését.

Jól látszik tehát, hogy a Skanzen kiemelt helyen kezeli a XX. század második felének eseményeit,
ezzel tudatosan szerepet vállalva a közelmúlt eseményeinek kutatásában, és vállaltan az interdiszcipli-
náris szemlélet, kutatási és bemutatási mód mellett téve le voksát. A magyar történelem nagy folyama-
tai mellett a mikrotörténetekre, az oral history módszerére támaszkodik – elsõsorban a vidéki lakosság
életmódjának, mindennapjainak feltérképezése, bemutatása terén. Fontosnak tartja tehát, hogy a fõvá-
rosi, nagyvárosi események mellett szó essen az ország lakosságának nagyobbik részérõl: a vidéki, fa-
lusi emberekrõl.

Az 1956-os események 60. évfordulója alkalmából komplex, egész hétvégés rendezvénnyel készült
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum A mi 56-unk – Történelem és mindennapok falun címmel. A rendezvény
során a forradalom vidéki eseményeit kontextusba helyeztük: bemutatva az odáig vezetõ korszak intéz-
kedéseit, valamint a forradalom leverése utáni új rendszer kialakulását. Ezáltal könnyebb értelmezést,
pontosabb rálátást kívántunk nyújtani a látogatóknak: az értelmezõ tudást, mely nem egy kiragadott
helyzetet mutat be, csupán az események leírásával, hanem feldolgozható információkat, értelmezõ
megismerést, gondolkodást kínálva.

A múzeum helyszíne – szabadtéri, hatalmas területébõl adódóan – alkalmas volt egy több elembõl,
több állomásból való megjelenítéshez: a rendezvény kiemelt helyszínei két tájegységben, összesen 17
portán zajlottak. A hitelességhez ragaszkodván helytörténeti kutatásokat végeztünk a mûemléki lakóhá-
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zaink származási településeihez kapcsolódóan, és ezeket a kutatott elemeket, valóban megtörtént ese-
ményeket mutattuk be a rendezvény kiemelt portáin – változó módszerekkel.

A megjelenített témakörök az egyes településekhez kapcsolódóan a következõk voltak.

1. Földosztás, 1945 – Süttör. Cím: FÖLDOSZTÁS.

Az itt elterülõ Eszterházy-birtokokat is érintette a II. világháborút követõen 1945. március 17-ével
meghozott földosztási rendelet, mely elrendelte az 1000 kataszteri holdat meghaladó uradalmi birtokok
elkobzását és felosztását a földnélküliek, vagy kevés földdel rendelkezõk között. Az országosan nyert
5,6 millió kataszteri holdból 3,2 milliót osztottak szét az igénylõk között, a fennmaradó területekbõl pe-
dig Állami Gazdaságok alakultak, melyek állami nagyüzemként mûködtek. Az életbe lépõ reform értel-
mében a kis- és törpebirtokosok, valamint a föld nélküliek 3–15 hold földet kaphattak, az addig birto-
kolt föld, valamint a családjuk létszámának mértékétõl függõen.

2. Kuláküldözés, beszolgáltatások – Drávacsehi. Cím: BÚCSÚ.

Az 1948-as kommunista hatalomátvétel után megindult a – sokszor frissen kiosztott – földek álla-
mosítása, szövetkezetesítése. A magyar paraszti réteget a legtöbb esetben ez tragikusan érte: az önálló-
sághoz és önfenntartáshoz szokott gazdáknak meg kellett válniuk a földjüktõl, a gazdasági eszközöktõl,
a munkákhoz tartott jószágoktól. Ezáltal kisemmizték õket, „cserébe” kaptak állást a községi termelõ-
szövetkezetben, ahol mindenki tulajdonait egy közös vagyonba állították, közös munkával és mûvelés-
sel.

A kisajátításokat agitálások, rábeszélések elõzték meg, amit késõbb ellenállás, ellenkezés esetén
erõszakos kényszerítések követtek. Ezekkel a folyamatokkal és a szövetkezeti átalakulással a paraszt-
ság lényegét szüntették meg: az önálló gazdálkodást, a sokoldalú mezõgazdasági tudást, a családon be-
lüli munkamegosztást és a családi gazdaságokat.

3. Hatalmi visszaélések az 1950-es években – Szenna. Cím: ERÕSZAK.

„1957. július 28-án Szenna községben Dr. Fekete László tanítót a munkásõrség behívatta a községi
tanácsházára és ott többen bántalmazták. Ez alkalommal Horváth István munkásõr, a Kaposvári Vas-
kombinát volt igazgatója saját géppisztolyával véletlenül önmagát megsebesítette. 1957. augusztus
13-án Dr. Fekete Lászlót ismét felhivatták a tanácsházára, ahol ugyancsak Horváth István munkásõr,
valamint Szõllõsi Ferenc a répáspusztai tsz-elnöke, ismét bántalmazták. Fekete panaszára a Megyei
Pártbizottság Horváthot és Szõllõsit ideiglenesen felfüggesztette a munkásõrségi funkciójából, majd
Szõllõsit a Járási Pártbizottság megrovás pártbüntetésben részesítette. Ez év január elsejével Szõllõsit
ismét visszavették a munkásõrségbe. A tanítót pedig 1957 szeptember elsejével egy más községbe he-
lyezték át Szennáról, ahol 25 esztendeig tanított.” (Az MSZMP Központi Ellenõrzõ Bizottságának fel-
jegyzése a Somogy megyei Munkásõrség egyes tagjai által elkövetett önkényeskedések kivizsgálásá-
ról. Részlet)

Fekete László, amíg Szennán tanított, a község néprajzát is kutatta, gyûjtötte, majd monográfiát is írt
róla. 25 éves eredményes munkájáért, generációk áldozatos és odaadó neveléséért, a község érdekében
kifejtett kulturális és a néphagyományokat ápoló tevékenységéért 1996-ban posztumusz díszpolgárrá
választották. A szennai általános iskola elismerése jeléül az õ nevét viseli.

4. Korabeli divat – Bogyoszló. Cím: EGYEN-RUHA.

A polgári ruházkodás után az egyedit, feltûnõt felváltja az egységes típusruházat. Kulcsszavak az
egyszerûség, praktikusság, célszerûség. Így, ennek fényében a nõk például egyszerû kötényruhában jár-
tak blúzzal, pulóverrel. Ezzel a típusruházattal is az egyenlõséget igyekeztek hangsúlyozni: a megjele-
nés alapján nem lehet megkülönböztetni a társadalmi pozíciókat.

A vásárlók nem lelkesedtek különösebben az új irányzatért, mert silány anyagokból, rosszul szabott
tömegtermékek voltak ezek a rossz mûszaki, gyártási körülmények miatt, emellett pedig unalmasak és
túlságosan konzervatívak.

A falvakba ezek a folyamatok, divatirányzatok lassabban szivárogtak be, azonban lassan felvették a
városi szintet is a hagyományos helyi viseletekbõl való kivetkõzésben.

5. Forradalmi események falun – Hidas. Cím: BÁNYÁSZTÜNTETÉS.

Az üzemi, ipari munkásközösségek gyorsan tudtak szervezõdni a forradalom kitörését követõen. A
vidéki településekre néhány napos eltolódással érkezett meg a forradalom híre, ekkor kezdték meg a
tüntetéseket, megmozdulásokat a nagyvárosi, budapesti eseményekhez csatlakozva.
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Az elsõ jelentõs Baranya megyei forradalmi tüntetést a hidasi bányászok szervezték október 26-án,
amin a bonyhádi zománcgyár munkásai is részt vettek. A bányászok elégették a vörös zászlót, leverték
a vörös csillagot és ledöntötték a szovjet emlékmûvet.

6. A városi tüntetõk segítése (élelmiszergyûjtés) – Fadd. Cím: ELLÁTMÁNY.
Az 1956-os októberi forradalom híre október 24-én érte el a községet. Másnap, 25-én egy csoport,

fõleg fiatalokból álló társaság a világháborús emlékmûhöz vonult, ahol nagygyûlést tartottak. Bizottsá-
got hozták létre, Baranyai János elnökletével. A katonaviselt faddi lakosokból és tûzoltókból nemzetõr-
séget szervezett a rend fenntartása érdekében.

Október 30-án a faluban élelmiszer-és ruhagyûjtést szerveztek. Ez gyakori volt az országban, hogy a
falvak lakosai így igyekeztek segíteni a budapesti, nagyvárosi eseményekben a sokszor jóformán hábo-
rús körülmények között harcolókat (megszûnt ellátás, szünetelõ kereskedelem, harcok az utcákon stb.).

Az összegyûjtött több teherautónyi rakományt 31-én szállították Faddról Budapestre, ahol a János
Kórháznak adták át.

7. Falusiak a városban a forradalom ideje alatt – Ásványráró. Cím: ÁLDOZAT.
A Mosonmagyaróvártól kb. 20 km-re fekvõ Ásványráró községbõl elszármazott áldozat is ott volt az

október 26-ai vérengzésben a mosonmagyaróvári laktanya elõtt: Savanyú Józsefné Mátyus Erzsébet
gyári munkás, mellkaslövés érte, élt 23 évet.

A határõrlaktanyánál gyilkos sortûz fogadta a forradalmat éltetõ békés tömeget. A laktanya elé érke-
zõ fegyvertelen emberek nemzetiszín zászlókat lengettek, egyesek a Himnuszt, a Szózatot, a Kossuth-
nótát énekelték és a néphez való csatlakozásra hívták a bent lévõket. Létszámukat 1000–2000 fõre be-
csülték. A folyamatosan érkezõ tömeg az elsõket még elõrébb nyomta. Egy tiszt a felvonulók elé ment,
de a folyamatosan érkezõk miatt állandó hátrálásra kényszerült. A géppuskafészektõl kb. 25–30 méter-
re kézfeltartással megállította a tüntetõket. Látszólagos barátkozás kezdõdött, de amikor a tömeg eleje
úgy 15 méterre megközelítette a kaput, eldördült az elsõ lövés. Két vagy három sorozatot adtak le,
melynek számos halálos, súlyosabb és könnyebb sebesült áldozata volt. Számukat az is növelte, hogy a
laktanyaépület ablakaiból a sebesültek és a menekülõk közé kézigránátokat hajigáltak.

8. A forradalom leverése, tömeges határátlépések – Jánossomorja. Cím: MENEKÜLÉS.
1950-tõl az osztrák határ menti határõrség is az ÁVH felügyelõségébe került (õk voltak az ún. zöld

ávósok): aknamezõt építettek, magasfigyelõket, kétsoros drótkerítést és nyomsávot.
A határsértések száma csökkent, de a néhány megmaradt eset erõszakossága nõtt. A politikai helyzet

stabilizálódása miatt 1955-ben elkezdték felszedni az aknamezõket, amivel 1956 szeptemberében vé-
geztek. Ez tette lehetõvé a levert forradalom utáni sikeres határátlépéseket. Az elvesztett harcok, kiáb-
rándító magyarországi helyzet miatt nagyon sokan indultak útnak, hogy a nyugati országok irányába el-
hagyják a hazájukat. Sokan pedig kifejezetten azért kényszerültek erre a lépésre, mert a forradalomban
és az ellenállásban valamilyen szerepet játszottak, vagy csak egyszerûen tartottak a megtorlásoktól és a
további kommunista hatalmi berendezkedéstõl.

Az 1956-os forradalom leverése után decemberig szovjet katonák is õrizték a nyugati határvonalat,
Jánossomorja határában 1956. november–1957. február között 1278 fõt fogtak el a hatóságok.

1957 márciusától visszatért a határõrizet-
ben a forradalom elõtti helyzet és a határvé-
delem felszerelése, módszerei.

A megjelenítés eszközei többfélék voltak,
több szinten kihasználva a Skanzen adottsá-
gait.

Egyrészrõl 8 kiemelt helyszínen egysze-
rû, könnyen befogadható kiállítási elemekkel
mutattuk be az egyes témákat. Ezek látvá-
nyosan kiemelkedtek az utcasor képébõl: a
házak utcafronti falára nagy méretû vörös
zászlókat függesztettünk fel, melyeken az
adott téma konkrét településhez való esemé-
nyeit, viszonyát foglaltuk össze rövid szöve-
gekben. A lakóházban a témához kapcsolódó
egy-egy emblematikus tárgy került kiállításra
feltûnõen elhelyezve az enteriõrben.
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A rendezvény leglátvá-
nyosabb elemei a megeleve-
nedõ események voltak az
ún. élõ történelem, élõ in-
terpretáció eszközeivel. Szí-
nészek korabeli ruhákban,
eszközökkel életre keltettek a
8 kiemelt téma közül 3-at: 1.
élelmiszergyûjtés, teherautó-
ra pakolás (Fadd); 2. a mo-
sonmagyaróvári tüntetések
falusi áldozatai (Ásványrá-
ró); 3. szökések a határon
(Jánossomorja).

Ezek a jelenetek a látoga-
tók számára váratlanul eleve-
nedtek meg: a házak közötti
sétálgatás közben hirtelen a
jelmezbe öltözött színészek
hangosan belefogtak a jele-
net bemutatásába – a látoga-
tók hirtelen az események-
ben találhatták magukat.

A kiállítási, ismeretátadá-
si programok mellett megje-
lentek az általános, a kor-
szakhoz kapcsolódó progra-
mok is, minden korosztály
igényeit figyelembe véve. A
Skanzen fõ látogatóiként
gondoltunk a családokra,
gyermekekre, így az õ ked-
vükért volt gombfoci-baj-
nokság, rongybaba-készítés,
korabeli játékok: golyózás,
snúrozás, kártyajátékok, tár-
sasjátékok, lemezjátékok. A
komolyabb szakmai érdeklõ-
dõk, felnõttek számára vol-

tak ismeretterjesztõ programok: korabeli filmhíradók vetítése, a kávézóban Tanúja voltam címmel be-
szélgetés személyes élményekrõl a mosonmagyaróvári tüntetést és vérengzést átélt személlyel, a Búcsú
a parasztságtól c. kiállításunkban beszélgetés az azonos címet viselõ, háromkötetes monográfia egyik
szerzõjével, Bíró Friderikával, aki több évtizedes kutatásának eredményeit foglalta össze a kötetekben,
melyeknek anyaga alapján készült a kiállításunk. Az érdeklõdõk számára pedig korabeli munkás- és bá-
nyászdalokat tanítottunk a hidasi lakóházban (ahol a forradalom napjaiban alakuló bányásztüntetéseket
mutattuk be). A múzeum gyakorlatában már régóta mûködõ ún. Élõ múzeumi helyszínek szintén üze-
meltek a rendezvény során, azonban ezeket is aktualizáltuk erre a hétvégére – az ásványrárói lakóhá-
zunkban például a kenyérsütés mellé egy korabeli rádióból a Szabad Európa és a Szabad Kossuth Rádió
adásai hangzottak a konyhában.

A rendezvényünk sikeresnek mondható, magas látogatói arányt tudtunk vonzani a múzeumba az ün-
nepi hétvégén. Sikeresen megvalósult a szakmai és a szórakoztató jellege egyaránt, ezáltal sokféle
igényt ki tudtunk szolgálni, és bárki számára tartalmas kikapcsolódást jelentett az országos ünnepi ren-
dezvénysorozat egyéb alkalmai között.

Balázs-Legeza Borbála
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Látogatók a váratlanul megelevenedõ eseményekben


