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Dienes Dénes
II. RÁKÓCZI FERENC, A VEZÉRLÕ FEJEDELEM1

„Hazánk szentje, szabadság vezére, sötét éjben fényes csillagunk,Óh Rákóczi, kinek emlékére lángolunk és sírva fakadunk.”
Hazánk szentje – olyan valaki nevezte a nagyságos fejedelmet így, aki maga ismindent, az egész életét odaadta ezért a hazáért: Petõfi Sándor. Az egyház az év-századok során több nagy magyar embert emelt a szentek sorába. Történetesen II.Rákóczi Ferencet nem, de mégis, bizonyos értelemben, egészen egyet érthetünkPetõfi Sándor megfogalmazásával: a nagyságos fejedelem valóban hazánk szentje.Most, amikor itt a jászok földjén, akik az elsõk között csatlakoztak az õ zászlajához,a szabadság zászlajához, és végigharcolták a véres küzdelmet vele, és hûségébenkitartóan megmaradtak, mit is lehetne mondani hazánk szentjérõl, II. RákócziFerencrõl?Lehetne elemezni pályafutását a politika-történet összefüggésében. Sok idõt eltölt-hetnénk, ha ebbõl a szempontból néznénk végig életét, tetteit, elgondolásait, amiértküzdött és amit sikerült megvalósítania. Ugyanígy lehetne szólni róla gazdaság-történeti szempontból, mint olyan államférfiról, aki talpra akarta állítani ezt a nemzetet150 esztendõs török megszállás után, a felszabadító háború vérveszteségei után, agyarmati sorba taszítottság és megalázottság helyzete után. Szólhatnánk róla had-történeti szempontból is, mert bár hadvezérként nem volt szerencsés, mégis a világegyik legkiválóbb hadsereg-szervezõjeként tartják számon, aki a semmibõl néhányhónap alatt hetvenezer fõs hadsereget szervezett. Méltathatnánk õt egyháztörténetiszempontból szintén. Hiszen a vallási ellentétek és villongások, szembenállások vi-lágában olyan szintézist képviselt hitében és egyházpolitikájában, mely a nemzetiegység és a megbékélés alapja volt. A vallásbékét sikerült is létrehoznia a szécsényiországgyûlésen. Szólhatnánk életmûvérõl mûvelõdéstörténeti szempontból, mert –bár késõbb fedezték fel és sokszor el is feledkezünk errõl – II. Rákóczi Ferenc egyiklegnagyobb írónk. Mindezekrõl a szempontokról most lemondunk. Ennek az ün-nepségnek sajátos összefüggései arra késztetnek, hogy õt magát nézzük, õróla ma-gáról szóljunk, próbáljuk felderíteni személyiségének jellemzõ vonásait. Milyen isvolt az a nagyságos fejedelem, aki Magyarország leggazdagabb embereként nem-zetéért mindent feláldozott és odaadott? Milyen erõk feszítették, milyen gondolatokéltek benne, milyen eszményei voltak, mi volt az, ami kitöltötte érzelem- és gondolat-

világát, meghatározta cselekvését, emberi kapcsolatait, mindazt, amit élete sorántett?Korunk általános felfogása szerint a személyiségre nagy hangsúly kerül. Mégiskülönös ellentmondás, hogy vezetõink választásakor legkevésbé a személyiségükbefolyásolja döntésünket. Holott a személyiség lényegében hordozza mindazt, amimeghatározza a tetteket. S egy népet minõsít az, hogy milyen vezetõi voltak, illetvemilyen vezetõi vannak.Nézzük hát milyen is volt a nagyságos fejedelem. Egészen bizonyos, hogy meg-határozta belsõ világának, lelkének, gondolatainak, törekvéseinek lényegét a szárma-zása. Minden ember, mi magunk is, egy bizonyos mértékig származásunk hatásaalatt élünk. Bizonyára büszkén vállalják a jászok is eredetüket, és jól teszik, mert vanrá okuk. A származás sokféle késztetõ erõt hordoz. Rákóczi Ferenc származásaegyedülálló volt a maga nemében. Rendkívüli személyiségek voltak felmenõi között.Egyetlen szálra is fel lehet fûzni elõdeinek életét. Ez a szál ezzel a fogalommal hatá-rozható meg: áldozatkészség. Felmenõi között volt hõsi halott és mártír egyaránt: II.Rákóczi György a törökkel vívott csatában kapott sebébe halt bele, Zrínyi Pétertpolitikai okokból kivégezték. Ott voltak õsei között azok, akik nélkül bizonyosannem lennénk még olyanok sem – mi magyarok – amilyenek vagyunk most. Mertnem lennének olyanok az iskoláink, mûvelõdési intézményeink, amilyenekké aRákóczi õsök keze nyomán váltak. I. Rákóczi György a magyar mûvelõdésnek ésiskolázásnak máig egyik legnagyobb, legkiválóbb mecénása volt. Felesége LorántffyZsuzsanna a magyar nõnevelés nagyszerû úttörõje, és az elsõ magyar írónõ volt.Zrínyi Ilona, ha kellett gazdaságpolitikai döntéseket hozott, ha arra volt szükség,fegyverrel szállt szembe az ellenséggel. S lehetne sorolni tovább…Õseinek életébõl áldozatkészség sugárzott és ugyanez volt II. Rákóczi Ferencalapvetõ személyiségi jegye: kockára tenni mindent valamiért, ami többet jelent,mint én magam, ami több, mint amit én birtoklok. Ez a több számára az õ nemzete, azõ hazája volt.A másik szempont, mely alapján néhány szót szólunk róla, az õ mûveltsége.Legalább 6-7 nyelven olvasott, tudatosan szélesítette látókörét, annak ellenére,hogy nevelõi túlságosan is egy irányba igyekeztek terelni szemléletét. Miután el-szakították édesanyjától, el akarták szigetelni Magyarországtól, elidegeníteni amagyar néptõl, a magyar nyelvtõl. Saját bevallása szerint úgy felejtette el anyanyel-vét, hogy észre sem vette. Kitûnõen beszélt latinul, s ennek segítségével megtanultaaz újlatin nyelveket. Nyelvismerete érdeklõdési körét is jelentõsen meghatározta.Hosszú évek után újra találkozott Julianna nõvérével, aki, hogy környezetük neértse meg beszélgetésüket, magyarul szólt hozzá. Az ifjú herceg ekkor döbbent rá,hogy elfelejtette anyanyelvét, mert semmit nem értett nõvére szavaiból. Néhányévvel késõbb 1703-ban, amikor zászlót bontott és Esze Tamás néhány száz jobbággyalvárta õt a magyar határon, már ékes magyar nyelven köszöntötte a felkelõket. Tudato-1Elhangzott 2003. november 8-án Jászkiséren, II. Rákóczi Ferenc szobrának avatásán.
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san, nagy energiával újra megtanulta anyanyelvét, mert érteni akarta azt a népet,amelyet vezetni óhajtott. Érteni akarta álmait, vágyait, eszményeit, mindazt, amit agondolatok nyomán adunk közre szavainkkal. Érdekes, hogy mint író latinul ésfranciául nyilatkozott meg, mégis széles mûveltségének egyik nagyon fontos oszlopaa magyar nyelv, amit tehát kétszer tanult meg.Származás és mûveltség: ez a kettõ harmóniában és szintézisben egymással meg-határozta az õ gondolkodását, tetteinek alapvetõ rugóit alakította ki a vezérlõ feje-delem lelkében.Fontos kérdés, hogy mindezek fényében milyen volt a fejedelem önértéke-lése.Az önértékelés lehet elrugaszkodott, lehet olyan, amelyben az ember félreértiönmagát. És lehet még önmagával szemben is távolságtartó. Az elõbbi torzít, azutóbbi helyes mederben kormányoz.Meg kell állapítanunk, hogy a nagyságos fejedelem mélyen hívõ, vallásos embervolt. Ne intézzük el ezt a kérdést annyival, hogy ebben csupán korának gyermeke,mivel a XVII. század végén és a XVIII. század elején általában az emberek vallásosakvoltak. Van ebben bizonyos igazság. Õ azonban nem általában volt vallásos, hanemtetteit, eszméit, elképzeléseit, törekvéseit a hite határozta meg. Ez azt jelentette,hogy döntéseit általában abban az összefüggésben hozta meg, hogy Isten hogyanis ítél róla. Mindent Istennel beszélt meg. Különösen szép dokumentumai ennek aszámûzetésében írt vallomásai. Rákóczi Ferenc számára Isten olyan személyesvalóság, aki nélkül és akinek erõterén kívül a nagyságos fejedelem nem létezett.Ebbõl az istenhitbõl õ hivatástudatot merített. Úgy látta magát, mint akit Istenelrendelt és elhívott. Isten által kapott küldetést teljesített, ezért önértékelésébenmély alázatról ad tanúbizonyságot. Felsorolja címeit, rangjait, birtokait, majd aztmondja: ez az ember por és hamu. Származása és társadalmi helyzete az õ szívébensemmiféle gõgöt nem szült. Halljunk néhány szót alázatának és hitének kifejezésérõltõle magától: „Zavar fog el, Uram, és elpirulok midõn születésedet, és annak körülmé-nyeit megfontolom, és a magaméra gondolok. Te, Isten, teremtõm nekem és a min-denségnek, istállóban születtél, én meg palotában. Te ökör és szalmák közt, szegénypásztorok körében, én, a por és a féreg a te színed elõtt, udvarjárók nagy csõdületé-ben. Szülõid szegények, az enyémek fejedelmek. Te szegénységben jössz a világra, énbõségben. De alázz meg engem, Uram, ennek elgondolásában is, és cselekedd, hogyimádjam igazságban a te alázatosságodat, és semmivé váljak a Te színed elõtt.”Nem is értenénk meg egyébként azt a hatalmas áldozatot, amit õ hozott a hazáért,ha nem látnánk meg vallásosságának lényegét, és hogy ha nem szemlélnénk hiténekmélységét. Ez a nagyságos fejedelem, aki így hitt, messzire tekintõ ember volt.Hitében magasra nézõ, nem a puszta körülmények alapján értékelõ. Nem rövid távúcélok megvalósítása volt az, ami meghatározta ítéletét önmagáról, tetteirõl vagy avilágról. Egyéni vágytól és idegen érdekek csapdájától mindig is távol tartotta ma-gát. A szatmári béke lényegében egy kompromisszumos megegyezés volt. Ebbe a

kompromisszumba õ maga is belefért volna, megtarthatta volna a birtokait is, élhetettvolna úgy, mint senki más itt a Kárpát-medencében, hiszen Magyarország leg-gazdagabb ura volt. Európai mércével mérve is nagyon kevesen élvezték az anyagijavaknak azt a bõségét, amivel õ rendelkezett. Õ mindezt odaáldozta, mert egyénivágyak és idegen érdekek nem férhettek közel lelkéhez.Mik voltak hát ennek a fejedelemnek az eszményei? Ezek tulajdonképpen össze-foglalhatók abban a mondatban, amit zászlajára íratott: Cum Deo pro patria et libertate– Istennel a hazáért és a szabadságért. Istenrõl már szóltunk, lássuk most mit is je-lentett Rákóczi Ferenc számára a haza és a szabadság. Szokás sommásan elintéznimég a Rákóczi-szabadságharcot is annyival, hogy ez a küzdelem tulajdonképpen arendi függetlenség jegyében zajlott. A nemesség, mely sértve érezte magát a Habs-burg-ház politikájából következõen, és gazdasági, illetve politikai lehetõségei nemvoltak kecsegtetõek, ezért alkut kötött, és a szabadság nevében indult harcba. De –mint mondják – ez a szabadság, csak az õ szabadsága lett volna. Ez azt is jelenti – eszerint az értékelés szerint – hogy a haza is csak annyi, ami belefér a nemesi alkot-mányba. Ahol a haza lényegében nem más, mint ami megfelel a nemesség érdekeinek.Magam úgy vélem, hogy sokkal árnyaltabban kell a nagyságos fejedelmet és kor-társait, valamint közös küzdelmüket megítélni. A fejedelem többször kifejezte, hogyszámára a haza sokkal több, mint a birtok. A birtok nem cél, hanem eszköz. Pedignagyra tartotta a gazdagságot. Amikor egyik mûvében uralkodóknak ad tanácsot,azt mondja, hogy törekedjenek a pompára s a gazdagságra, de ne öncélúan, hanemazért, hogy ezzel használjanak, azért, hogy ezen keresztül áldozatot hozzanak. Hogynem üres szavak voltak az õ bizonyságtételében mindezek, mutatja önfeláldozópolitizálása és önfeláldozó hazaszeretete. Rákóczi Ferenc számára a haza nem pusztána nemesi alkotmány, hanem a regnum, az ország, melybe beletartozik mindenki.Kell-e beszélni arról, hogy milyen szeretettel viszonyult a ruténekhez, legendáshírû gyalogosaihoz, talpasaihoz. Ha valaki átnézi a szabadságharc iratait, csodál-kozhat azon, hogy jobbágyok beadványain, jobbágyfalvak kérelmein ott van a feje-delem kézjegye, s az intézkedése, mely jelzi, hogy az elsõ betûtõl az utolsóig elolvastaaz egyszerû emberek panaszait. Az elsõ embertõl az utolsóig érdekelte ezeknek azembereknek és közösségeknek a sorsa. Egészen bizonyos, hogy a nagyságos fejede-lem számára a haza a magyarságot, és azokat a népeket, amelyeket ez a magyarságbefogadott, egyaránt jelentette. Ugyanakkor ez a haza úgy testesült meg a fejedelemszámára, mint amiért áldozatot kell hozni. Mert a hazát a polgárai által hozott áldozatélteti. Rákóczi Ferenc nem azt kérdezte, hogy mit kaphatok, hanem azt, hogy mitadhatok. Az õ személyes sorsa számára a szabadságharc kudarc volt. S bizonyosvonatkozásban a nemzet számára is bukást jelentett a szatmári béke. De ez a messzirenézõ fejedelem lélekben látta már azokat a gyümölcsöket, amelyek a történelemsorán majd megérlelõdnek, s amelyek a szabadságharc áldozatának magvából nö-vekednek.
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san, nagy energiával újra megtanulta anyanyelvét, mert érteni akarta azt a népet,amelyet vezetni óhajtott. Érteni akarta álmait, vágyait, eszményeit, mindazt, amit agondolatok nyomán adunk közre szavainkkal. Érdekes, hogy mint író latinul ésfranciául nyilatkozott meg, mégis széles mûveltségének egyik nagyon fontos oszlopaa magyar nyelv, amit tehát kétszer tanult meg.Származás és mûveltség: ez a kettõ harmóniában és szintézisben egymással meg-határozta az õ gondolkodását, tetteinek alapvetõ rugóit alakította ki a vezérlõ feje-delem lelkében.Fontos kérdés, hogy mindezek fényében milyen volt a fejedelem önértéke-lése.Az önértékelés lehet elrugaszkodott, lehet olyan, amelyben az ember félreértiönmagát. És lehet még önmagával szemben is távolságtartó. Az elõbbi torzít, azutóbbi helyes mederben kormányoz.Meg kell állapítanunk, hogy a nagyságos fejedelem mélyen hívõ, vallásos embervolt. Ne intézzük el ezt a kérdést annyival, hogy ebben csupán korának gyermeke,mivel a XVII. század végén és a XVIII. század elején általában az emberek vallásosakvoltak. Van ebben bizonyos igazság. Õ azonban nem általában volt vallásos, hanemtetteit, eszméit, elképzeléseit, törekvéseit a hite határozta meg. Ez azt jelentette,hogy döntéseit általában abban az összefüggésben hozta meg, hogy Isten hogyanis ítél róla. Mindent Istennel beszélt meg. Különösen szép dokumentumai ennek aszámûzetésében írt vallomásai. Rákóczi Ferenc számára Isten olyan személyesvalóság, aki nélkül és akinek erõterén kívül a nagyságos fejedelem nem létezett.Ebbõl az istenhitbõl õ hivatástudatot merített. Úgy látta magát, mint akit Istenelrendelt és elhívott. Isten által kapott küldetést teljesített, ezért önértékelésébenmély alázatról ad tanúbizonyságot. Felsorolja címeit, rangjait, birtokait, majd aztmondja: ez az ember por és hamu. Származása és társadalmi helyzete az õ szívébensemmiféle gõgöt nem szült. Halljunk néhány szót alázatának és hitének kifejezésérõltõle magától: „Zavar fog el, Uram, és elpirulok midõn születésedet, és annak körülmé-nyeit megfontolom, és a magaméra gondolok. Te, Isten, teremtõm nekem és a min-denségnek, istállóban születtél, én meg palotában. Te ökör és szalmák közt, szegénypásztorok körében, én, a por és a féreg a te színed elõtt, udvarjárók nagy csõdületé-ben. Szülõid szegények, az enyémek fejedelmek. Te szegénységben jössz a világra, énbõségben. De alázz meg engem, Uram, ennek elgondolásában is, és cselekedd, hogyimádjam igazságban a te alázatosságodat, és semmivé váljak a Te színed elõtt.”Nem is értenénk meg egyébként azt a hatalmas áldozatot, amit õ hozott a hazáért,ha nem látnánk meg vallásosságának lényegét, és hogy ha nem szemlélnénk hiténekmélységét. Ez a nagyságos fejedelem, aki így hitt, messzire tekintõ ember volt.Hitében magasra nézõ, nem a puszta körülmények alapján értékelõ. Nem rövid távúcélok megvalósítása volt az, ami meghatározta ítéletét önmagáról, tetteirõl vagy avilágról. Egyéni vágytól és idegen érdekek csapdájától mindig is távol tartotta ma-gát. A szatmári béke lényegében egy kompromisszumos megegyezés volt. Ebbe a

kompromisszumba õ maga is belefért volna, megtarthatta volna a birtokait is, élhetettvolna úgy, mint senki más itt a Kárpát-medencében, hiszen Magyarország leg-gazdagabb ura volt. Európai mércével mérve is nagyon kevesen élvezték az anyagijavaknak azt a bõségét, amivel õ rendelkezett. Õ mindezt odaáldozta, mert egyénivágyak és idegen érdekek nem férhettek közel lelkéhez.Mik voltak hát ennek a fejedelemnek az eszményei? Ezek tulajdonképpen össze-foglalhatók abban a mondatban, amit zászlajára íratott: Cum Deo pro patria et libertate– Istennel a hazáért és a szabadságért. Istenrõl már szóltunk, lássuk most mit is je-lentett Rákóczi Ferenc számára a haza és a szabadság. Szokás sommásan elintéznimég a Rákóczi-szabadságharcot is annyival, hogy ez a küzdelem tulajdonképpen arendi függetlenség jegyében zajlott. A nemesség, mely sértve érezte magát a Habs-burg-ház politikájából következõen, és gazdasági, illetve politikai lehetõségei nemvoltak kecsegtetõek, ezért alkut kötött, és a szabadság nevében indult harcba. De –mint mondják – ez a szabadság, csak az õ szabadsága lett volna. Ez azt is jelenti – eszerint az értékelés szerint – hogy a haza is csak annyi, ami belefér a nemesi alkot-mányba. Ahol a haza lényegében nem más, mint ami megfelel a nemesség érdekeinek.Magam úgy vélem, hogy sokkal árnyaltabban kell a nagyságos fejedelmet és kor-társait, valamint közös küzdelmüket megítélni. A fejedelem többször kifejezte, hogyszámára a haza sokkal több, mint a birtok. A birtok nem cél, hanem eszköz. Pedignagyra tartotta a gazdagságot. Amikor egyik mûvében uralkodóknak ad tanácsot,azt mondja, hogy törekedjenek a pompára s a gazdagságra, de ne öncélúan, hanemazért, hogy ezzel használjanak, azért, hogy ezen keresztül áldozatot hozzanak. Hogynem üres szavak voltak az õ bizonyságtételében mindezek, mutatja önfeláldozópolitizálása és önfeláldozó hazaszeretete. Rákóczi Ferenc számára a haza nem pusztána nemesi alkotmány, hanem a regnum, az ország, melybe beletartozik mindenki.Kell-e beszélni arról, hogy milyen szeretettel viszonyult a ruténekhez, legendáshírû gyalogosaihoz, talpasaihoz. Ha valaki átnézi a szabadságharc iratait, csodál-kozhat azon, hogy jobbágyok beadványain, jobbágyfalvak kérelmein ott van a feje-delem kézjegye, s az intézkedése, mely jelzi, hogy az elsõ betûtõl az utolsóig elolvastaaz egyszerû emberek panaszait. Az elsõ embertõl az utolsóig érdekelte ezeknek azembereknek és közösségeknek a sorsa. Egészen bizonyos, hogy a nagyságos fejede-lem számára a haza a magyarságot, és azokat a népeket, amelyeket ez a magyarságbefogadott, egyaránt jelentette. Ugyanakkor ez a haza úgy testesült meg a fejedelemszámára, mint amiért áldozatot kell hozni. Mert a hazát a polgárai által hozott áldozatélteti. Rákóczi Ferenc nem azt kérdezte, hogy mit kaphatok, hanem azt, hogy mitadhatok. Az õ személyes sorsa számára a szabadságharc kudarc volt. S bizonyosvonatkozásban a nemzet számára is bukást jelentett a szatmári béke. De ez a messzirenézõ fejedelem lélekben látta már azokat a gyümölcsöket, amelyek a történelemsorán majd megérlelõdnek, s amelyek a szabadságharc áldozatának magvából nö-vekednek.
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A szabadság fogalma II. Rákóczi Ferenc számára a nemzeti önrendelkezéstjelentette. Amikor zászlót bontott és kiáltványát közrebocsátotta, fájdalommal kiáltottEurópa népeihez. Ez a fájdalom az alávetettségben sínylõdõ magyar nép érzésétfejezte ki. A gyarmati sorba taszított jobb sorsra érdemes nép kiáltása ez. Idézzük ajászokra vonatkozó részt: „Nyög az új teher alatt a kunok és jászok régi szabadsága.Mivel a német lovagrendnek adattak jobbágyul, és, hogy ez igából Istencsudálatosképpen kivegye, fohászkodván kívánja.” A jászok fájdalmát is Európaelé tárta a fejedelem. Számára tehát a szabadság a nemzeti önrendelkezéssel egyenlõ:mi döntsünk sorsunkról, és ne engedjük, hogy mások határozzanak rólunkmegkérdezésünk nélkül.Személyiségét vizsgáljuk a vezérlõ fejedelemnek. Gondolataink végére az kíván-kozik, hogy miben is látta õ maga magát az embert. Miben látta lényegét az emberikapcsolatoknak, miben látta a jövõjét annak az országnak, melynek határain kívülkényszerült leélni életének nagy részét – és fájdalom –, melynek határain kívülnyugosznak most is az õ porai. Miben látta hát a nagyságos fejedelem az élet lénye-gét. Tulajdonképpen egy mára már elcsépelt szóban, ami azonban az õ számára alegfontosabb volt: ez pedig a szeretet. Úgy látta, hogy ez az egyetlen, igazi összetartóerõ. Az érdekek változnak, s ha olykor össze is hoznak, könnyen szétfoszlik ez akötelék. A szeretet érdekek fölött áll. Ennél jobbat keresni – mondja a fejedelem –balgaság. S hadd fordítsam át így ezt a mondatot: nekünk ennél jobb vezetõket,mint amilyen a nagyságos fejedelem volt, keresni: balgaság. Adjon Isten a jászoknak,és adjon Isten magyar hazánknak ilyen vezetõket.

Fodor István Ferenc
A NAGY BEJELENTÉS 15. ÉVFORDULÓJÁNJákóhalmi találkozás Pozsgay Imrével

Pozsgay Imre az 1980-as évek végén több alkalommal is elõadást tartott a Honis-mereti Akadémiákon. Megjelenése ünnep volt a helytörténészek számára, s dörgõtapsvihar kísérte megnyilvánulásait. Éreztük, hogy más volt amit mondott és ahogyanmondta – mint elvtársai. 1988. július elején a XVI. Akadémiát Tatán tartottuk. Meg-mutatták kétszázunknak az esztergomi vízügyi múzeumban, hogy milyen csodálatosdolog is lesz majd a bõs-nagymarosi vízi erõmû. Megnéztük, aztán visszamentünkTatára, és mindannyian aláírtuk a tiltakozó ívet a megépítés ellen. Akkor már mertük!A levegõben voltak a változások. Én akkor – mint a jászjákóhalmi honismereti szak-kör vezetõje – meghívtam Pozsgay Imrét egy elõadásra. Õ elfogadta, de a találkozóra16 évet kellett várni. Mikor közöltem itthon a tanácselnökkel, hogy „mit követtemel”, hirtelen nagy gondot okoztam. Akkoriban ugyanis úgy ment a dolog, hogy kikellett találni, kitõl is kell engedélyt kérni a fogadáshoz.Azután felgyorsultak az események. 1989. január 28-án Pozsgay Imre bejelentetteaz ország közvéleménye elõtt, hogy 1956 népfelkelés volt. Új korszak kezdõdött.Megtörtént a rendszerváltás, parlamenti és helyhatósági választások követték egy-mást, aztán eszembe jutott a régi meghívás, miután már három ciklusos polgármes-terségemen is túlvoltam. Pozsgay tanár úr örömmel fogadta, hogy a 15. évfordulón –2004.január 28-án – „országos megemlékezés” lesz nálunk. Aztán délben jött a telefon,a váratlan hóesés miatt a tanár úr Debrecenben rekedt, ahol vizsgáztatott. Gyorsanegyeztettünk, február 12-én megtörtént a találkozó. Az eredeti meghívóhoz csatlakozotta Gubicz András Gazdakör és a Jászjákóhalmi Polgári Kör is.Pozsgay Imre örömmel üdvözölte a megjelenteket a Gazdakör nagytermében, hiszena megváltozott idõpont ellenére is eljöttek hetvenen – még a szomszédos települé-sekrõl is.Bevezetõjében elmondta, hogy a kommunisták minden országban erõszakkaljutottak hatalomra, Magyarországon annyi volt a változás, hogy Kádárék eljátszották,hogy 1956-ban ellenforradalom volt és õk mentették meg az országot. Mindenesetrea kommunizmus bomlása ekkor indult meg. A világ a magyar forradalomból értesültarról, hogy a szocialista országok népei nem önként vállalt, hanem rájuk kényszerítettrendszerben élnek, amelytõl szabadulni akarnak.Kádár a kegyetlen megtorlás évei után megüzente a népnek, hogy ha nyugtonmarad, akkor nem lesz bántódása. Azt viszont nem lehetett nem észrevenni, hogy a70-es évek végétõl a rendszer fenntartása állandó küszködés volt. Nem használtKádárnak az 1968-as prágai bevonulás, az 1973-ban kezdõdött olajárrobbanás.Kiderült, hogy a „testvéri” Szovjetunió másképp viselkedett olajügyben, ha piaci




