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Jelképek erdején át visz az ember útja

Kisújszálláson másodszor avatunk 1956-os jelképet. Előbb 1996-ban, az egykori
pártbizottság (a mai zeneiskola) falára helyeztünk emléktáblát. Most pedig - a millennium
évében - a Kálvin téren svéd gránitból készült emlékoszlopot. Ott, akkor kevesen voltunk.
Ez már történelem. Itt most sokan vagyunk, és tudom, ez az esemény is részese lesz
városunk történetének.

,Jelképek erdején át visz az ember útja ..." - írja Baudelaire, a nagy francia költő. Való
igaz. A jelképek sokaságán és sokféleségén keresztül jutunk valamerre, valahová. Ezért
nem mindegy, hogy milyen jelképet vallunk magunkénak, milyen tartalmat fejeznek ki, s
merre, hova vezet az út. Az emlékmű történelmi jelkép, mementó, fontos dolgokra
emlékeztető. Nekünk 1956 kincs, fénylő csillag. Vajon így látjuk-e, meglátjuk-e a hadak
útján? Bizony mondom - úgy tapasztalom - sokan nem. Ezért kell nekünk megmutatni a
cseppben a tengert, itt és most Kisújszálláson. Nem azért, hogy a jelent igazoljuk vagy
magyarázzuk, hanem azért, hogy megértsük. Ez a múlt ismeretének legfőbb célja és
értelme. Enélkül utat veszíthetünk, eltévedhetünk, gyökértelenné, üressé, rövidlátóvá,
percemberekké válhatunk. Hogyan is szólt erről Kassák Lajos? így:

„Hiába kapkodsz a pillanat után, mely sírni késztet,
vagy harcra ingerel, kihullik mind hálód csomói közt.
Az lát csak valamit, ki messze tekint.
Csak az marad utánad múlhatatlanul,
Mit szíveddel véstél korunk falára."

Ezért állítunk obeliszket a messzire tekintő, sokat látott és nagy időt megélt
templomtorony előterébe. E jelképpel tisztelgünk a 44 évvel ezelőtti elődeink
forradalmának és szabadságharcának. Fejet hajtunk az akkor hősök, áldozatok, a börtönbe
zártak, a meghurcoltak, a megvertek, a megalázottak, az üldözöttek, a kirekesztettek előtt.

Akkor, 1956 októberében a válságos és lázas állapotban lévő ország felgyorsult és
egymásra torlódó eseményei szinte áttekinthetetlenné tették a politikai helyzetet az emberek
számára. A Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja volt az egyetlen hírforrás.

Kisújszálláson az általános elégedetlenség és elkeseredettség legfőbb történelmi oka az
1745-ig visszanyúló sajátos, szabad jászkun paraszt-polgári életviszonyok szétroncsolása
volt: szovjetizálással, zsarnoksággal megtörve az autonóm módon gazdálkodó
parasztságot. A nagy szemfényvesztésnek, a kommunizmus utópiájának szinte minden
alárendeltetett.

Hogyne fájt volna az elvett ház (236 ilyen volt Kisújszálláson), a tanya, igaerő,
szerszámok, gépek, műhelyek, boltok, a kisajátított és elrabolt földek, a kuláknak
nyilvánítás: minden hátrányával, a beszolgáltatási rendszer padlássöpréssel, B-listázással,
munkanélkülivé, földönfutóvá válás, a Szovjetunióba kényszermunkára hurcolás, a
hortobágyi deportálás, a tsz-be kényszerítés. így történhetett meg, hogy 1951-ben - elsők
között az országban - kényszerre és kényszerítés hatására termelőszövetkezeti város lett
Kisújszállás, s új jelkép, táblás felirat tájékoztatta erről a Kenderes és Karcag felől
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ideérkezőket. Az eredmény: agrár modernizáció és a szociális feszültségek humánus
kezelése helyett - mint ahogy Nyugat-Európában történt - a mezőgazdaság és a több
évszázados polgárosodó paraszti élet teljes tönkretétele. Vajon lehet-e, szabad-e mindezt
elfelejteni? Kérdezem: nem itt tévesztettünk utat az új, vörös jelképek erdejében? A
végrehajtató és végrehajtó, műveletlen és elvakult, osztályharcos politikai komiszárok
nevét kimondatlanul is tudjuk. Ők voltak a helyi erőszak kizárólagos birtokosai. Miért ne
irányult volna - ott és akkor - a sérelmeket szenvedőktől indulati-politikai össztűz ellenük?
A zavart, fájdalmat, elveszettségérzést talán Kosztolányi sorai érzékeltetik a legszemlé-
letesebben:

„Jaj, hol az arcom?
Jaj, hol a múltam?
Jaj, hol az ágyam ?
Jaj, hol a sírom? "

Az a nevezetes nap, a kisújszállási forradalmi események napja, amelyre sokan és
sokféleképpen emlékeznek: 1956. október 27-én, szombaton volt, négy nappal a budapesti
eseményeket követően. Piac lévén a főtér (a mai Kálvin tér) már a reggeli órákban megtelt
vásárló és szenvedélyesen beszélgető emberekkel. Közülük egyre többen értesültek az
előző napi előkészületekről. Egyrészt arról, hogy a forradalom aktív hívei - külső
összekötők tanácsait figyelembe véve - célul tűzték ki a hatalom mielőbbi megszerzését
városunkban. Másrészt arról, hogy a helyi kommunista vezetés a munkás-paraszt és
katonatanács megválasztásával a helyén akar maradni, s ezáltal kifogni a szelet a
forradalmi mozgalom dagadó vitorlájából. Ám az események nem a helyi kommunista
vezetés tervei és céljai szerint zajlottak tovább. Miközben folyamatosan vonultak a szovjet
tankok, egyre nyugtalanabb képet öltött a város. Különféle hírek és rémhírek terjedtek a
fiatalok Szovjetunióba hurcolásáról. Délelőtt 9 óra után a gimnázium diákjai, a tanári
karral együtt - kokárdát, nemzetiszínű és gyászszalagot tűzve ruhájukra - iskolazászlóval,
ötös sorokban, fegyelmezetten az 1848-as emlékműhöz vonultak (ekkor volt a karcagi és
mezőtúri diákok tüntetése is), akikhez utcai járókelők és csoportos gyülekezők
csatlakoztak azzal a kiáltással, hogy „aki magyar, velünk tart!". A '48-as emlékoszlopnál
elhangzott a Nemzeti dal, a budapesti ifjúság 16 pontos követelése, majd elhelyezték a
koszorút. Innen a pártbizottság elé vonultak (a mai zeneiskolához), ahol már 250-300
főből álló zaklatott és indulatos tömeg fogadta őket, akik szembehelyezkedtek a
pártbizottság ott lévő vezetőivel és leverték a vörös csillagos MDP-táblát, behatoltak az
épületbe, a jelképeket leszaggatták, összetörték és elégették a vörös zászlót. Közben a
diákság visszatért a gimnáziumba. Néhányan közülük majd visszajönnek és leverik a
szovjet emlékmű csúcsáról a vörös csillagot.

A pártháztól a mintegy 300 fős tömeg a szovjet hősi emlékműhöz vonult, mely egyben
síremlék is - és többszöri sikertelen próbálkozás után - MEVIÉP-től (azaz a vízügytől)
szerzett lánctalpas (ún. „sztalinyec") traktor segítségével ledöntik a rendszer gyűlölt
szimbólumát. Ezt követően — igen feszült politikai légkörben - a tömeg radikális csoportja
a tanácsházára vonult és hangos szóval követelte, hogy a tanácsapparátusból távolítsanak
el néhány kompromittálódott személyt.
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Az itt dolgozó emberek az elnök, elnökhelyettes és személyzeti osztályvezető
kivételével a hátsó lépcsőn kiszöknek a tanácsháza épületéből. A zajos tömeggel beszélni
akaró kommunista vezetők a bekiabálóktól azt a választ kapják: „ne hallgassatok rájuk,
ezek a csavargók és népnyúzók hajtottak bennünket a termelőszövetkezetekbe, zavarjátok
el őket!". A felzaklatott, indulatos tömeg forradalmi szereplői mindent, ami vörös volt és
összeszedhető, kidobáltak a városháza erkélyéről és összetörték, elégették. E kritikus
helyzetben érkezett református lelkész, dr. Sipos István érdeme, hogy tekintélyével,
önmérsékletre, nyugalomra és békességre intő határozott beszédével megfékezte az
elszabadult indulatokat és a féktelen cselekedeteket.

Ezen az emlékezetes délelőttön égettek el 65 kötet könyvet (Lenin, Sztálin és Rákosi
műveit) a városi könyvtár állományából.

A kisújszállási forradalmi események következő színhelye a kultúrotthon volt, ahová -
a pártbizottság október 26-i taktikája szerint - délután 2 órára gyülekeztek az előző napon
megválasztott területi küldöttek, hogy közülük megválasszák a munkás-paraszt és katonai
forradalmi tanácsot. Zsúfolásig megtelt a kultúrotthon, a folyosó, az udvar, sőt az utcán is
tömeg zajongott. „Ne hazudjatok tovább! Éljen a pesti ifjúság!" és hasonló jelszavakkal a
nagygyűlést levezetni és beszélni akaró személyeket lehurrogták. Olyan nagy volt a
hangzavar, hogy a Himnuszt sem lehetett elénekelni. Egyre többen követelték, hogy a
nagygyűlést tartsák a piactéren. így lett. A piactéren mintegy 800-1000 főből álló tömeg
gyűlt össze, és forró hangulatban választották meg a 32 tagból álló forradalmi tanácsot,
ebből - a városháza kistanácstermében - a 7 tagú intézőbizottságot, valamint a 10 tagból
álló nemzetőrséget. A pesti ifjúság 16 pontból álló követelését kibővítették. Ezekkel:

- Nyugat felé gazdasági és kulturális kapcsolatokat kell kiszélesíteni.
- A termények szabad értékesítése.
- A zavaró rádióállomások, a személyzeti osztály és a káderezés megszüntetése.
- Október 23-a munkaszüneti és ünnepnappá nyilvánítása.
Este a templomban - a forradalmi események hetedik színhelyén - istentiszteletet tartottak,

ahol a lelkész - a jobb jövő reményében - rendre és nyugalomra intette a lakosságot.
Ünneplő Gyülekezet! Az igazsághoz tartozik, hogy a forradalmi események idején az ott

lévő és szidalmazott hivatásos pártvezetők kísérletet tettek a felkorbácsolódott politikai
szenvedélyek és zavargások csillapítására, akár úgy is, hogy a tömegnyomásnak engedve volt,
aki nyilvánosan bocsánatot kért tettéért vagy segédkezett az emlékmű ledöntésében. Szükséges
megállapítani és hangsúlyozni, hogy Kisújszálláson a forradalmi események során
fenyegetések voltak, de tudomásunk szerint senkit fizikai bántalmazás nem ért. Azokon a
nevezetes napokon városszerte viharos gyűlések, forradalmi cselekedetek zajlottak le: a KTSZ-
ekben, a gépállomásokon, a tsz-ekben, a nagykunsági és csorbái állami gazdaságokban, melyek
külön-külön és együtt fontos részét képezik Kisújszállás történetének.

Kisújszálláson decemberig folyt még ellenállás, békés eszközökkel: sztrájkok,
röplapok, utcai feliratok formájában, miközben elkezdődött és fokozódott a kíméletlen és
kegyetlen megtorlás, amely 1958 március végéig tartott. Kimutatás készült az ún.
„ellenforradalmárokról". 119 személy neve szerepel a listán, akiknek (és közvetlen
hozzátartozóiknak) életlehetőségét a továbbiakban korlátozták, „x-elték".
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1956. november 10-én dulakodás közben rendőri golyó által halt meg Ressinka József,
testvére pedig súlyosan megsebesült. A 44 éves Bárdi Imrét olyan súlyosan bántalmazták,
hogy 1957. november 10-én belehalt sérüléseibe. A forradalmi eseményekben való
részvételükért 38 személy ellen indítottak eljárást. Kiemelten, a Magyar Népköztársaság
Legfelsőbb Bíróságának népbírósági tanácsa targyalta Imre Károly és Kása Sándor ügyét,
akiket a népi demokratikus államrend elleni és más bűncselekmények miatt ítéltek súlyos
börtönbüntetésre: Imre Károly 12, Kása Sándor 10 évet kapott. Mellékbüntetésük: teljes
vagyonelkobzás, és egyes jogaik gyakorlásától 10 évre eltiltották őket. Börtönbüntetésre
ítélték Szatmári Gézát (10 hónap), Varga Zoltánt (9 hónap), Fási Endrét (4 hónap). A többiek
1-8 hónapig terjedő felfüggesztett börtönbüntetést kaptak, melyet többnyire közbiztonsági
őrizetben töltöttek, sokszori testi bántalmazást elszenvedve, és az okozott kárt meg kellett
téríteniük. Többen büntetésként részt vettek a szovjet emlékmű helyreállításában.

Kisújszállási, de a forradalmi eseményekben máshol tevékenykedők közül Czaga
Istvánt 13, Szűcs Lajost 10 évre ítélték (ők katonatisztek voltak). D. Tóth Ferenc másfél,
Puskás Lajos egy évet töltött börtönben. Paksi György személyében olyan is él
városunkban, akit a kunhegyesi forradalmi eseményekben való részvételéért vertek meg
súlyosan és ítéltek hét év börtönre, teljes vagyonelkobzással. Alapítványunk tagja a
Berekfürdőn élő Vígh István, akit 15 évre ítéltek és 11 évet töltött a szovjet gulágon.
Tudom, a felsorolás nem teljes ...

Valamennyi, súlyosan bántalmazott személy nevét, így pontos létszámát ezidáig nem
tudjuk. Ami bizonyos, sokan vannak, köztük munkások, ipari tanulók, vasutasok,
gimnazisták és gimnáziumi tanárok is (Katsányi Sándor fiatal gimnáziumi tanárnak pl. 48
órán belül el kellett hagyni a várost, és tudomásunk szerint másoknak is ...) a még életben
lévők - orvosi rendelőket és kórházakat járva - ma is viselik a testi és lelki bántalmazások
következményeit. A leginkább megbízhatatlannak bélyegzettek a politikai ünnepeket évről
évre a karcagi rendőrségen töltötték, ahová bevitték és összegyűjtötték őket.

Tisztelt Emlékezők! E csendes alföldi kisváros munkásai, parasztjai, diákjai így
csatlakoztak a forradalomhoz és így szenvedték meg a megtorlást.

Nem felejthetünk!

„Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Hunyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te átkozott, te drága."

(Dzsida Jenő)

Ezen ismeretekkel és gondolatokkal avatom fel a millennium évében Kisújszállás város
1956-os emlékoszlopát.

Dr. Szabó Lajos
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A kisújszállási forradalmi események napja:
1956. október 27., szombat

Délelőtt 9 órától:
1. Gimnáziumi tanulók tüntetése a 48-as emlékműnél

- Nemzeti dal
- A budapesti ifjúság 16 pontos követelésének felolvasása
- Koszorúzás

2. Városi polgárok és diákok tüntetése a pártbizottság székházánál
(ma zeneiskola)
- Vörös jelképek eltávolítása
- Zászlók, képek, könyvek égetése

3. A szovjet emlékmű ledöntése lánctalpas traktorral („sztalinyec")

4. Indulatos tüntetés és zavargások a tanácsházán
- Néhány kompromittált tanácsbeli személy leváltásának követelése
- Vörös jelképépek, könyvek elátovolítása, kidobása, égetése ...
- Dr. Sipos István ref. lelkész nyugtató beszéde

Délután 2 ótáról:
5. Forró hangulatú, sikertelen nagygyűlés a kultúrotthonban

6. Tömeggyűlés (mintegy 800-1000 fő) a piactéren (ma Kálvin tér)
- A Forradalmi Munkástanács megválasztása
(soraiból választották meg a nemzetőrséget)

Este:
7. Békességre intő és reményt sugárzó Istentisztelet

a református nagytemplomban
(dr. Sipos István)
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