
SORTŰZ TISZAKÉCSKÉN 1956-BAN 

Tiszakécske, Honismereti Kör, Tiszakécske, 1995. 192 o. Második, javított, 
bővített kiadás. Helytörténeti kiadványok 3. A kötetet és a sorozatot 

szerkesztette, valamint az összekötő szöveget írta Tajti Erzsébet, a Tiszakécskei 
Honismereti Kör titkára. Lektorálta Romsics Imre, 

a Bács-Kiskun megyei Honismereti Kör elnöke. 
A kiadványt anyagilag támogatta Tiszakécske Önkormányzata 

és a Lakitelek Alapítvány. Előszó: Für Lajos) 

1956. október 27-én a Tiszakécskén békésen fbivonuló tömegbe repülőgépről belelőt-
tek, a gép háromszor (más visszaemlékezések szerint csak kétszer) fordult, a sortűznek 
17 (más emlékezők szerint 24) halálos áldozata volt, legalább 110-en lőtt sebbel or-
vosi ellátásra szorultak, kisebb-nagyobb sérülést szereztek. Mind a halálos, mind a 
sebesült áldozatok számát illetően jogos a bizonytalanság, mert - különösen a sebesül-
tek esetében - nincs olyan hiteles forrás, amelynek alapján egyértelműen ki lehetne 
mondani a biztos számot, hiszen nyilván sokan, a későbbi megtorlástól való félelmük-
ben nem fordultak orvoshoz, sebüket maguk vagy családtagjaik látták el. 

A forradalom idején az ország méretéhez képest amúgy is óriási Budapest-vidék 
távolság a sokszorosára nőtt. A Budapesttől alig több mint 100 km-re lévő Tisza-
kécskére négy nap elteltével jutott el a forradalom „tevőleges lendülete". A magyar 
falut, de mondhatjuk, a magyar vidék népét mindig az óvatosság jellemezte, s ennek 
az óvatosságnak a történelem által hitelesítetten megalapozott oka volt. A forradalom 
ötödik napján szánták el magukat a 11 ezer lakosú alföldi település lakói, hogy va-
lamilyen módon csatlakozzanak a felkeléshez. Magyarországon évszázados konven-
ciói vannak a tömegdemonstrációknak, s e konvenciókat, dramaturgiai elemeket a 
változó történelmi körülmények között még a Kádár-korszakban is megőrizte az el-
lenzék. Himnusz, Szózat, „Talpra magyar", Kossuth-nóták, lelkesítő szónoklatok, de 
mindenképpen mérsékelt és a konvenciók által hitelesített elemek jellemzik a tömeg-
demonstrációkat. Ez a dramaturgia a forradalom idején természetesen az ország sok 
helyén megtört, különösen akkor, ha olyan személyek vagy intézmények ellenállásába 
ütközött, akik, illetve amelyek elementáris indulatokat váltottak ki a résztvevőkből. 
Tiszakécskén nem kellett a tüntetés elfajulásától tartani, bár a tűzparancs kiadására 
éppen a lincselés állítólagos veszélye miatt került sor. A település népének indulatai 
ugyan elsősorban - egybehangzóan az országos indulatokkal - a korábbi rendszer 
ellen irányultak, de a helyi vezetők élete, testi épsége nem forgott veszélyben. A leg-
hevesebb, de minden „tevőleges szándékot" nélkülöző indulat a korábbi begyűjtési 
felelős ellen irányult, aki kegyetlenségével, embertelenségével igen sokakat juttatott 
koldusbotra, sőt gyakran börtönbe is. 
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Ennek az október 27-i békés tüntetésnek, a település belső részén szervezett 
(„háztömb körüli") felvonulásnak vetett véget az a repülőgépről leadott sortűz, amely 
a helyi lakosság lelkében a mai napig feldolgozatlan. Ma már tudjuk, hogy nem ez 
volt az egyetlen légitámadás a békésen felvonuló lakosság ellen (a történeti kutatások 
feltárták, hogy még legalább négy helyen vetették be a légierőt: Kecskeméten, 
Kiskőrösön, Csongrádon, Keszthelyen), de sokáig a tiszakécskei volt az egyik elretten-
tő példa, amely a későbbi hatalom brutalitását szimbolizálta. Ez, valamint a salgótar-
jáni és mosonmagyaróvári vérengzés... 

Egy nappal azelőtt, hogy Budapesten stabilizálódott a Nagy Imre vezette kor-
mány, hogy éppen megszűnőben voltak a harcok a felkelők és a szovjet csapatok kö-
zött, hogy a forradalom első szakasza után fölcsillant a kibontakozás reménye, valósá-
gos népirtást végzett fanatikus elöljárója parancsára egy megfélemlített és lelkiisme-
retlen pilóta. Tulajdonképpen az a csoda, hogy csak ennyien pusztultak el, hiszen a 
tömeg sűrűsége arra predesztinálta volna a békés felvonulókat, hogy valamennyien, 
vagy szinte valamennyien halálos áldozattá váljanak. 

A település lakói számára 1989-ig tabu volt ez a mészárlás. Annál is inkább, 
mert a halálesetekkel és sebesülésekkel nem fejeződött be a retorzió, a forradalom 
leverése után a „szabvány" rendőri megtorlás is kezdetét vette, és szedte áldozatait. 
Még a családokon belül is mély hallgatás vette körül a forradalom alatti eseményeket, 
mert féltek a meggondolatlan gyerekszájtól, s mert tudták, hogy akinek csak egy kevés 
köze is van az októberi napok történéseihez, annak még a gyerekei is viselik a stigmát. 
(A dokumentumok között találunk egy fakszimilében közzétett levelet, amelyet az 
MSZMP VB megyei titkára írt, megakadályozandó egy „ellenforradalmi magatartású" 
apa lányának továbbtanulását, 1959-ben!) 

De Tiszakécske nem felejtett. A túlélők megőrizték emlékeiket, s az egykori ál-
dozatok, illetve gyermekeik, családtagjaik a rendszerváltozás után arra vágytak, hogy 
legalább az igazság kimondassék. Harmincöt év után a bosszúvágy megszűnt, annál is 
inkább, mert a főbűnösök (a parancsot kiadó Gyurkó Lajos vezérőrnagy és a végrehaj-
tó pilóta, Takács Géza főhadnagy) már nem élnek, s az idő a nagy indulatokat erodál-
ta. Ez a közel 200 oldalas kötet több mint puszta emléke a tragikus október 27-i nap-
nak. Indulatoktól mentesen bemutatja egy alföldi település életét az ötvenes évek-
ben, ismerteti a forradalom napjainak eseményeit, és felidézi a forradalom utáni 
megtorlást. 

A Hazafias Népfront, amely a Kádár-korszak nagy gyűjtőmedencéjeként szolgált 
a polgári kezdeményezések beterelésére és elnyelésére, nem sok megőrizni való tra-
díciót hagyott maga után, kivéve talán a honismereti mozgalmakat. A honismereti 
körök szinte az ország valamennyi településén működtek, és a helyi történelem és 
néprajz, a helyi társadalomtörténet, ha úgy tetszik, a lokálpatriotizmus gyakran figye-
lemre érdemes műhelyeivé váltak. Ahol akadt egy rátermett történelemtanár, vagy 
más tudományos ambíciókkal megáldott értelmiségi (orvos, állatorvos, agronómus), 
ott évtizedeken át folyt szaktörténészi szinten is elfogadható munka. A tárgyi és szel-
lemi néprajz, az ipartörténet, a két világháború, a mezőgazdasági termelésben bekö-
vetkezett változások elegendő anyagot szolgáltattak a lelkes amatőröknek, s a moder-
nizálódó világban ezek a műhelyek tárták fel és őrizték meg a korábbi korszakok helyi 
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emlékeit. Közösségformáló, közösséget összetartó ereje volt ezeknek a honismereti 
köröknek. Az a tény, hogy a rendszerváltás után sem haltak el, azt bizonyítja, hogy 
működésük nem kívülről rájuk kényszerített volt. A Tiszakécskei Honismereti Kör 
1989-90 után új, addig tabunak számító témákkal kezdhetett foglalkozni. Ilyen volt az 
50-es évek parasztpolitikája, az első és második téeszesítés, a világháborúkban eleset-
tek felkutatása és emlékének ápolása, de a legfontosabb feladattá a forradalom helyi 
története, azon belül is az október 27-i sortűz feldolgozása vált. 

Egy település életében 17 halott és 110 sebesült egy kisebb háború veszteségével 
azonos. (Hiszen a lakosság több mint 1 százalékát tette ki a halottak és sebesültek 
száma, s a közvetve érintettek köre ennek a sokszorosa.) S akkor még nem szóltunk a 
forradalom leverése után bekövetkezett megtorlások áldozatairól, az elhurcoltakról, 
illetve azokról, akik „csak" informálisan (állásvesztéssel, szakmai, politikai ellehetet-
lenüléssel) kerültek az áldozatok közé. Október 27-e a település történetének kétség-
kívül legnagyobb traumája volt az utolsó évszázadban. 

A Honismereti Kör arra vállalkozott, hogy kötet formájában közzéteszi, és ezzel 
mintegy lezárja ennek a napnak s az '56-os forradalomnak helyi történetét. Feloldó, 
megbékélő, kibeszélő funkciója is lett ennek a kötetnek, még akkor is, ha a szerzők, 
szerkesztők talán nem is gondolták végig munkájuknak ezt a vonatkozását. Különösen 
tiszteletreméltó, hogy lehetőségeiket pontosan „bemérték", s amire vállalkoztak, azt 
maradéktalanul el is végezték. Nem vállakoztak olyan feladatra, amelynek teljesítése 
meghaladta volna erejüket, lehetőségeiket. Nem végeztek önálló levéltári forráskuta-
tást, megelégedtek a helybéliek meglévő irataival, s egy olyan forrástípushoz folya-
modtak, amely az elmúlt évtizedben Magyarországon is mind nagyobb jelentőségre 
tett szert: a szóbeli visszaemlékezésekhez. 

Tehették, mert a közel négy évtized ellenére még sokan élnek a szemtanúk, ál-
dozatok közül, s az emlékezések kritikus kezelése megóvta a szerkesztőt a megalapo-
zatlan általánosítástól. A szóbeli források felhasználása a kötet külön erénye, mert a 
visszaemlékezők egyéni sorsuk prizmáján keresztül láttatják a történelmi eseménye-
ket, s az egymásra vetített tények közül kiszűrhetők a pontatlanságból, a memória 
romlásából eredő tévedések. A kötet gerincét az egykori szemtanúk, szenvedő alanyok 
visszaemlékezései adják. A gondos szerkesztői munka három fő területre korlátozó-
dik. Egyrészt felhívja az olvasó figyelmét az ellentmondásokra, másrészt a rövid, 
tipográfiailag is jól elkülönített összekötő szövegekben összegzi a releváns informá-
ciókat. Harmadrészt a közzétett különböző források (visszaemlékezések, dokumentu-
mok, térképrészletek, fotók, napilapidézetek, forradalmi röplapok stb.) arányainak 
helyes megválasztásával és e dokumentumok jó ritmusával állandóan fenn tudja tar-
tani az olvasóban a feszültséget a folytatás iránt. 

Külön érdeme a kötet szerkesztőjének, Tajti Erzsébetnek, hogy az október 27-i 
sortüzet történelmi kontextusba ágyazva mutatja be. Amikor azt ígéri a fejezetcím, 
hogy Tiszakécske rövid története következik, akkor valóban másfél könyvoldalon 
ismerkedhetünk meg a 13. század óta létező településsel. Ennél értelemszerűen sokkal 
nagyobb teret szentel a kötet az ötvenes éveknek, hiszen a visszaemlékezők közül 
sokan azt a korszakot is átélték, megszenvedték. S mert az élőszóban elmondott törté-
nelem adatközlőire nem vonatkoznak a személyiségi jogokról szóló törvény passzusai, 
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bizony ezek az ötvenes években börtönbe vetett, megkínzott, földönfutóvá tett embe-
rek, gazdák (akkor: kulákok vagy kuláknak minősítettek) néven nevezik mindazokat, 
akik sorsuk ilyetén alakulásához aktívan hozzájárultak, függetlenül attól, hogy azok 
élnek-e vagy sem. Begyűjtési felelősök, tanácselnökök, párttitkárok nevei kerülnek 
elő, de már az idő által oldott indulatok helyett a véres anekdota színes előadása jel-
lemzi ezeket a fél évszázados történeteket. 

A kötet nagyobbik felét a sortűzzel kapcsolatos visszaemlékezések, dokumentu-
mok adják. A véres események után Tiszakécskén is megalakult a Nemzeti Bizottság 
(október 29-én), és végezte azt a munkát, amit az összes hasonló szervezet az ország-
ban. A Nemzeti Bizottság elnöke, Battka Gyula tanár visszaemlékezésében beszámol 
néhány napos tevékenységükről, továbbá arról, hogy a sortűz után „a falu minden 
korábbi vezetője elmenekült a népharag elől. így aztán tanárokból, orvosokból, ügy-
védekből, gazdaemberekből állt össze egy csoport, s vállalta magára a nehéz helyzet-
ben a község irányítását. (...) A Nemzeti Bizottság főként a közrend, közbiztonság 
megalapozását és a közellátás megszervezését tartotta feladatának. (...) November 4-e 
után aztán fölbátorodtak a régi vezetők, s lassan-lassan visszaszivárogtak. (...) Ahogy 
jött vissza a régi vezető garnitúra, a Nemzeti Bizottság úgy meg is szűnt." 

Batka Gyulát a BHÖ 1. pont 1. bekezdése alapján elsőfokon 2 évre, másodfokon 
1 évre ítélték, ám ekkor már 14 hónapot töltött vizsgálati fogságban. A perben szerep-
lő többi hat vádlott büntetése ennél enyhébb volt. 

Az akkori hatalom határtalan cinizmusára jellemző, hogy nem elégedtek meg az 
ártatlan halottakkal és sebesültekkel, de még pereket is kreáltak a megfélemlített és 
gyászoló község néhány vezetője ellen. 

A fotók, amelyeket a recenzens először gyanakodva fogadott, a kötet végigolva-
sása után önálló értelmet nyertek. A régi ókécskei országzászló a község történetében 
mindig nagy jelentőséggel bírt, de attól vált történeti ereklyévé, hogy '56 után meg-
szüntették, és helyére építették föl az MSZMP helyi székházát. Ugyancsak fontosak a 
fotók a helyi lakosság számára, akikhez a könyv elsősorban szól. Számukra egy az 
1940-es évekből származó képeslap, amely a piacteret ábrázolja, különös jelentőség-
gel bír. S amikor a dokumentumok között olyan periratot találunk, amelyben vádpont-
ként szerepel a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja hallgatása, illetve az 
onnan szerzett információk továbbadása, akkor a mai generációk számára a kuriózu-
mon túl fontos információt hordoz egy detektoros rádió és egy korabeli, korszerű vi-
lágvevő rádió fotója is. Nem is beszélve a sortűz helyszínéről készült felvételekről, és 
a kötetben megszólaló személyek fotóiról. 

A sortűz áldozatainak rövid életrajzából kitűnik, hogy kik is voltak az elpusztí-
tott „ellenforradalmárok". Hatan voltak földművesek, hárman ipari munkások, de 
találhatunk a halottak között útőrt, kereskedősegédet, építőipari segédmunkást is. 
A négy meggyilkolt nő között volt takarítónő és háztartásbeli. A helyi társadalom 
toleranciáját bizonyítja, hogy a község a Köztársaság téri pártház ostrománál besoro-
zott ÁVH-sként elpusztult sorkatonát is hősi halottai között tartja nyilván. 

A kötetet összeállító Tajti Erzsébet nem feledkezik meg olyan részletekről sem, 
hogy a sebesültek közül kit melyik helyi orvos kezelt. 
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A szerkesztőt külön dicséret illeti a jegyzetapparátus gazdagságáért. Kereken 
száz jegyzet igazítja el az olvasót, s egyik sem hagy kívánnivalót maga után. Megtud-
hatjuk, hogy a szóbeli visszaemlékezéseket ki rögzítette, sőt még a rögzítés techniká-
járól is eligazítást kapunk (jegyzetelés, magnó, videó), de természetesen valamennyi 
megszólaló biográfiai adatait is tartalmazza a kötet. A felhasznált irodalom címleírása 
teljesen korrekt és szakszerű, s olyan művek sem kerülték el a szerző figyelmét, mint 
Závada Pál Kulákprést, vagy a Miskolcon kiadott Az 1956-os forradalom és a kato-
likus egyház című mű. A térképmellékletek a helyieknek nyilván sokkal többet jelen-
tenek, mint a települést nem ismerő olvasónak, de a telekkönyvi pontosságú térképek 
a szóbeli közlések plaszticitását növelik. 

Hiányérzést csupán az kelt, hogy e gondos munka nem tartalmazza Tiszakécske 
forradalmi kronológiáját, amely talán ennek a kötetnek az anyagából is elkészíthető 
lett volna. Másrészt a feszes és logikus szerkezetből némileg kilóg Kölcsey Himnusza. 
Megrendítő ugyanakkor, hogy a ma hivatalos koronás címer helyett a forradalom alatt 
használt Kossuth-címert találhatjuk a hátsó borító belső oldalán. 

Bár számos településen időről időre készül a forradalommal, illetve annak helyi 
eseményeivel foglalkozó munka, ehhez hasonló alaposságú, az adatok ilyen gondosan 
válogatott sokaságát felsorakoztató könyv csak ritkán születik. Ezzel a kötettel tehát a 
helyi történeti (és nem helytörténeti!) kiadványok nagykorúvá válását is ünnepelhet-
jük. Ehhez hasonló színvonalú és alaposságú alapvető feldolgozások sokaságára lenne 
szükség, hogy megszülethessék egyszer a forradalom átfogó monográfiája. 

Kozák Gyula 


