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Marcali Város Önkormányzata

„Emlékezzünk együtt 1956-ra – megemlékezés hónapja Marcaliban”
című program
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Szakmai beszámoló
Marcali Város Önkormányzata 2016 októberében sikeresen valósította meg „Emlékezzünk
együtt 1956-ra – a megemlékezés hónapja Marcaliban” című programsorozatát.
A tervezett rendezvényeket a lehetőségeinkhez képest, igazodva az előadók kéréséhez
valósítottuk meg. Az eredeti ütemezést módosítanunk kellett, mivel az egyes programok
időpontjait az előadókhoz volt szükséges igazítanunk. Azonban minden elem a támogatott
időszakban került megrendezésre. Tervünkben a rendhagyó irodalomórát 2 alkalomra
terveztük, azonban a felkért előadó (Nagy Imre Alapítvány – Benedek Jenőné) egyéb teendői
miatt 1 alkalommal vállalta az előadást. Marcali egyik helytörténeti kutatója azonban vállalta,
hogy saját kutatását megosztva a marcali fiatalokkal tart egy rendhagyó történelemórát. A
tudományos este keretében szintén 2 fő tartott előadást. A színházi produkcióhoz a Calypso
Kórus nem tudott csatlakozni – a tagok nem tudták összeegyeztetni a próbákat a másik két
szervezettel, az eredeti hármas előadás így nem valósulhatott meg, azonban ezen szervezet is
fellépett október 23-án.

A programokról részletesen:
Október 11-én kezdődött az 1956-os emlékév programsorozat Marcaliban „A berni követ”
című film vetítésével. A Művelődési Ház zsúfolásig megtelt a város oktatási intézményeinek
hallgatóival és kísérő tanáraival. A film vetítése után a közönségnek lehetősége volt
beszélgetni Szász Attila rendezővel és Kádas Józseffel, a film egyik főszereplőjével.
Résztvevők száma: 260 fő.
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Október 14-én a Magyar Szabadság Éve alkalmából megrendezett Emlékezzünk együtt
1956-ra! című programsorozat keretében Jánosi Katalin, Nagy Imre mártír miniszterelnök
unokájának előadására került sor a Művelődési Ház színháztermében. A jelenlévő diákok és
tanáraik egy családtag szemén át ismerhették meg az egykori miniszterelnököt, a forradalom
során betöltött szerepét.
Résztvevők száma: 250 fő
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Október 17-én Fehér János "Cselekedjék belátása szerint!" című helytörténeti kötetének
bemutatójára került sor a Kulturális Korzó mozitermében. Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulóján bemutatott helytörténeti kiadvány a marcali műszaki
zászlóaljra és egykori parancsnokára, Varga Tiborra emlékezve idézi fel a forradalom
időszakának marcali vonatkozásait. A kiadványt Fehér János maga jelentette meg az
önkormányzat és intézményei támogatásával, azonban kutatási munkájából előadást tartott a
marcaliaknak. Kiadványát más szervezetek mellett a Terror Háza, a Honvédelmi
Minisztérium is megkapta. Az iskolások részére szintén tartott előadást.
Résztvevők száma: 60 fő
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Október 20-án rendhagyó kiállításról szóló kurátori beszámoló segítségével a hallgatóság
képzeletben végigjárhatta a termeket, s a műtárgyak megismerésén túl a tárlat
megrendezésének kulisszatitkaiba is betekintést nyerhetett, valamint városi legendák,
anekdoták felidézésével közelebb kerülhetett a nagyközönség számára mindeddig ismeretlen
56-os képzőművészeti reflexiókhoz. Az előadó Ihász István, a Magyar Nemzeti Múzeum
történésze, szakmuzeológusa és Huszár Mihály történész tartotta. Az előadásokban olyan
kérdésekre is választ kapott a hallgatóság, mint „Hogyan került a Magyar Nemzeti Múzeumba
a Sztálin szobor kézfeje?”, „Ki örökítette meg a forradalom napjaiban a Józsefváros szétlőtt
utcáit, épületeit?”, „A 301-es parcella emlékterveinek sorsa”.
Résztvevők száma: 40 fő
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Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékeztünk
Marcaliban. A szentmisét követően a Hősök terén gyűlt össze a város lakossága, hogy az 56os emlékműnél helyezze el az emlékezés mécseseit. Beszédet mondott dr. Sütő László
polgármester. "1956 - Aki magyar, velünk tart" címmel ünnepi műsor adott a Calypso Kórus.
A Kórus kivételes előadásában nemcsak zeneszámok hangoztak el, hanem rövid
szövegbetétekkel megelevenedett a forradalom napja. Az előadás háttérét korabeli
felvételekből összeválogatott mozgóképek adták. A koszorúzást követően a Művelődési Ház
színháztermében az Imre Sándor Szeretetszínház és a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája
mutatta be a forradalmi időszak marcali eseményeit is feldolgozó, 56 perc című darabját. A
darabot marcaliak írták szorosan együttműködve a Marcali Múzeummal. A forgatókönyvet a
helyi események kutatott anyagaira építették, így egy olyan színdarab született, amely minden
marcalié lett. Ez a produkció nagy sikert ért el. Az Imre Sándor Szeretetszínház tagjai között
fogyatékkal élők is helyet kapnak, emellett a társulat a Bajtársi Dalárdával – amely csoport
átlagéletkora 70 év, tagjai egykori katonák – működött együtt, akik időt és energiát nem
sajnálva hétről hétre jártak próbálni. Mint szervezők úgy véltük, hogy ennek a darabnak az
egyszeri bemutatása nem lenne elég. Így a helyi általános iskolákkal és gimnáziummal
leegyeztetve az oktatási intézményeknek egy olyan napot biztosítottunk, amelyen a színházi
produkciót – saját intézményük ünnepi megemlékezéshez kötve – megtekintették. Ezen a
napon (október 21-én) a társulat és Dalárda háromszor adta elő Marcali 56-os eseményeit
feldolgozó darabját. Ennek a produkciónak egyik hozadéka a nagyszámú jelenlévő mellett,
hogy a két szervezet között korábban nem létező kapcsolat, további munkák bontakoztak ki.
A produkció forgatókönyve és szinopszisa jelen beszámoló mellékletében megtekinthető.
Résztvevők száma: október 21-i iskolásoknak szóló előadások – 750 fő; október 23-i Hősök
téri megemlékezés – 200 fő, október 23-i színházi előadás – 260 fő.
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Összességében a programsorozat nagy sikert ért el. A pályázat benyújtásakor kiemelten
céloztuk a fiatalok bevonását, mivel külső szemlélőként úgy éreztük, hogy a fiatalok a
történelemórákon kívül nem kapnak más információt az 56-os eseményekről, a forradalom
jelentőségéről. A városi oktatási intézmények partnereink voltak tervünk megvalósításában,
ennek is köszönhető, hogy a programokon több mint 1000 fiatalt tudtunk elérni.
A pályázat másik legnagyobb eredménye, hogy az 56-os helyi események hangsúlyt kaptak.
A forradalom és szabadságharcot gyakran általánosítják az emberek a budapesti
eseményekkel, azonban a forradalom a vidékre is hatott. Erre sikeresen hívtuk fel a figyelmet.
A város lakosságának méltó megemlékezést tarthattunk október 23-án, mind a Calypso Kórus
műsora, mind a színházi előadás jó visszhangot kapott a jelenlévőktől és azoktól is, akik a
rendezvényt otthonukban a Marcali tv-n tekintették meg.

10

