
EMLÉKEZÉS LENINRE

„Egyszerű, más tanyáján lakó parasztember volt az édesapám. Engem úgy
nevelt, mint a pacsirta a kisfiát: szabadon. Mindenáron világot akartam látni. Alig
múltam el 20 éves, sikerült. Az első világháború alatt kikerültem Oroszországba..."

Jászapátiból vitték el katonának Ádám Istvánt. Régen történt, harminc évvel
ezelőtt. Hat esztendeig nem látta a szülőfaluját, idegen kenyéren élt. A háború
befejezése után tért haza. Azóta is Jászapátiban él, két éve az Alkotmány Tsz-ben
dolgozik. Ács.

Amikor a frontra ért, még csak a kíváncsiság élt benne az ismeretlen iránt.
A hadifogságban nemcsak a ruha kopott le róla. Azok a gondolatok is megsemmi-
sültek, amelyek addig kísérték. Szomjas lett az igazságra. Szibériában érte a for-
radalom. „Hej, de sgép volt... tűz fut át az arcán, úgy emlékezik. . . . Tomszkban
dalolt a nép. A forradalmi mámor ragadta el. Azt a parancsot kaptuk, hogy vál-
toztassuk meg mindazt, ami eddig volt..." _

1917 december. Petrcgrád akkor már nagy tettek szülője. A Forradalmi
Katonai Bizottság kiáltványában október 25-én Lenin így írt: „Az ügy, amiért a
nép harcolt... biztosítva van. Éljen a katonák, a munkások, a parasztok forra-
dalma."

Szibériában is kigyúlt a tűz. „.. . Nem is tudom megmondani, miért voltam
olyan boldog. Hiszen kifáradtam, elegem volt a háborúból. Mégis jó volt, nagyszerű
volt fegyvert fogni a burzsujok ellen. Jó volt, pedig tízezer kilométerre voltam a
hazámtól. Mintha anyám sürgetett vón': Édes fiam, mentsetek meg bennünket a
zsarnokságtól".

Ádám István vörösgárdista lett. A forradalom katonája, Nem a behívó miatt:
a szíve parancsolta.

„...1928-ban Kolcsakék jöttek,, angol páncélvonattal, cseh katonákkal. Ret-
tenetes túlerővel. Fogságba estünk. Egy tatár barátom — magyarul tanult, amikor
ráértem a szóra — és még tizenegy elvtárs. Hadbíróság elé kerültünk. Nem vártuk
meg a halált, megszöktünk előle."

Hova? A fehérek hallatlan gonosztetteit ismerték. Megsemmisíteni a forra-
dalom ellenségeit, ez volt a cél. A tomszki erdő sűrűjét választotta. Partizán lett."

Nemes hangszer az emlékezés. Lehet, hogy nem csendül mindig pontosan, de
tiszta, ha nagy érzéseket idéz.

„ . . . 1920-ban találkoztam Leninnel. Nem a fronton. Moszkvában. Iskolára
mentem. Ő tanított bennünket. Mire? Hát, mindenre. Arra, hogyan kell élnie a
forradalom katonájának. Azt mondta: ezután még nagyobb csaták jönnek. Arra
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vigyázzatok, hogy a forradalom tiszta maradjon. Züllött, idegen elemeket ne enged-
jetek magatok közé. Az eszmét ne aggassátok senki falára. A forradalomnak ti
vagytok a hősei, az örökösei. A ti jussotok minden. Vigyázzatok..."

A következő állomás Vladivosztok. Ádám István politikai százados, itt szerez
ismét becsületet a magyar névnek és sebesül meg a nemzetközi munkásosztály
nagy ügyéért, Kolcsak és a japánok ellen.

A Szovjet Köztársaságot mindenfelől frontok tűzgyűrűje veszi körül. A meg-
gyötört nép, az elcsigázott sereg soha nem ismert hőstettekre képes.

Milyen volt Lenin? Ádám elvtárs szemei őrzik, s őrzi a szíve is, amíg dobog.
„ . . . fekete ruhába' járt mindég. Ahogyan a képek is ábrázolják. Kicsi ember

volt, s mégis óriás. A hangja, a szava csak úgy húzta-vonta az ember szívét. A for-
radalom nem vígasság. Sokszor fáradtak voltunk. így volt ez a politikai iskolán is.
De amikor ö beszélt, akkor nem volt csüggedés, nem volt bánat. Felvidámodtunk,
énekeltünk. Nem tudom, miért. Talán, mert olyan közvetlen volt. Vagy, mert —
nagyon szeretett minket. Nincs édesanya, aki jobb tudott volna lenni a gyermekéhez.

Mindég kevés volt a kenyér. S Lenin megkérdezte: ki éhes? Nem szóltunk.
Erre ő mondta: én éhes vagyok. Erre mi is megmondtuk. Cseppet sem féltünk Tőle.
Mindnyájunk nevét tudta. Sokszor mondta nekem: No, kis szőkém, mi újság? Éhes
vagyok, Lenin apám — feleltem. — Akkor ebédeljünk meg, fiam. Kivett a zsebéből
egy darab kenyeret, ideadta. Füstölt a számban a kenyér, olyan penészes volt. De
Ö sem evett mást, pedig tehette volna. Rossz volt a kenyér, mégsem haltunk meg.
Inkább erősödtünk tőle. A Kolcsak-hadseregben a csehek fehér kenyeret ettek.
És mi volt az eredmény? A penészes kenyér hadserege leverte a kakaón táplált
katonákat.

ösz már a fejem, de mindenre emlékszem. Az elesett hősökre, azokra, akik
velem harcoltak. Olyan volt a forradalom, mint egy nagy folyó, életet adott a
szegény embernek az egész világon. S Lenin? Lenin lelke volt a forradalomnak...

örökké él az, aki szívében hordja az emberek gondját, örömét.

Effrf Aranka
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