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1960 áprilisában ünnepli Magyarország nemzeti ünnepét, felszabadulása
napját.

Ügy adódott, hogy kétszer sikerült meglátnom Magyarországot: a viharos,
nehéz, de mégis örömteli, felejthetetlen 1944—45. évben és 15 évvel később,
1959 késő őszén.

Első ízben körülbelül így történt.
(Azért mondom, hogy körülbelül, mivel akkor, 15 évvel ezelőtt, még nem

tudtam, hogy később éppen ennek az országnak a nyelvét, kultúráját, irodalmát
és művészetét fogom tanulmányozni. Ha akkor ezt előreláthattam volna, emlé-
kezetem sokkal több értékes benyomást őrzött volna meg. És minden valószí-
nűség szerint nem egy füzet telt volna meg azokkal a feljegyzésekkel, amelye-
ket a szemtanú a nagy és ennek az országnak a történelmében fordulópontot
jelentő eseményekről őrzött meg. Mily gyakran sajnálkozunk túl későn azon,
amit már pótolni nem lehet! Most csupán arról írok, ami akkor a szovjet had-
sereg egyik egyszerű gyalogos hadnagyának a fejében megragadt, aki azzal az
egyetlen céllal lépett Magyarország földjére, hogy teljesítse nemzetközi köteles-
ségét, segítő kezet nyújtson egy baráti népnek és megsemmisítse — ahogyan
mi akkor mondtuk — „a fasiszta fenevadat saját barlangjában".)

Tehát 1944. október közepén történt. Harci egységünk, amelyben haditu-
dósítóként szolgáltam, éjjel-nappal üldözve az ellenséget, Szolnok alatt érte el
a Tiszát. Emlékszem előretolt egységeink rövid összecsapására azon az úton,
amely a folyó bal partjának halmai közt elterülő repülőtérhez vezetett. Sürgősen
anyagot kellett gyűjtenem a frontújság részére. A Tisza elérése nagy esemény!
Én pedig az élosztagban voltam, amikor megindult a harc a repülőtérért. A né-
metek felgyújtották azokat a repülőgépeket, amelyek nem tudtak felszállni,
mi meg igyekeztünk eloltani őket. Úgy emlékszem, öt vagy hét repülőgépet sike-
rült is megmentenünk.

Éjszaka pihenő egy Tisza menti faluban. (Sajnos, egyetlen névre sem emlék-
szem.) Elkerült az álom. Miután a futárral az anyagot elküldtem az újságnak,
őrjáratba mentem. Türelmetlenül vártam, hogy meglássam a Tiszát, ifjúkori
elképzeléseimnek ezt a legendás folyóját. Hiszen egyáltalán nem olyan régen,
éppen a háború előtt, iskolám végeztével olvastam Illés Bélának, a híres forra-
dalmár írónak ,,Ég a Tisza" c. regényét. És most, amint az éjszakában az elcsen-
desült magyar falucska sötét utcáit járom, s felnézek a csillagos égre, melyet
a túlsó partról jövő nyomjelzős lövedékek tűzkígyói át- meg átszabdalnak, még



inkább felmerülnek előttem ennek a könyvnek a hősei, köztük Kovács Péter,
a magyar Vörös Hadsereg katonája, aki 19-ben ennek a folyónak a partján küz-
dött a magyar tanácshatalomért. (Hiszen történik ilyesmi az életben! Tíz évvel
később, már mint irodalmár eljutottam odáig, hogy elsőnek fordítsam le orosz
nyelvre Illés Béla másik regényét, a „Honfoglalás"-^ néhány évvel később pedig,
1957-ben, nyomda alá dolgozzam az „Ég a Tisza" második orosz fordítását,
amelyet már magyar nyelvről végeztem, nem pedig németről, mint előzőleg.)

Bennünket — három szovjet harcost és jómagámat „idegenvezető" veze-
tett el a Tiszához; egy helyi lakos, annak a háznak a gazdája, amelyben elszállá-
soltunk. Éltesebb korú szegényparaszt volt fekete kalapban. (Emlékszem, elő-
ször mennyire csodálkoztam ezen. Nálunk a falvakban kalapot nem hordanak,
legkevésbé az öregek.) Nem beszélt oroszul, s számomra mindmáig rejtély marad,
hogyan adta értésemre, hogy nekünk, oroszoknak — mint mondta — sietnünk
kell, mert ott, Szolnokon sok-sok gyerek meg öreg van, és a németek őket is
„puff, puff". Önkéntelenül is meggyorsítottuk lépteinket, és feszülten füleltünk,
hogy felfogjuk ennek a sötét és izgalmas éjszakának minden hangját.

Végül is elértünk a folyóhoz. A Tisza fekete volt. A hold felhőkbe takaró-
zott. A szemközti partot nem lehetett látni, s emiatt a Tisza az én első benyo-
másomban így is maradt: ilyen széles, szinte parttalan, hallgatag és szinte moz-
dulatlan, lassacskán ballagó folyónak. Valahonnan jobbfelől, amerre Szolnok
volt, magányos lövések hallatszottak, a sötétséget átvágta néha a világító raké-
ták bengáli tüze: a németek tűzijátékkal bátorították magukat. „Félnek a férgek!"
— jegyezte meg az egyik katona, és megvetően köpött egyet. A kivilágítás min-
ket nem zavart, — a németek éjszakai „tréfácskái"-hoz a háborús évek alatt
eléggé hozzászoktunk és ismertük valódi értéküket. A fekete égen függő sápadt
rakéták visszfényében egy-két pillanatra kirajzolódtak Szolnok magas tetőinek
és templomtornyainak körvonalai.

Reggel felé egységünket néhány kilométerrel lejjebb a Tisza folyásának
irányában átdobták a cipőgyárhoz, amely a folyónak ugyanazon partján állt.
Virradatkor valahol itt láttam meg a Tiszát, amilyen az a valóságban: keskeny-
nek, mint a mi Moszkva folyónk, szeszélyesen kanyargósnak és, mondhatnám,
nagyon békésnek. Le akartam vetni a csizmám, az átizzadt gimnasztyorkát,
szinte belekívánkoztam a hűs vízbe, azután meg kedvem támadt leülni az ezüs-
tös fűz tövébe horgászbottal a kezemben, majd meg halászlevet főzni a bog-
rácsban. (Akkor még nem tudtam, hogy a szolnoki halászlé messze földön híres.
Alkalmam volt megízlelni, csak éppen 15 évvel később, és akkor sem bogrács-
ból, amint 44-ben álmodtam, hanem a Tisza Szálló éttermében, ahová 1959
egyik novemberi estéjén Győri Tibor, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság Szolnok
megyei szervezetének titkára vezetett el barátaival együtt. Már bocsásson meg
az olvasó, hogy állandóan elébevágok az eseményeknek. De el kell mondanom
a magam igazolására, mert e nélkül nem lehet, másképpen elvész ezeknek a vissza-
emlékezéseknek az értelme.)

Most azoknak a napoknak egyes epizódjai néha kissé idillikus megvilágí-
tásban kerülnek elő, és lehet, hogy az én álmom is a fürdésről és a halászléről
egyszerűen fantáziámnak a gyümölcse. Igen, mindez, kérem, a valóságban sokkal
ridegebbnek és prózaiabbnak tűnt, mint ma. Folyt a háború. Napról napra, órá-
ról órára emlékeztetőt adott magáról. Különösen október második felében érez-
tük, hogy a háború még nem fejeződött be.

Mindez 15-én kezdődött. Eljutott hozzánk a hír, hogy a rádióban beszédet
mondott Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, aki állítólag bejelentette,



hogy Magyarország kilép a háborúból. Hittem is, meg nem is. Elvileg ez bölcs
lépés lett volna, hiszen két hónappal azelőtt Mihály román király ezzel mentette
meg országát a felesleges rombolástól. Miért kellene az öreg Horthynak ostobább-
nak lennie a világszép húsz éves Mihálynál ? így ítéltük ezt meg mi, szovjet
katonák. De a józanész, nyilván, nem volt a legerősebb oldala a tenger nélküli
tengernagynak. Mindenesetre az ő korában előrelátóbb lehetett volna.

Két nap múlva egységünket harci készültségbe helyezték. Egy német tank-
egység a halálosan megsebesült vadkan dühével áttörte védelmi vonalunkat, át-
kelt a Tiszán és hátunkba került. Elkeseredett harcok hete kezdődött az agoni-
záló fasiszta vadállattal.

Ezekben a Tisza balparti harcokban Túrkeve, Karcag, Mezőtúr alatt sok
bajtársamat veszítettem el, akikkel végigjártam a háború útjait a Dnyepertől
a Tiszáig.

Különösen mélyen vésődött emlékezetembe Rugyenkó őrnagynak, ennek a
vidám, napbarnított arcú, magas, erőtől duzzadó és jólelkű ukránnak a halála.
Az első napokban kezdte a háborút, visszavonult Szmolenszknél, megütközött
a Kaukázusban, Mozdok alatt, átkelt a Donon, Dnyeperen és a Szeréten. A Tisza
volt az utolsó folyó, amelyet életében látott.

Halála előtti estén érkezett hozzánk az egységbe egy fiatal moszkvai al-
hadnagy; rózsásarcú, szökés pillékkel az ajka felett. Épp hogy elvégezte a katona-
iskolát, és mintha attól félt volna, hogy nála nélkül fejeződik be a háború, kérte
határidő előtti kiküldését a frontra. Rugyenkó tréfálkozott vele: „Mi az, Lénya,
elkéstél a születéssel?"

Valahogyan azonnal összebarátkoztak — ez az öreg szélbarázdált, kemény
arcú hadfi és a rózsásarcú legényke, aki elhozta hozzánk ebbe az elhagyott magyar
tanyába drága Moszkvánk baráti levegőjét. És íme, mikor Rugyenkónak a soron
következő felderítésre kellett mennie, csatlakozott hozzá Lénya is. Az őrnagy
nem akarta magával vinni. Azt látni kellett volna, hogy könyörgött, mennyire
kérlelte az őrnagyot, vigye magával az első harci felderítésre. El is érte célját.

Aki járt már éjszaka a magyar pusztán, az tudja csak, mily nehéz rajta
tájékozódni; sem bokor, sem fa, megy az ember, mintha a csupasz glóbuszon
járna. Úgy tűnik, mintha a föld görbülne az ember alatt, és nincs sem kezdete,
sem vége. És hirtelen szemközt — tűz. Ellenséges géppuska izzó torkolattüze
közelről, három lépésről. ...így vittük el reggel felé mindkettőjüket; az öreget
és a fiatalt, egyetlen géppuska-sorozattal átlyuggatott mellel.

Alig sikerült eltemetnünk őket valamelyik névtelen majornak az udvarán
valahol Kisújszállás és Törökszentmiklós között. Sietnünk keliett Szolnok felé.
Megkezdődött a szovjet csapatok általános támadása Magyarországon.

Amikor Szolnok felszabadult, és csapataink az őszi úttalansággal küzdve
megindultak Budapest felé, parancsnokomtól engedélyt kértem, hogy Rugyenkó
és Lénya sírjához lovagoljak.

Nem tagadom, nagy volt a meglepetésem, amikor megláttam a szeretettel
körülkerített sírokat a köröttük ültetett virágokkal és a szerény koszorúkkal,
amelyeket a magyar parasztlányok keze kötött.

Sokáig álltam a két aprócska földhalom fölött a magas nyárfák árnyéká-
ban. Mire gondoltam? Sok mindenre és főleg arra, hogy vérünk, amellyel a ma-
gyar földet öntöztük, nem hullott hiába.

Sok s ugyanakkor — ha a történelem mértékével mérjük — egészen kevés
év múlt el azóta. A gyermek, aki 1944-nek azon a zivataros őszén született,
éppen most lép az öntudatos életbe. S nekem is született fiam; most kilencedik



éves. Most, amikor valahol — rádióban, beszélgetésben, újságban — a Magyar-
ország szóra bukkan, abban a pillanatban — bármit is csinál — rámveti büsz-
kén ragyogó szemét. Hogyne, hiszen az ő édesapja szabadította meg Magyar-
országot a fasisztáktól, most pedig ennek a számára mesés országnak a törté-
nelmével, irodalmával, művészetével foglalkozik. Arról ábrándozik, hogy végig-
járja azokat a helyeket, amerre valamikor édesapja harcolt, levelezik a szolnoki
II. Rákóczi Ferenc úttörőcsapat nyomolvasóival. És én hiszem, hogy valamikor
valóban együtt leszek vele ebben a csodás országban, hogy barátaival, a magyar
úttörőkkel róhassuk le tiszteletünket Rugyenkó és Lénya sírja előtt.

Fordította: Szuimay Ernő

A szovjet csapatok átkelnek a Tiszán. (A felszabadulási metszet-sorozatból.)
Mészáros Lajos rézkarca


