
Gondolatok hazánk felszabadulásának 20. évfordulóján

Hazánk felszabadulásának 20. évfordulója, szabadságunk születése napja.. . Mikor
e szavak ízét forgatom a számban, első pillanatban ünnepi ruhába öltöztetett kifeje-
zések helyett 20 éve látott képek sora vi/lódzik előttem, s kényszerít arra, hogy az
emlékezésnek ebben az órájában róluk szóljak.

Látom még a harcok idejéből a hozzánk beszállásolt Anatolij őrmestert, aki egy
késő őszi estén a frontról hazavetődve a padkán kucorgóit. Csak. anyám vette észre,
hogy arcára szorított ujjai közül könny szivárog, s furcsa, meleg harmatként megáll
ukrános bajusza végén. Unszolására egy égett végű rőzseággal a kemence oldalára
írta a dátumot, utána meg a iSj-es számot. Magyarázatul a számra mutatva hozzátette:
- ruszki szoldát kaput.

A kormos számjegyek még sokáig ott feketlettek a kemence oldalán... Még talán
akkor is. amikor már tavaszi szelek szikkasztották a juttatott földek barázdáit, s itt is
- ott is hozzáfogtak az újgazdák a szántáshoz - már akinek volt mivel.

Ma is előttem van L. 'Sándor bátyám, aki kis kócos lova mellett régi nyííll kubi-
kos hámját alkalmatosán megtoldva maga is segít húzni az ekét, amelynek szarvát
számos családjának, egyike tartotta.

Kiégett városi könyvesbolt papírjainak pörkölt szagát érzem, amint a térdig érő
hamuban matatok, hátha találnék még használható könyvet, irkát a gyerekeknek, akik
jobb híjján az óvoda kis padjain ülve várnak rá?n. A továbbtanulás sóvár vágyától
hajtva jött össze mindennap ez a harminc gyerek az alvégről, újfaluból, meg a környe-
ző tanyákról, mintha ösztönösen megérezték volna, hogy amitől eddig el voltak zárva,
most megnyílt előttük.

Bomba-szánt ott a utcáink romhalmazát látom, a romok között meg az embert, aki
eltakarítva a romot téglát válogat, s volt családi fészkének helyén - ha sárral ragasztva
is - de új otthont próbál építeni magának.

V. Miska barátom int felém 20 év távlatából úgy, ahogyan akkor láttam, 45 nap-
sugaras tavaszán a ronccsá bombázott, de már újra épülő MÁV -műhely fedetlen
falai között egy frissen ácsolt gerendán lovagolva, s feléin nyújtva melasszal jó vas-
tagon megkent kenyerének felét, mivelhogy éppen ebédre dudált a gyár, helyesebben
egy roncsaiból újjáéledt 324-es.

Lehet, hogy sematikusnak tűnnek a képek, nekem azonban egyszeriek és mindig
emlékezetesek nemcsak azért, mert az élet rajzolta őket, hanem azért is, mivel éppen
apróságukban, látszólagos jelentéktelenségükben tükrözik legjobban az általánost. Azt
tudniillik, mennyire benne élt a lelkekben a jövő reménysége, a hit abban, hogy való-
ban másképpen lesz végre, s ezért az újért, a most születőért érdemes dolgozni, nehéz-
ségeket vállalni, fáradni és nélkülözni. De azt is tudatom vásznára vetítik, hogy ez
az új élet mennyi vérből, megaláztatásból, fájdalomból született és formálódott.

Elsősorban azok véréből, akik a német és magyar fasizmus elleni harcban hazánk,
népünk felszabadításáért életüket áldozták. Lassan a főtereken s temetőkben emelt
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emlékművek méltóságteljes márványa kissé elvont fogalommá sűríti, mit is jeleni,
hány elesett csillagos katonára emlékszik az emlékművek komor egyszertíségű felirata.
A mi nemzedékünk emlékszik még a városaink tereit s temetőit elborító píros fejfák
erdejére. Emlékezik és nem felejt, mint ahogyan nem feledjük a magyar munkásmoz-
galom hőseit és mártírjait sem.

Eszünkbe jut a megaláztatás, az ember meggyalázásinak az a tudatos és tervszerű
programja, amelyet a feudálkapitalista-fasiszta társadalmi rend urai és csatlósai dol-
goztak ki és alkalmaztak reánk, s melyet akkor ráztunk le magunkról.

Szivünket még ma is elszorítja a mérhetetlen fájdalom, ha osztozni akarunk, mint
ahogyan osztoznunk kellett és kell azok fájdalmában, akik megmaradtak, de szeret-
teiket elhurcolták, kiirtották, vagy egy oktalan háború véres vágóhidjára hurcolták
gyűrkőzni a halállal másokért, idegen érdekekért, hazug, emberellenes eszmékért.

Végül is elérkezett az az idő, amikor már valóban népünk kezébe került a hata-
lom, s kivirágzóban volt mindaz, amelyért elhullott legjobbjaink harcoltak, s amelyért
érdemes volt vérben pirulni egy véres világgal. A gyakorlatilag teljesen kifosztott
ország testileg-lelkileg talpraállt. Romos, kiégett gyáraink ablakaiba új fények köl-
töztek, s kiszűrődött rajtuk az újra termelő gépek működésének biztató ritmusa,
lerongyolt mezőgazdaságunk újra adott kenyeret, tejet s húst az országnak. Folyóba
Zuhant hídjaink kiegyenesítették gerincüket, s a közlekedés életet vivő érrendszere újra
zavartalanul hálózta be hazánk testét. Leküzdöttük külső és belső ellenségeinket,
minden termelőeszköz a népé volt már, az ország politikai, gazdasági és szellemi
vezetésében a mi fiaink, leányaink foglaltak helyet. Dolgozó népünk alkotó keze
nyomán, barátaink segítségével további biztató távlatok megtervezéséhez foghattunk
hozzá. így sikerült 20 esztendő alatt olyan döntő gazdasági és társadalmi változásokat
megvalósítani, amelyek már a szocialista társadalom alapjainak lerakását jelentették.

De emlékezünk arra is, milyen veszedelem fenyegette újuló életünket. Az építés
lendületében túlméretezett és nem eléggé megfontolt beruházásoknak, a személyi kul-
tusz legjobbjainkat sem kímélő merev bizalmatlanságának, a külső és belső reakció
kártételének következményeképpen akadozni kezdett fejlődésünk egészséges üteme,
s a kirobbant ellenforradalom pusztítása kigurított az országból 20 milliárd forintot.

Es mégis élünk! Sőt fejlődünk olyan arányokban, amelyekre eddigelé nem igen
volt példa. Ezt láthatja mindenki, aki ma nyitott szemmel jár ebben az országban.
Erről a fejlődésről bőven szólnak ünnepi számunk tanulmányai. A megpróbáltatá-
soknak megvolt az eredménye, gondosan leszűrt tanulsága. Reálisabban gondolkodunk,
javult egyensúlyérzékünk, meggondolt abban számítjuk ki a következő lépést, amely-
nek méreteit a teljesítőképesség tudatos mérlegelése szabja meg. Megtanultuk mélyeb-
ben megismerni a társadalom fejlődésének objektív törvényeit, jobban egymásra talál-
tunk, megnőtt a bizalom egymás iránt, s ez az erősödő bizalom megszilárdította a talajt
ts, amelyen állunk. Néhány botlasztó tévedés után pártunk, irányításával megtanultunk
végre a tudatos jövőbe látni, s megszerkeszteni életünkben a harmóniát. Rengeteg a
tennivalótik, sok múltba húzó kolonctól kell még megszabadulnunk.

De van már elegendő erkölcsi s anyagi tartalékunk ahhoz, hogy saját hibáinkkal
s az elébünk tornyosuló akadályokkal eredményesen megküzdhessünk. Harcunkban
/.cm vagyunk egyedül, mellettünk van a szocialista világrendszer legyőzhetetlen ereje,
s fogja kezünket a hazánkat kétszer is felszabadító testvéri Szovjetunió.

Felszabadulásunk 20. évfordulójának, tavaszi sugárzásában az emlékezés, a hősöket
megillető kegyelet, a felszabadító iránt táplált hála érzése mellett hazánk s népünk
ragyogó jövőjében való törhetetlen bizakodás lelkesítsen bennünket újabb és számo-
latlan húsz esztendők sikerére.
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