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Sorsfordító tettek
(Gondolatok felszabadulásunk évfordulójára)

Ezekben a hetekben azokra a 40 év előtti napokra emlékezünk, amelyek a
magyarság történelmének legnagyobb sorsfordulóját hozták: a felszabadulást a
fasizmus embert torzító rém tettei alól, az ezeréves úri rend és a kizsákmá-
nyolás alól. a lealacsonyító osztálykülönbségek és tömeges nyomor alól.

Mi, akik fiatalabbak vagyunk, mint szabadságunk — talán igazából fel
sem tudjuk fogni mit jelentett apáink, nagyapáink nemzedékének átélni a 2.
világháború és a nyilas uralom borzalmait. Sajnos a háborús veszély napjaink-
ban is nyomasztó terhe az életet igenlő fiatalságnak, a dolgozni, teremteni,
szeretni és utódait békében felnevelni akaró, jószándékú embereknek.

Negyven esztendeje, hogy az antifasiszta koalíció, amelynek a Szovjetunió
volt a fő ereje, teljes katonai és politikai vereséget mért a náci Németországra,
és ezzel befejeződött nemcsak a világtörténelem legbarbárabb hódító háborúja,
hanem a hitlerista párt- és államapparátus megsemmisítése is. A bukást túlélő
náci vezérek maradéka a Berlin melletti Karlhorstban aláírta a feltétel nélküli
kapitulációról szóló okmányt, s ezzel a 2. világháború Európában véget ért.

Hazánkban pár hónappal korábban lélegezhettek fel az emberek, mint
Európa tőlünk nyugatabbra eső területein. 1945. április negyedikére nemcsak
azért megtisztelő kötelességünk emlékezni, mert történelmi horderejénél fogva
ez a nap vált a legnagyobb nemzeti ünnepünkké, hanem azért is, hogy felidéz-
zük és soha el ne feledjük azt a tengernyi szenvedést és áldozatot, amit a 2.
világháború Európa csaknem valamennyi népére zúdított. A túlélő mártírok és
kortársak emlékezetében sem az idő, sem a mélyreható társadalmi változások
nem törölték ki a pusztítás iszonyú emlékeit. Ezeknek a nemzedékeknek az
éleiében a legnagyobb meghatározó élmény a felszabadulás volt. Azóta azonban
generációk nőttek fel, akiknek mindezt újra és újra el kell mondani, mert egy
újabb háború veszélye, s az emberiség teljes pusztulását jelentő nukleáris
katasztrófa ismét fenyegő realitássá vált.

Mai társadalmunk derékhadát már a felszabadulás után született és felnőtt
nemzedékek, s azok gyermekei, a mi korosztályunk alkotják. Ezért a mai és a
holnapi békéért a felelősség mind nagyobb hányadát kell vállalni nekünk is.
Emlékezetünkbe kell tehát vésnünk, hogy 1945 tavaszán ezen a kontinensen
alig volt ép város. A háború legnagyobb terhét viselő Szovjetunió 20 millió
áldozatot siratott, pedig ekkor még nem is ismerte az emberiség az atombomba
pusztító hatását.

Azt is a tudatunkban kell őriznünk, és nem szabad az ünnepségek megszo-
kott mondat-fűzéseibe mosva feledni hagyni, hogy bennünket, 800 ezer kato-
nája élete árán, a Szovjet Hadsereg mentett meg, kezünkbe adva egész törté-
nelmünk újrakezdésének lehetőségét.
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A fasizmus felett aratott győzelem időtállónak bizonyult, de az eredmény
végül is egy megosztott Európa és egy kettéosztott világ lett. A kapitalizmust
— amely a fasizmus bölcsője volt — Európának csak azon a felén sikerült fel-
váltani a szocializmust építő, új népi demokratikus rendszereknek, ahol a
Szovjetunió támogatása és védelme segítette a népek akaratának szabad érvé-
nyesülését. Az Elbától Nyugatra azonban az Egyesült Államok, Anglia és
Franciaország befolyásukat és anyagi erejüket a tőkés rendszer újraélesztésére
fordították.

A második világháború befejeződése után alig egy évvel már sebet kapott
a törékeny béke. Churchill 1946-os Fulton-i beszéde a hidegháború kezdetét
jelentette, amely az '50-es évek második felétől mindinkább esztelen méretű
fegyverkezési versennyé, az újabb háború valós veszélyévé vált. Napjainkra
pedig olyan periódusba jutottunk, amikor az Egyesült Államok európai rakéta-
telepítése és az űrháború terve minden eddiginél jobban fenyegeti mindannyi-
unk biztonságát. Ezért minden békeszerető erő, valamennyi dolgos ember és
jószándékú fiatal Összefogására szükség van legnagyobb értékünk, a béke meg-
védésére. Mit tehetünk mi magyarok, dolgozók és tanulók — ki-ki a maga
helyén — a békéért? Mit vár tőlünk az a társadalom, amelyik létbiztonságot,
békés alkotómunkát teremtett és ígér számunkra; s amelyik az eltelt négy
évtizedben talán még soha nem volt ilyen bonyolult helyzetben, mint nap-
jainkban.

Ha a nagy történelmi folyamatokat tekintjük, első megközelítésre úgy tűn-
het: vajmi keveset! Ha belegondolunk a nemzetközi helyzet, a háború és béke,
valamint belső gazdasági helyzetünk mai jellemző összefüggéseibe, sokunkban
az az érzés keletkezhet, hogy kiszolgáltatottak vagyunk a külső folyamatoknak.
Súlyos hibát vétenénk azonban, ha leragadnánk ennél az életérzésnél, s nem
látnánk, hogy társadalmunknak, országunknak az elmúlt negyven évben talán
még soha nem volt ennyire szüksége a fegyelmezetten élő, dolgozó és tanuló
emberekre, akik képesek felismerni a nehéz helyzet szabta teendőket, tudnak
helytállni, hisznek a békés jövőben, s tesznek is azért!

A jelenlegi helyzet korántsem egyszerű követelményeinek teljesítésében
nincs helye az illúzióknak, de a pesszimizmusnak sem. Valamennyiünknek
abból kell kiindulni, hogy minden tettünkkel önmagunknak teremtjük meg a
boldogulást, de önmagunknak ártunk azzal is, ha nem dolgozunk, teszünk a
kívánt módon, s nem készülünk fel becsülettel a nehezebb követelmények
vállalására.

Az élet ma nem hős forradalmárokat, nem látványos tetteket igényel, ha-
nem szívós, következetes mindennapi munkát, ami olykor jóval nehezebb és
lassabban hozza meg gyümölcsét, mint a fegyveres harc.

Ha ezekhez, az első hallásra talán túlságosan is elvontnak tűnő feladatok-
hoz akarunk közelíteni, munkánk javítása mellett át kell gondolnunk emberi
kapcsolataink, magatartásunk útvesztőit is. Mert nem az igazán nagy tettek és
gondolatok veszik el erőnket, hanem gyakran a felnagyított semmiségek. A
semmiségek pedig végül is elkoptatják az embereket. Nem az idő, nem a mun-
ka és nem is a gond, de még csak nem is a valamire való szenvedés, mert az
lehet, hogy összetör, de nem koptat el. Nekünk viszont ma, a huszadik század
utolsó negyedében nem szabad engednünk, hogy az apró, pillanatnyi egyéni
gondok, vagy a vélt sérelmek eltereljék figyelmünket legfontosabb teendőink
ről: az emberségről, a munkáról, hazánk sorsáról.
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A fiataloknak mindig is különös felelősségük volt az adott történelmi kor
berendezésében, a jövő építésében. Jelen voltak a jobb, a humánusabb életért
vívott harcokban. Gondoljunk csak például Szamuely Tiborra, aki 29 évesen
a Tanácsköztársaság belbiztonsági népbiztosa volt; vagy Ságvári Endrére, aki-
nek 30 éves korában oltotta ki értékes életét a horthysta titkosrendőrök golyó-
ja; vagy Rajk Lászlóra, aki 26 évesen a spanyol polgárháborúban a nemzetközi
brigádok egyik legendás vezetője volt; vagy Asztalos János alezredesre, aki 29
évesen esett áldozatául az 1956-os ellenforradalom vérszomjas csőcselékének.
És hosszasan sorolhatnánk azok neveit is, akik ma mindennapi tetteikkel gya-
rapítják hazánk, megyénk hírnevét és értékeit.

Nekünk is megvannak a magunk — látszólag — kicsiny, de végül is nagy
egésszé összeállva már jelentőssé váló lehetőségeink. Ha csak azt elérjük, hogy
valamennyien becsülettel dolgozunk, takarékosabban élünk, s jobban tiszteljük
egymás emberségét és a közösség érdekeit, — eleget teszünk azoknak a köve-
telményeknek, melyeket ma boldogulásunk és szocialista jövőnk kíván az egész
magyarságtól, — köztük a Szolnok megyében élőktől, mindannyiunktól.
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