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A történelem bennük él
Tiszai Lajos: Találkozások

A történelem szemünk láttára alakul,
s alakításának mindannyian része-
sei vagyunk — bizonyítja Tiszai Lajos
olvasmányos és igazi élményt adó ri-
portsorozata, mely a felszabadulás él-
ményszerű leírásával előbb a Néplap
hasábjain, most pedig könyvfarmában
látott napvilágot. S aki most a könyvet
is elolvassa, érezni fogja ,hogy a törté-
nelem nemcsak szemünk láttára alakul,
hanem egyre inkább bennünk él.

A kérdés persze jóval sokrétűbb, bo-
nyolultabb ennél, mert hiszen a törté-
nelemben benne élni (a történelmet ér-
zékelni) és azt alakítani, előrevinni
nem azonos fogalmak. A Waterlooi csa-
ta névtelen résztvevője jut eszembe,
aki maga nem érzékelvén az esemény
történelmi jelentőségét „hiszen én is
ott voltam" rácsodálfcozással fejezi ki
később meglepetését. De ha a résztve-
vővel is előfordulhat hogy nem fogja
föl az esemény fontosságát, akkor
mennyivel inkább igaz lehet e megálla-
pítás a történelmi fordulókból „kima-
radt egyénre, esetünkben a felszabadu-
lás után született korosztályra.

Az igazrkritikús élmény mégtisztítja
a lelket, a történelem katarzisa azon-
ban meg is viseli. Az események egy-
kori résztvevője bizony emberfelettien
megviselte. Tiszai Lajos riportsorozatá-
ban mégsem a testilegJelkileg megnyo-
morított, hanem a mindig reménykedő,
sőt tenndakaró ember jelenik meg előt-
tünk. A pokoljárás gyötrelmeit viselő
és elviselő Szolnok megyei paraszt és a
szabadságot hozó vöröskatona találko-
zásának megrázóan szép élményét kap-
ja sorozatban az olvasó. A később —
25—30 év múlva — újra megélt talál-
kozások még hitelesebbé teszik a ké-
pet

Az a szó, hogy felszabadulás, jószeré-
vel elő sem fordul az írásműben. Mégis
egyfolytában érezzük, hogy az ország
léte-nemléte lidércnyomásos kérdéskö-
re megoldásának vagyunk olvasóként
részesei.

A felszabadulás gondolatának hány
ígéretes próbálkozása hiúsult meg már
történelmünk során! A magyar paraszt-
ság Canossa-járása valójában egész
múltunk jellemző velejárója volt, s kü-
lönösen az volt a fehér-terror idején.
Milyen szenvedésáradat bénította, zi-
lálta 1919 után is a tenniakarók se-
regét.

Aztán a megrázkódtatás, amelybe a há-
ború sodort. Sokszor elmondtuk, hogy az
ország belehajszolása a tragédiát ígérő
naborúba, annak értelmetlen véráldo-
zata, az ország kifosztása, a fasizmus
dühöngése, ezek tették cselekvésképte-
lenné a tömegeket. Segítségre volt
szükség saját magunk felszabadításá-
hoz. És a segítség könyvben bemutatott
módon jött meg. Mert ha az önzetlen-
ség törvényén nyugvó kommunista er-
kölcs nincs, akkor csodának kellett
volna történnie ahhoz, hogy népünk
fennmaradjon. S a „csodát" egyszerű
katonák — Ivánok, Szergejek, Grisák —
hozták önfeláldozó harcok árán, s aki
azt tőlük méltón fogadni tudta, annak
számára sorsfordító élmény volt a fel-
szabadulás.

Élményszerű találkozások élménysze-
rű leírása teszi tehát szokatlanul lenyű-
•göző olvasmánnyá a krónikát. A mező-
túri Kovács Lajos esete mindjárt az első
oldalon mosolyra fakasztja az olvasót:
három lovas kozák fogja őt közre a ku-
koricásban. ,,... kezeket fel! (mond-
ják). Nem volt pardon. Hanem amikor
odafaroltattak mellém, visszaszóltam:
ki töri de a kukoricámat, ha én égnek
emelt kézzel imádkozom?! Meglepőd-
tek, a hadnagy elnevette magát. Erre a
másik kettő is."

De Bordás Albert öcsödi gazda is so-
kak óhaját fejezi ki, mikor azt mondo-
gatja: „Bár mindenhol csak akkora lett
volna a háború, mint nálunk." S erre
előadja a házában tartózkodó magyar
katonák és az érkező szovjet harcosok
találkozását. Az egyik magyar tizedes
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tájékozódás céljából ki akart nézni az
utcára: „Indult is, a kilincsen volt a
keze, amikor nyílt a nehéz fakapu. De
nem a tizedes nyitotta ám, meg nem is
magától nyílott. Az utca felől egy szov-
jet katona keze volt a kilincsen. Az
oroszból kibuggyant a nevetés, a többi
is a hasát fogta, s amikor elmúlt az első
ijedtségünk, mink is. Aztán a nagy ha-
hotázásra előkerült valamelyik szom-
széd, aki tudott szlovákul. Azt mondja
az orosz tiszt úr, fordította, hogy a
magyar katonák szerezzenek civil ru-
hát, menjenek haza a zsenához, mintha
itt se lettek volna... Én is adtam egy
rendet, isten hírével."

Gál Juliannának Varsányban na-
gyobb szerep jutott: neki tizenhárom
szovjet katona életé, volt módjában
megmentenie. Az ő hőstettéhez csak
a túrkeveiek esete fogható, akik a né-
metek háta mögött a városháza pincé-
jében ötvenkét sebesültet ápoltak és
mentettek meg.

A megyeszékhely felszabadítása előtt
a Petőfit is fordító Alekszandr ©ers-
kovics mondja el benyomását a Tiszá-
ról: „Én akkor feketének láttam a Ti-
szát. A Hold felhőbe takaródzott. a
szemközti partot nem láttam: széles,
hallgatag, szinte mozdulatlan vízre
emlékszem. Jobb felől, Szolnok irá-

nyából rakéták szálltak át az innenső
partra, s fényükben kirajzolódtak egy-
egy pillanatra Szolnok templomainak
tornyai, a magasabb házak tetői. Az
igazi valóságban csak másnap délelőtt
láttam meg a Tiszát."

Aztán olvashatjuk a megye egészét
felszabadító harcosoknak az ország töb-
bi részét még uraló fasisztákhoz cím-
zett ultimátumát, s találkozunk annak
nyomdai szedőjével. Tanúi vagyunk a
színház megnyitásának, s átérezzük,
ahogyan az élet megindult.

A Találkozások olvasóinak nagyob-
bik része a bemutatott sorsforduló, a
felszabadulás után született. E korosz-
tály számára a felszabadulás nem meg-
élt esemény. Ezért is jelentős a mű ér-
téke és meggyőző ereje.

A riportkötet alapján készült váloga-
tás a Győzelem Napja tiszteletére meg-
hirdetett moszkvai nemzetközi irodalmi
pályázaton második díjat nyert, a kö-
zeljövőben több nyelven kerül kiadás-
ra.

(Kiadja a Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága. Szolnok, 1985.)

DR. HORVÁTH KÁROLY
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