
TÉKA

Őszinte feljegyzések
a forradalomról

dr. Fazekas Mihály:
Én így láttam

(Napló 1956-1957-ből)

1996 őszén ismét megjelent egy kötet, mely
az 56-os eseményeket mutatja be.

A szerző, dr. Fazekas Mihály személye
azonban már meglepetést okozhat azok
számára, akik munkásságát nyomon követték,
vagy akár egy kötetébe, írásába belepillan-
tottak. A már nyugdíjas muzeológus és peda-
gógus most sem pihen, s szülőföldjét, a
Nagykunságot bemutató néprajzi munkák után
(Kunmadaras juhászata 1979.; Karcag népi
táplálkozása 1994.) most egy történelmi naplót
tárt elénk.

„Én így láttam" — hangzik már a címben
is, s ebből arra következtethetünk, hogy az
írótól megszokott személyes hangvétel itt még
nagyobb súlyt kap. És valóban. A bevezető
gondolatok tájékoztatnak arról, hogy
1956—57-ből származó feljegyzései az akkori
debreceni egyetemista, magyar—történelem
szakos hallgató gondolatait tartalmazzák egy
jelentőségteljes időszakról. ,,... oly hatalmas
volt az bizony, olyan összetett és emberi —
amilyet 100 év egyszer ha ad: iszonyúan
csodálatos, felemelő, felszabadító, újjászülő és
felejthetetlen!" 1956. október 11-én kezdődik
a krónika, s folytatódik napról napra egészen
az év végéig. Majd 1957 följegyzései követ-
keznek, első helyen a magyar és az erdélyi
himnusz sorai állnak. Közvetlenül utána már-
már művészi hevülettel és igényességgel
fogalmazott mondatok. Ettől az évtől kezdve
rapszodikussá válik a napló, és csak a
fontosabb napokat örökíti meg (1957. március
15., 1976. október 13. stb.)

Megismerkedhetünk a debreceni egyete-
misták akkori életével, véleményükkel a forra-
dalomról, történelemről, az ország sorsáról.
Megtudhatjuk, hogy a fiatal értelmiségiek
tisztában voltak az eseményekben betöltött
szerepükkel és nem is tagadták meg ennek

vállalását: „Nagy a felelősség rajtunk: miránk
néz Debrecen város minden embere, és mi
bennünk bízik minden üzem, minden gyár
nemcsak Debrecenben, hanem az egész
országban: ránk, egyetemi ifjúságra!...Dicsőség
ma egyetemistának lenni!..." Gyűléseket
szerveztek, részt vettek a tüntetéseken, járták a
falvakat, s „rendet teremtettek", azaz
lebeszélték a lakókat az öngyilkossággal felérő
fegyveres ellenállásról.

A stílusában is változatos naplóban a haza-
szeretetről árulkodó szenvedélyes mondatok
váltakoznak a kisparaszti gazdálkodás esemé-
nyeinek leírásával. A mindennapok apró
történései ismerőssé, közelivé varázsolják az
élethelyzeteket, embereket, s ez az élmény-
szerű leírás, a legszubjektívabb műfaj teszi
könnyűvé az azonosulást a szerzővel.

Ennek az elfogultságnak lehetnek árny-
oldalai is. Előfordulhat hiba, tévedés — mint
azt a szerző be is vallja — de a „leges-
legfontosabb benne az őszinteség, a nyíltság, a
leplezetlen eredetiség..."

Aki nem élte át ezeket a napokat, annak
segítséget nyújt ez a könyv abban, hogy egy
„idegenvezető"-vel pillanthasson be a
forradalom kulisszái mögé. Aki részese volt az
eseményeknek, az is tanulsággal forgathatja.

(Kapható Karcagon, a Déryné Művelődési
és Ifjúsági Központban.)

Pató Ágnes

Szűcs Mihály életleírása

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a hon-
foglalás 1100 éves évfordulójára megjelentette
Szűcs Mihály önéletírását, hasonmás kiadás-
ban.

Méltóképpen emlékeztek róla, amit a könyv
külleme is tükröz. Mélykék plüss boritóján elöl
arany betűkkel szerepel a cím és Jászfény szaru
pecsétje. A borítót és a belső nyitólapokat
Szabó Imrefia Béla képzőművész tervezte. Az

307


