
A kiadó e könyv megjelentetésével jelentősen hozzájárult, hogy 
Nógrádi Sándor életét és tevékenységét méltóképpen őrizze meg a törté
nelmi, politikai kérdések iránt fogékony közvélemény.

A szerző, országosan tisztelt és a nemzetközi munkásmozgalomban is 
megbecsült alakját, cselekedeteit most már nemcsak emlékezetünk, hanem 
a könyv lapjai is megőrzik a halhatatlanságnak. Úgy írta meg sorsát ahogy 
élt. Egyszerűen, közérthetően, mégis izgalmasan, a lényeges kérdésekre 
összpontosította figyelmét, és a gondolatait követő olvasó számára is ilyen 
igénnyel lép fel. Könyvében a „történelem és politika fonódik össze a 
szerző személyes emlékeivel” tajákoztat a kiadó. Személyes emlék olvasá
sakor sem lehet azonban a magánember véleményét, érzéseit elválasztani 
a politikusi vénától; minden esemény, értékelés mögött ez a döntő szem
pont: minden élethelyzetben népe érdekében fáradozik.

Ez az emberi tulajdonsága a Nógrádban élők számára azért is külön- 
sen jelentős, mert ez a táj indította el, itt élte gyermekkorát és később 
a felnőtt politikus tevékenysége ezer szállal kapcsolódik ehhez a vidékhez, 
ehhez a néphez, amelynek köszönhette dialektusát, amelyről Szovjetunió
ból szóló rádiókommentáraiban oly szeretettel, büszkén szól.

A gyermekkor emlékképei, — a Losoncon, Szécsényben eltöltött idő, 
az ottani házak, emberek, az érzelem bősége folytán — szinte megeleve
nednek a könyv lapjain. A szécsényi gyermekévek, a kavargóan tarka 
forgatagú vásár, a színes népviselet leírása, a Szécsény-környéki falvak 
lakóiról elmondott néhány szó bizonyítéka a mély kapcsolatnak, amely 
betetéződik az 1944 évvégi találkozással. A felnőttkor és a gyermekkor 
élményei ötvöződtek e sorokban eggyé. A partizán osztagához kapcsolódó 
nógrádi emberek, a partizánokat segítő lakosság érettsége újabb, politikai 
motívumokkal gazdagodik. A szocialista forradalom, a gazdasági és kultu
rális építőmunkába való bekapcsolódás a pozitív tulajdonságok kibonta
kozásának újabb lehetőségét nyitja meg a nép számára. Nógrádi Sándor 
és népe kapcsolata ezután sem szakad meg. Az új élet megindulásától e 
kapcsolat minőségi változásokon megy át az előzőkhöz képest. Hasznos 
tanácsaival felvértezve gyakran visszatért a megyébe; osztozott a bajban, 
az örömben az ünneplésben egyaránt.

A politikusi látásmód azonban nemcsak a szubjektív érzésektől át
itatott sorokból csendül ki, hanem azokból is ahogy az 1900-as évek 
Magyarországának és Európának helyzetét, problémáit megközelíti. Hiszen 
azért is páratlanul izgalmas olvasmányt jelent a könyv, mert századunk 
történetének nagy eseményei, háborúi, forradalmai és nagy személyiségei 
jelennek, elevenednek meg lapjain. Az egyéni látásmód, gondolatgazdag
ság miatt sok kiemelésre érdemeset említhetnénk meg. Mégis csupán a 
legfontosabbakról eshet szó e recenzió keretében. Úgy érzem elsődleges
séget kell biztosítani, annak, ahogy a szerző személyes szenvedéseivel és
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politikusi magatartásával példázva közelíti meg Közép-Európa népeinek 
problémáját. Az itt élő népek uralkodóik jóvoltából oly sokszor kerültek 
egymással konfliktusba. Az áldatlan helyzet felszámolására a múlt század
ban megszületett a magyar politikai emigráció elvi elképzelése, amely a 
dunamenti népek politikai, gazdasági összefogásában öltött testet. Meg
fogalmazódott a Magyarországért aggódó Ady-verssorban, amely kínálja 
a megoldást a „Dunának, Oltnak egy a hangja” gondolatban. Megvalósult 
abban a politikusi magatartásban amely Nógrádi Sándor tevékenységét 
jellemezte. A Tanácsköztársaság után emigrációba kényszerült és ott be
kapcsolódott a szlovák, a cseh, a német, a román munkásmozgalomba. 
Többször járt a forradalmi Elurópa fellegvárában Moszkvában, részt vett a 
spanyol nép szabadságáért indított politikai és katonai mozgalomban; 
küzdött Európa, a világ, az egyetemes békéért. Annak a felismert gon
dolatnak a képviselője sokadmagával, akik politikai programjukként 
választották a népek közötti együttműködést, amely az egyetlen kiutat 
jelenti a kizsákmányolás megszüntetésére. Felismerte, hogy ezt a prog
ramot a szocializmus keretei között lehet megvalósítani, amelyhez pedig 
elengedhetetlenül szükséges a Szovjetunió léte és támogatása.

A fő gondolatsor mellett arra is számos példát találunk, hogy amíg 
a két világháború között közép-európai, európai államok uralkodó körei, 
politikai státusoktól függetlenül a népek közötti ellentétek szítására, fék
telen nacionalizmusra törekedtek, addig e népek legjobb fiai — a kommu
nisták — a legnehezebb emberi helyzetben, a legsötétebb elnyomás évei
ben is önfeláldozóan segítették egymást, mert tudták, hogy ezzel a jobb, 
magasabb szintű társadalom ügyét szolgálják.

A könyv „harmadik rétegében” megismerkedhetünk a kor európai 
művészei közül azokkal, akik a magasszintű művészetteremtés mellett, 
korunk társadalmi ellentmondásainak megoldására is vállalkoztak. Olyan 
személyiségekről, mint Henri Barbusse, Romain Rolland, Egon Erwin Kisch 
remekbe szabott, eredeti, szinte önállóan is megálló portrékat olvashatunk.

Megragadó, hogy a fiatal La Pasionara — Dolores Ibarruri — alak
jával megismertet. Rendkívül színes többek között a partizán kiképző
tábor leírása, a háborús élet bemutatása. Ezek a. képek szemléletesen 
mutatják be azt a nagyméretű politikai és katonai tevékenységet, amely 
az új világ születésének közvetlen előzményeihez szükségképpen hozzá
tartozott.

A világformáló történelmi feladatok végzése közben a személyes bol
dogság eggyé forrott a közösség nagy ügyével. A család — híven a törté
nelmi valósághoz — ennek van alárendelve a könyvben is.

A könyv címére a választ az olvasónak kell megadnia. A „történelmi 
lecke” feladatainak megoldása még nem ért véget, az eddigi „részered
mények” — társadalmunk fejlettsége — azonban biztatóak. Az a generáció, 
amely elkezdte e történelmi küzdelmet, — a könyvben megfogalmazottak
kal egyetértve — jó utat választott a feladat megoldására.
(Nógrádi Sándor: Történelmi lecke. Kossuth, 1970. 467. 1.)
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