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Bistey András: Szibéria melege

Péczely László: A repülőszázad

Már nem él az a nagybátyám, aki hety-
ke bajszú legényként részt vett Bosznia
és Hercegovina „okkupálásában", majd
— már családos emberként — a „nagy
háborúban", s az örök vadászmezőkön
van az a bácsikám is, aki joggal volt
büszke, hogy „kihozta" szakaszát a per-
gőtűzből a Tiszánál, amikor a románok
áttörték a frontot. Gyerekként szívesen
hallgattam mindkettőt, a huszárok
csínyjein még nyugdíjasként is jókat
derülő alföldi (mesterszállási) paraszt-
gazdát, mint ahogyan az öreg lakatost,
aki természetesnek tartotta, hogy vörös
katonaként tartsa a Tisza vonalán a
frontot az antant—román betolakodók
ellen. Nem véletlen, hogy ők jutnak
eszembe, amikor behajtom ezt a furcsa,
kettős címlapú könyvet, Bistey András
és Péczely László munkáit. Nemcsak
nosztalgia ez — ezt se kell talán szé-
gyellnünk — egy hajdanvolt világ és
nemzedék iránt, de tudatosodása, újra-
fogalmazása is annak. Egyáltalán nem
véletlen, hogy mostanában megnőtt en-
nek a kornak és témának a „keletje".
Időközben nemzedékek nőttek fel, ame-
lyek csak rossz tankönyvek, sablonos-
sematikus szövegei alapján ismerik a
két világháborút, amelyből csonkán, és
lélekben megrokkantán jöttek haza
azok, akik egyáltalán túlélték. Évtize-
deken keresztül izgulhattunk olyan já-
ték- és dokumentumfilmeken, amelyben
az „ellenség" csukaszürke ruhát viselt,
s nem jutott eszünkbe, hogy valame-
lyik bácsikánk, esetleg éppen nagy-
apánk viselte azt az angyalbőrt. Hosszú
éveken keresztül csak ezeken, az infor-
mális, családi, baráti csatornákon ke-
resztül kaptunk élménybeszámolót, s
volt idő, amikor ezek is elhalkultak,
mert bölcsebb volt a vesztes háborúk-
ról hallgatni. Lefasisztázták, le háborús-
bűnösözték ezeket a Pali és Bandi bá-
csikat, akiket mi szelíd és jóságos öreg-
emberként ismertünk meg. Sajátos —

(vagy nagyon is érthető?) logikával
ezekben az években 1919 tavaszáról is
csak néhány sztereotip frázist hallhat-
tunk, olvashattunk.

S most — bizonyság erre ez a könyv
is — mintha oldódna a görcs. Bistey
András egy öreg jászt :Szikszai Kálmánt
szólaltatott meg. akit úgy szólított ..Fe-
renc Jóska" a háborúba egy vasárnap,
Anna napján mintha csak a szomszéd-
ba hívná egy csip-csup ügv elintézésére.
Az apja csak annyit mond fegyelmezet-
ten, hogy „Indulj fiam", ám a bete<*
feleség és a gyerekeik már sírva kísérik
ki a tanyabejárón az ismeretlenbe indu-
lót. Hét évig tart aztán ez az út, egé-
szen Szibériáig, miután elveszítette a
háborút, fogságba esett, a Vörös Hadse-
reg katonájaként verekedett is, hogy
így — fegyverrel — juthasson közelebb
a kis iász faluhoz, tanyájához. ígv utó-
lag elmesélve valóban kalandnak tű-
nik az egész tragikus, groteszk és oly-
kor humoros fordulatokkal, némi Háry
János-i zamattal. S nem véletlenül em-
lítem meg Háry Jánost, a nagy lódí-
tót, akiben Garay János és Kodály nem
véletlenül ismerte fel a megalázó hely-
zetén felülkerekedni akaró embert.
Szikszai Kálmán is csak „jászsági léo-
tékben" tud gondolkodni, akinek fon-
tosabb az, hogy az uborkát hogyan lehet
savanyítani, hogy lehet jó kenyeret
sütni, hogyan lehet a hajdina kását ku-
tyahússal „ízesíteni", egyszóval az élet-
ben maradás paraszti fortélyai, mint
maga a „nagy" történelem. Mindez ner-
sze nem azt jelenti, hogy Szikszai Kál-
mánnak nincsenek történelmi ismere-
tei, vagy kategorikus ítéletei a történ-
tekről. Meg se hamisítja az eseménye-
ket, csak éppen a saját logikájával fo-
galmazza meg azokat, s ettől kap nép-
meséi ízeket, sajátos bájt, a folklórét.
Ez segítette a túlélésben — volt mit túl-
élni, hiszen többször is fenyegette halál-
veszély —, ugyanakkor ez segítette a
rögzítésben is, hogy negyven év távlatá-
ból is frissen, ízesen tudja elmondani
Bistey Andrásnak a hét év történetét.

Egészen más természetű Péczely
László története, hisz nála a főhős és az
események rögzítője is azonos. Matróz-
ként szolgál az Adrián Horthy pa-
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rancsnoksága alatt, s 1919-ben a leg-
természetesebb mozdulattal lép be a
Vörös Hadseregbe. Elbeszélése azért
becses, mert belülről látta azt a folya-
matot, ahogyan a háborúban demora-
lizálódott katonákból tudatos forradal-
márok lettek. Ez így, sommásan meg-
fogalmazva sablonos is. hiszen Péczely
László egyáltalán nem héroszoknak lát-
ta a bajtársait. Humoros epizódok vál-
takoznak tragikusokkal. Megtudjuk,
hogy a katona esze is (ha éppen nem
harcol) az evésen, iváson és a nőkön
jár s az emlékezet is szívesebben elidőz
ezeknél az epizódoknál, mint a nyertes
vagy vesztes csatáikén. Nem gyakorlott
tollforgató Péczely László, s előfordul
bizony nem egy utólag visszavetített, s
éppen ezért anachronisztikus megfogal-
mazás, szóhasználat is. Ezeket ezért
kellett volna kigyomlálni, mert indoko-
latlanul gyengítik az elbeszélés (nyelvi)
hitelét, hangulatát, összességében azon-
ban mégis a dokumentum értéke miatt
kell méltatni ezt az írást. Különösen az
utolsó oldalak: a román támadás, a
front összeomlásának és a menekülés-
nek, valamint a bujkálás epizódjai
megrázóak. Van az egésznek valamiféle
balladainak nevezhető hangulata, oly-
kor pátosza is. Pedig Péczely „csak" ar-
ról ír, amit megélt — igaz a Szikszai
Kálmánénál nagyobb tudatossággal.

HORPÁCSI SÁNDOR

Lennart Meri:
Az északi fény kapujában

A mintegy tíz évvel ezelőtt elhunyt Le-
nin-díjas szovjet-észt író Juhan Smuul
magyarul is olvasható népszerű útiraj-
zainak (a Déli jégmezőkön, A Japán-
tengeren) műfaját folytatja és fejleszti
tovább Lennart Meri sajátos útiköny-
veiben. Legújabb írásában az Északke-
leti hajóút, a sarki tenger és a Behring-
szoros felfedezésének történetét kíséri
nyomon oly módon, hogy maga is vé-
gigjárja az „egykori útitársak" nyomá-
ban ezt az utat. Hajón, repülőgépen
vagy autóstoppal éli meg újra és szem-
besíti a múltat és jelent: sokoldalú mű-
velődéstörténeti forrásokat (egykori úti-
naplókat, emlékezéseket) idézve vizsgál-
ja a régmúlt és a ma emberének helyt-
állását, életét, küzdelmeit ezen a szi-

gorúan kemény, de mégis vonzó tájon.
Bár nem csalódnak azok sem, akik

izgalmas útikalandokat keresnek, Len-
nart Meri könyve azonban több ennél:
vizsgálódásának legvonzóbb tárgya az
ember, ö szerinte a „legutóbbi nagy
felfedezés nem az Antarktisz felrajzo-
lása a testvérkontinensek térképére,
hanem magának az embernek a felfe-
dezése az ember által, s ilyen értelem-
ben örökösen a Nagy Felfedezések Ko-
rában élünk". Erre legjobb tanulságté-
telek éppen Meri felfedezései. — „Kap-
csolatéhség" — adja egyik fejezetének
címéül azt a varázsszót, ami egész úti-
könyvét végigkíséri: a természetes kap-
csolatteremtés és érdeklődés a világ, az
emberek iránt. Találkozás valakivel, aki-
vel nem tud szót érteni csak egy baráti
teát elfogyasztani, ám az illető mögött
évszázados nemzetiségi története raizo-
lódik ki, hiszen a kapcsolatéhség egyik
ösztönzője a múlt, a kultúra megisme-
résének is. Külön érdekességet ad Meri
könyvének, hogy a szerző Szovjetunió
különböző népeivel, embertípusaival
ismerkedve, a nagy egészben keresi, ku-
tatja szűkebb pátriája az észt nép je-
lenlétét, gyökereit akár a legrégibb
múltban, akár az eltűnt tengerjárók vagy
akár a mai sarkvidéki honfoglalók kö-
zött. A leleményes riporteri élanényibe-
zámolókat ezek a vallomásos ízű eszme-

futtatások, felfedező elődeivel, szellemi
útitársaival folytatott meditációi teszik
eledhetetlenné. Az előbb említett — üz.

bég paraszttal — folytatott teázás em-
lékképének felidézése után pl. így só-
hajt fel: „Gondoltak-e arra, hogy az
észtek immár háromezer éve élnek
földjükön, ha nem régebben? Mi más-
képpen érzékeljük szülőhazánkat, mint
az angol vagy a magyar. Nincs az or-
szágnak egyetlen sarka, melynek forrá-
sai, útkanyarulatai, nagy kövei, magá-
nyos fái ne lennének ismertek, s ne len-
nének gondosan feljegyezve, megéne-
kelve, történetbe foglalva, s ne vált vol-
na össznépi tulajdonná mind a szó al-
kotmányos, mind költői értelmében. Ez
is történelem. íratlan, de nem kevésbé
olvasható. Nekünk azonban teknősbéka-
komplexusunk van, ha vendégszeretet-
ről van szó. Nem szabad a hiányossá-
gokat erénnyé magasztosítani, s hitelt
adni azoknak a mókamestereknek, akik
azt állítják, hogy az észt paraszt múlt-
ja nehezebb volt mint az üzbég, az ör-
mény, az orosz vagy akár a német job-
bágy múltja! A kapcsolatéhség szent
dolog!"
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