
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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Bár a szerző reánk, magyarokra is
utal, nincs «kunk vitatkozni. Csak okul-
hatunk Meri elfogulatlan, de önérzetes
vallomásaiból, de vele együtt tűnődhe-
tünk akár a csukcsok régi néphitéről,
rejtelmes népszokásaikról, katonai de-
mokráciájukról vagy éppen arról, hogy
északon kékszeműek a kutyák, s hogy
a jeges tengeri népek tudvalevőleg nem
tudnak úszni, de nem is tudhatnának,
mert a fuldokló ember megmentését
rossz szokásnak tartják. Olykor már a
filozófia, a költészet elvontabb világá-
ba kalandozó esszé-ízű, de a könyv
történéseitől, cselekményétől sohasem
elválasztható gondolatok teszik Meri
könyvét a népszerű Ütikalandok soro-
zat egyik, tagadhatatlanul rendhagyó
kötetévé. (1982^Gondolat. 363. lap.)

Bíró András:
A szépség ünnepe

Ha számba vesszük a Szolnok megyé-
ből induló vagy e tájegységhez vala-
milyen módon kötődő írókat-költőket
általában mindig többet szeretnénk ma-
gunk között tudni, ismerni. Már eddig
is ezek közé tartozott Bíró András, aki
Jászberényben élte kamaszéveit, ott járt
középiskolába, publikált a negyvenes
évek helyi újságjaiban és a felnőttévá-
lás meghatározó élményei, a máig is tar-
tó egykori barátságok minden bizony-
nyal jelen vannak alkotói munkásságá-
ban. Hivatása újságíró, első verseskö-
tete a felszabadulás után Élő beszéd
címmel jelent meg, majd hosszas szü-
net után most jelentkezett az utóbbi két
évtizedben írott versekből összeállított
válogatással. Mindemellett írt rnesés-
könyvet, hangjátékot, noveliákat, egyik
novellája alapján filmet is készítettek.

Bíró András a jó értelemben vett ha-
gyományos kifejezési eszközöket hasz-
náló költő. Mondhatnánk úgy is, hogy
közvetlen szókimondása mögött aligha
fedezhetjük fel vagy kereshetjük az al-
kotói raffinéria vagy éppen ellenkező-
leg a költői önkifejezés másabb termé-
szetű jelenségeit. Erről árulkodik kö-
tetének önmagát azonnal leleplező címe
is: A szépség ünnepe. S amennyire szo-
katlan az a hit, ahogy máris az olvasó
kényére-kedvére bízza (sőt ahhoz .tár-

sul hívogatja) legbensőbb örömeit, sze-
relmét, annyira szokatlanok és megle-
pőek a leghétköznapibbnak tűnő kép-
alkotásai. Verseiben szó szerint hamvas
a szilva, zöld a fű. piros a vér, susog a
lomb, a címadó költeményben saját ma-
gának és kedvesének is felidézi „pa-
rázsló" szemeit — ha szerelmese öt újjá-
val a hajába túrt vagy ímegsimogatta,
az nála versélménnyé sűrűsödik.

A kérdésünk ezek után az lehet, hogy
mi van ezek mögött az ismerős gondo-
lati, érzelmi jelentésű közlések mögött,
együttesük teremt-e olyan hozadékot,
amelynek olvastán nemcsak az ő elra-
gadtatásán csodálkozunk, hanem saiát
magunk is fontossá válunk azokban.
Bíró András költeményeiben ezek a
meglepetések ielentik a vonzóerőt. Pél-
dául az előbbi utalásokban említett
szerelmes versben olvashatjuk, hoav
kedvesének .:öt uiia fon, tíz uiia köt.
Két karia átéri a földet", maid íev zá-
rul a költemény: maholnno átérem
a Földet". Nos. az ilyen és hasonló —
a kedves kezének mindenfajta leírásá-
nál többet nvúitó. annál tovább lénő
fnndolati-érzelmi tartalmak emelik írá-
sát költészetté. A szerelemtől elvá-
laszthatatlan, színes, és találó tenmésze-
ti élménvei. kénéi közül i* leetöbbet
mondanak az ilyen sorok: Nélküled a
fák csak maradnak, közömbös látvány-
ként cövekéinek".

Mindemellett — bár Bíró András bát-
ran vállalkozik arra, hogy boldogságát
elsősorban ünnepelje, kös'zöntse — ver-
seinek zömében a lendületes emelke-
dettség (olykor időmértókes verselésre
váltó ódái stil) nem mentes a medita-
tív töprengéstől, ennek az állapotnak
eredetét nyomozó, értelmező költői he-
vülettől. Ezekben a tagadhatatlanul leg-
jobb verseiben a költő is a „mindenség-
gel méretik" s járja annak bugyrait.

„az én szerelmem bennem él

dadogva hulló szavaimban
hazugságaim mély tavában
kötött vágyaim láncaiban
vétlen lelkem hulló havában"

A kötetet Reich Károlynak, a költemé-
nyek hangulatát kitűnően felidéző gra-
fikái illusztrálják illetve teszik telje-
sebbé. (Bp. A szerző kiadása. 79. lap.)

ARATÓ ANTAL
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