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— Láttad már Bistey András új könyvét? —
kérdeztem a főszerkesztőtől.

— Igen, sőt azt is tudom, hogy te csináltad a
tipográfiáját. És mivel ismerem a munkamód-
szeredet, tudom, hogy elolvastad a könyvet. Ala-
posan! Hát akkor, légy szíves, ismertesd és ajánld
az olvasóknak. Mert gondolom, neked tetszett...

Kicsit furcsa olyan kérésnek eleget tenni,
mely „ugyanarról szól, de másképpen". Tipográ-
fiát készíteni egy író-újságíró kérésére egészen
más, mint közzétenni gondolataimat a mun-
kájáról.

Jóhénány írást olvastam már Bistey And-
rástól, amikorra személyesen is megismerked-
tünk. Közös szerkesztési munkák sora van mö-
göttünk; de ez új: csak az ő novellái szerepelnek
ebben a kötetben, persze nem mind új, erre utal a
„válogatott elbeszélések" megjegyzés a főcím
alatt.

Tabák András bevezetőjéből tudhatjuk meg,
hogy Bistey András már az 1980-as években
publikált hosszabb lélegzetű írásokat is, a szolno-
ki napilapokban pedig szinte naponta találkoz-
hatunk az ő tollából származó írásokkal. Ebből az
is látszik, hogy alapvetően vidéki ember, és ő na-
gyon szeret vidéki lenni, a szó legnemesebb ér-
telmében. Nem középszerű vágyak megfogal-
mazója, hanem a mai Magyarország nem fővárosi
gondolkodója. Hiszen a kötetben szereplő no-
vellák szinte mindegyike játszódhatna az ország
bármely pontján, még akkor is, ha egy-egy írásból
kiérezhető a helyszín, s megtörtént események
valódi szereplőire vélünk ráismerni.

Nekem egy kicsit a meglepetések könyve „A
képviselő vidékre megy". Mert a kötet első pil-
lantásra — Meggyes László remek illusztrációja
sugallatára — csupa napjainkban játszódó törté-
netre utal. De az első — Őseink — novellaciklus
egy félig-meddig képzeletbeli múltba viszi vissza
az olvasót. A három „őskori" történet egy bar-
langban élő törzs életének három „pillanata". Ko-
moly kérdések vetődtek föl bennem: vajon med-

dig követhetőek szokásaink, vajon nem kellene
egy kicsit odafigyelni a másképpen gondolkodó
velünk élő emberre is? De ne szaladjunk annyira
előre. Az első ciklus novellái a megfoghatatlan
helyű őskorból egy itáliai karneválon át egészen
az 1700-as évekbeli Jászkunságba vezetik az
olvasót. Jászberényben játszódik Ehrenfeld lovag
története, s a valós történelmi eseményeken ala-
puló írás izgalmas eseményeket mesél el, csatta-
nója pedig egy szinte „felsőhatósági" hallgatóla-
gosan jóváhagyott „igazságszolgáltatás"; mely
után szinte megnyugodva ugorhatunk a szerző
vezetésével a közelmúltba.

Eleven múlt a következő egység összefoglaló
címe. A XX. század második felében játszódó
történetek bevezető írása, a Családi ünnep egy-
értelműen az 1956-os eseményeket megélt ember
túlélési stratégiáját sugallja:

„— Ez vicc — mondta a nagynéném férje. —
Vicc és paródia. Olyan, mint Karinthytól az így
írtok ti.

Felderültek az arcok, de azért maradt valami
kényszeredettség a levegőben."

S ebből a kényszeredettségből-kényszerű-
ségből szeretne kimenekülni a Gyere velem
Viareggióba két ábrándozó-nagyzoló, már-már
hazugságokba menekülő fiatalja, s a torokszo-
rítóan fojtogató nyomorból kivágyó Búvárharang
két öregje. Az idő kútja a múlttal való számotvetés
jelenbeli helykeresése: tudjuk-e vajon, hogy az a
föld, amit felszántunk, kiknek a vérét-csont-
jait-emlékét őrzi? S hogy vajon valóban őszinte
tisztelettel és szeretettel tudunk-e emlékezni ha-
lottainkra, arra egyfajta fanyar válasz érkezik a
Koszorú című történetből. Megcsalatásaink, ár-
ván maradásaink elől babonákba menekülő, tra-
gédiába torkolló értetlenség veszi körül a Júniusi
hőség szereplőit.

A kötet záró ciklusa a mai kor emberének
életét festi le az Ezredvégi történetekben. Hogy
mekkora változáson ment át a magyar történelem,
s mégis mintha minden változatlan maradt volna
— ezt már Mikszáth Kálmán országgyűlési
tudósításai óta tudjuk! —, az a kötet címadó
novellájából derül ki. Mert ha A képviselő vidékre
megy, akkor még nem biztos, hogy valóban a
vidékre kíváncsi, sőt! Történetünk főhőse pusztán
karrierje, országgyűlési képviselői megválasztása
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érdekében megy le vidékre...
Miközben a valósághoz tartoz-
nak az Egy téli éjszakán ját-
szódó, gyávasághoz önigazo-
lást kereső tragédiával vég-
ződő történet és a Vendégek
látszatjómódban élő, avagy
nyomorgó, de „pénzes-gaz-
dag" életre vágyó szereplői is.
S ennek a valóságnak a fel-
tárására, bemutatására vágyik
A nagy riport fiatal újságírója
(eszembe jutott róla Karinthy
Találkozás egy fiatalemberrel
című írása...); no meg A fegy-
verrejtegető hátterében meg-
búvó tudósító. S hogy meny-
nyire nehéz a mai magyar
valóságról hűséges helyzet-
képet festeni, azt a finom hu-
morral megírt, egy kamaszgyerek bőrébe vissza-
bújt író Legemlékezetesebb nyári élményem című
novellája mutatja:

„Szóval arra gondol-
tam, hogy ezt a sztorit
írom le, persze kihagyom,
amit Laci bácsi mondott
Zsuzsa néninek,
anyu azonban közbevá-
gott, hogy nem csak arról
van szó, ezt az egész törté-
netet nem szabad megírni,
nem olyan időket
élünk..."

S hogy milyen időket
élünk, azt döntse el az
olvasó maga. De ha Bistey
András novellái választ
nem is adnak minden
föltett kérdésünkre, azért
jó pár kellemes, mara-
dandó órát eltölthetünk az
íróval, miközben történe-

tei szereplőivel ismerkedünk. (A könyv a köny-
vesboltokban kapható.)
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