DALOS GYÖRGY

ORGONA ÁZSIÁBÓL
Kezemben orgonával szállok ki a repülőgépből. Este nyolc óra van itt az európai időzónában, vagyis úgy vehetem,
mintha csupán két órát utaztam volna.
Frunzéból Moszkvába. Ázsiában hat óra
volt, és csorgott rólam az izzadság, mikor
beszálltam a gépbe, mivel — hogy Frunzéban nemcsak az idő volt ázsiai, hanem
az időjárás is. Ott most este tizenegy óra
van, és én meglepett örömmel vonom le
az időkülönbséget. Holott csak azt nyertem
vissza, amit a TU—104-esen elveszítettem,
mikor április 28-án, ezen a hűvös szerda
reggelen elindultam életem egyik legérdekesebb útjára.
Először is, hogyan kerültem én Frunzéba? Mint önök előtt már ismeretes, Temirkul Umetoli kirgiz költő 1944 decemberében Budapesten járt a szovjet hadsereg tisztjeként, és ekkor mentette meg a
biztos pusztulástól modern költészetünk
egyik kiválóságát, Szabó Lőrincet. Szabó
Lőrinc két verset és egy rövid prózai művet írt
erről a kirgiz költőről, és
három versét le is fordította az 1955ben megjelent kétkötetes Szovjet Költők Antológiája számára. A személyes kapcsolat azonban Budapest felTemirkul
Umetoli
szabadulása
után megszakadt
közöttük, és
jóllehet,
mindketten
keresték egymást, többé nem adatott meg nekik, hogy találkozzanak. Szabó
Lőrinc fia (a „Lóci-versek" hőse) 1951-ben a Szovjetunióban járt a magyar válogatott keret tagjaként, és megszerezte Temirkul Umetoli címét.
Levelet is írt neki, amelyet Temirkul Umetoli sokáig őrzött, de válasza
után további hír nem érkezett Budapestről.
Szabó Lőrinc 1957-ben meghalt. Rá hét évre kaptam meg Temirkul
levelét, amely aztán a Tisztatáj 1965/2. számában meg is jelent. Nos hát
az eközben kialakult baráti kapcsolat eredménye volt ez a májusi utazás.
A tavasz folyamán Kirgiziában sok orgánum foglalkozott a két költő
találkozásának történetével. A „Komszomolec Kirgizii" nevű újság február 13-i száma közölte Szabó Lőrinc „Temirkul Umetoli" c. versét a „Tücsökzene" c. lírai életrajzi ciklusból. Ez az orosz nyelvű újság a vers előszavaként egy hasáb terjedelmű szerkesztőségi cikket is közölt a két költő
találkozásáról. Április 4-én a „Szovjetik Kürgüzsztán" nevű kirgiz nyelvű
központi lap közölte a „Dunántúli Napló" recenzióját a „Tiszatáj"-ban
megjelent dokumentumokról, valamint' egy kirgiz újságíró irodalmi riportját Temirkul Umetoliról. Ott-tartózkodásom idején kezdte közölni a „Kürgüzsztán Pioneri" nevű kirgiz nyelvű úttörőújság Temirkul Umetoli „Barátom" című visszaemlékezését több folytatásban. Ugyanezt a visszaemlékezést közölte orosz nyelven a „Lityeraturnij Kirgizisztán" nevű irodalmi almanach ez év júniusi száma, és ennek az almanachnak következő
száma fogja közölni a magyar költő ..Materializmus", ..Lóci óriás lesz" és
III.

„A költő és a földiek" cimű verseit. Ezenkívül a két éve alakult Kirgiz
Filmstúdióban is felmerült a történet megfilmesítésének ötlete.
E kis kitérőre a dolog természetes érdekességén keresztül azért is
szükség volt, hogy teljes képet alkothasson az olvasó: milyen szeretettel
vártak kirgiz vendéglátóink engem és T. Tomi barátomat, a Moszkvai
Lomonoszov Egyetem biológia szakos hallgatóját.
Tenger és sivatag

felett

Amikor Moszkva legfiatalabb repülőteréről, Domogyédovóból . e l i n dulunk, zuhog az eső. A nap azonban már az első ezer kilométer után kisüt. Alattunk felhők fehérlenek. Ebéd után a gép lassan• ereszkedni/kezd. .
Kinézünk, alattunk kis tó. „Az Arai" — mondom. „Hogy lenne az?"j- kérdi
Tomi. Megszólal a mikrofon: „Figyelem, figyelem, kedves utasaink! Most
értünk az Arai-tenger fölé." Ismét kinézünk. Az előbbi tó még mindig
látható, de már csupán az Arai egyik szigetének kis tava, amely a körülötte zöldellő szárazfölddel együtt hamarosan belevész a tó végeláthatatlan kékjébe. Ezután egész sor olyan földrajzi fogalom következik, a m e l y e ket eddig csak tankönyvekből ismertünk. Különös érzés így „életnagyságban" látni az Amu-Darját és a Szir-Darját. Feltűnik a Küzül Kum, a<.
„Vörös Homok", amely innen nem olyan sivár, mint amilyennek magolás közben tűnt. A Kara Kum („Fekete Homok")' északabbra fekszik, Kazahsztánban, sajnos nem láthatjuk. Tomi kis zsebtérképet böngész. Frunzenincs is rajta, csak a tőle 250—300 kilométerre fekvő Alma-Ata. Megállapítjuk, hogy Budapesttől közel 6000 kilométerre száll a gép, míg D e l hitől csupán három és fél ezer kilométer választ el bennünket. Az afgán
határ talán fél óra repülőút innen, és ha lenne vasútvonal, estére m á r
Kabulban lehetnénk. Ilyen messze még sose jártunk a Lánchídtól.
Ereszkedünk. Frunze fennsíkon helyezkedik el, 600 méterrel a tengerszint felett. Tőle nem messze, nyugati irányban perzsel a vörös ho-r
moksivatag, északon és keleten a . fennsík teraszszerűen emelkedik, délen
pedig a Tien-San 7000 méterig ágaskodó jeges csúcsai szikráznak a napfényben.' „Figyelem, figyelem, kedves utasaink! — szólal meg a hangosbemondó. — Néhány perc múlva földet érünk. Frunzéban a hőmérséklet
+20 C-fok. Viszontlátásra!"
Az orgonák

•
'
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városában

A még télies Moszkva után a zöldbe öltözött Frunze elbűvölő. És a
leszállás percétől kezdve egy pillanatra sem hagy el bennünket a zöld
szín. Ez a város — amelyet mindössze 150 éve alapított egy cári tábornok
—
' erdőben épült. Egyetlen utcája vagy tere sincs, amelyet ne szegélyeznének fák és orgonabokrok. A repülőtér bejárata tulajdonképpen magai
is egy lugas. Itt várnak ránk barátaink, egy padon. Temirkul fürge mozgású, ravaszkás tekintetű, testes öreg bácsi, azonnal nyakunkba
borul.
Vele van lánya, Dzsamal is, akivel még februárban ismerkedtünk meg
Moszkvában. Dzsamal a ' K i r g i z Tudományos Akadémia Művészettörténeti
Intézetének munkatársa. Kijött elénk Bobulov, a „Pravda" frunzéi tudósítója is és végül Temirkul 18 éves fia, a mindig csillogó szemű Talajbek,
aki -már három éve vezeti a család autóját, ő idén fejezi be a középiskolát, utána a Frunzéi Műszaki Egyetemre kéri felvételét. Beszállunk aVolgába. Mielőtt hazamennénk, körüljárjuk a várost és környékét. A nap
mindenütt csak az úttestet éri, a járdákra árnyékot borítanak az orgonák.
Az ülica Pervomajszkaján,; a zöldeskék fák között, az ég áttetsző k é k j é ben hirtelen felfénylenek a Tien-San jeges csúcsai. Itthon vagyunk.
Zuura fogad bennünket, a" háziasszony.. Temirkulék kis kertes házban,
laknak. A kirgiz városokban az emeletes ház nagyon ritka, mert KözépAzsiának'ezt a'részét a geológusök á földrengésveszély gócpontjaként tartják számon. Mindenki emlékszik errefelé az 1946-os ashabadi földrengésre-

amely az ottaniak életében éppen úgy határkő lett, mint a háború. „Még a
nagy földrengés előtt történt.'.." — sók történetet kezdenek így az ashabadiak.
Vendéglátás

— kirgiz módra, avagy a három órán át tartó vacsora:

Hirtelen eszünkbe jut, hogy ideje lenne előreigazítani óráinkat És
megkezdődik a vacsora is, hiszen már nyolc felé jár. Közben — keleti házaknál bevett szokás szerint — az ajtó tárva-nyitva, állandóan jönnek a
vendégek. Temirkul széles baráti mozdulattal köszönti őket, tréfás kedvvel beszélget velük, és egymás után mondja a tószokat. Bejön egy néni,
kedvesen elkezd beszélgetni velünk. Beszédmodora, öltözete és gesztusai
alapján bármely magyar faluba beillene parasztanyókának. Kiderül, hogy
ő a kirgiz kereskedelmi miniszter felesége. Megérkezik Topcsubek is, egy
szép szál, nagyon barátságos, kedves kirgiz, Dzsamal férje, a történettudományok kandidátusa a Frunzéi Egyetemen. Dzsamal és Topcsubek kislányát, Temirkul unokáját Csinárának hívják, ami magyarul platánf á t jelent. Csinára gyönyörű, hétéves kislány, sajnos azonban mindvégig
kerüli tekintetünket. Ez — mint később megtudjuk — az elmúlt századok
muzulmán szokásjogának egyik maradványa, amely szerint a leánygyermeknek az idegen férfiak társaságában tartózkodóan kell viselkednie,
sőt beszélgetnie is csak az apa engedélyével szabad. Temirkul legfiatalabb gyermeke szintén leány: a tizenkét éves Avilja rendkívül előzékenyen szolgál ki bennünket minden étkezésnél, ő maga azonban a konyhában étkezik, csupán az itt hagyományos teázásnál ül be a vendégszobába
Egy kis nyelvészkedés:

„Kiicük

balta arpa

keser"

A vacsora teljes három órát vesz igénybe, és hihetetlenül bőséges.
Főétel a plov, másnéven piláf, a rizses birkahús, amelyet a kirgizek, a
kazahok, az üzbégek, a türkmének és az azerbajdzsánok nemzeti eledelnek tekintenek. Különösen a kirgizek fogyasztják nagy mennyiségben,
van is miből: az országnak hárommillió lakosa van, a juh-, birka- és bárányállomány azonban kilencmillió fölött van. Sehol a szovjet földön nem
lehet olyan olcsón húst kapni, mint a Kirzig Köztársaságban. A piláfot
elő- és utóételek sokasága kíséri, valamint kirzig édes borok. Utóbbiak
közül — mint a vendégek büszkélkedve mesélik egyik díjat nyert az
1959-es budapesti borversenyen. A vacsora főtémája egyébként is Magyarország. Házigazdánk és a kirgiz vendégek konokul bizonygatják, hogy
népeink közeli rokonok, és valaha a legteljesebb testvériség fűzött öszsze bennünket. Igyekszünk a tőlünk tellő tudományossággal kifejteni,
hogy legföljebb nagyon távoli rokonok vagyunk, amennyiben mi is a finn
—ugor—török—tatár népek csoportjába tartozunk, de hát végül is nem
akarunk visszaélni a vendégjoggal, meg aztán ennyi bor mellett á tudó.mányős érvek sokat veszítenek eredeti súlyukból. Áttérünk egy másik tudományágra, az etimológiára. A nyelvünkben előforduló kétszász török
szó segítségével sok kirgiz kifejezést azonosítunk magyar szavakkal. Elmondjuk, hogy „Alma-Ata" nemcsak kazah, kirgiz, üzbég, türkmén, karakalpag (magyarul „fekete kalpag"), azerbajdzsán és más nyelveken jelenti
azt, hogy „almák atyja", hanem magyarul is így hangzik. Legnagyobb
tetszésüket mégis az a mondat váltja ki, amely magyarul annyit tesz
mint „kicsi balta árpát vág", törökül, kirgizül és más nyelveken pedig
így hangzik: „Kücük balta arpa keser". Aztán belefáradunk az összehasonlító nyelvészetbe, és magyar népdalokat énekelünk. Barátaink még a
dallam szerkezetét is jellegzetesen kirgiznek érzik.
a

A kirgiz irodalom

hagyományai

és

sikerei

. Közben megérkezik Tugulbaj Szüdübekov
akadémikus,
kétszeres
Sztálin-díjas regényíró, akinek két könyve magyarul is megjelent. Mű"825

veit több mint húsz, Szovjetunióban élő nép nyelvére és néhány nyugateurópai nyelvre is lefordították. Arcképét "később a frunzéi „Csernisevszkij" könyvtárban a kirgiz irodalom klasszikusai között látjuk.
Este még kisétálunk a Dzserzsinszkij bulvárra, és éjfél után térünk
haza.
Április 29-én, reggel, díszbe vágjuk magunkat, és elindulunk másfél
órás autókörutunkra. Délfelé megállunk a Kirgiz Írók Szövetségének épülete előtt. A szövetség titkára fogad bennünket, ö t e n szorongunk a kis
titkársági szobában. Üj ismerőseinket a kirgiz irodalom helyzetéről kérdezem. Elmesélik, hogy az írószövetség kirgiziai csoportja mintegy 300
tagot számlál, és ez össz-szövetségi — tehát szovjet — viszonylatban nem
kis létszám. Többségük kirgiz, de sok orosz tagjuk is van, és m u n k á j u k ban részt vesznek a helyi nemzetiségi szervezetek képviselői is. (Tunguzok, üzbégek, kazahok, karakalpagok st.b.) Az idősebb írók számára igen
nagy problémát jelent az orosz nyelv ismeretének hiánya. Ezért külön
műfordítói szakosztály gondoskodik arról, hogy a jelentős művek mennél
hamarabb orosz nyelven is az olvasók elé kerüljenek. Ez itt egyben a világirodalomba való kivezető utat is jelenti. A fiatalabb írók számára m á r
nem jelent ilyen nagy problémát a nyelvtudás. Csingiz Ajtmatov, a világhírű Lenin-díjas író például már maga fordítja oroszra műveit és a
„Pravda" közép-ázsiai különtudósí tójaként állandó kapcsolatot t a r t fenn
Moszkvával. Eraliev, az ismert kirgiz költő és kritikus is akkor tört be
a szovjet irodalmi köztudatba, amikor a moszkvai „Molodaja gvargyija"
áprilisi száma közölte odahaza nagy vihart kiváltott poemáját, amelynek
nyersfordítását maga a szerző végezte. Az orosz nyelv fokozottabb elsajátítása természetesen közeledés a provincializmus legyőzése felé is és a
felé a szemléleti differenciálódás felé, amelyet az utóbbi évek szovjet
költészete és prózája mutat. Az írószövetség legközelebbi terve: megünnepli Toktogul Szatülganov, a kirgiz költészet atyja születésének 101-edik
évfordulóját. Toktogul (1864—1933) centenáriuma tulajdonképpen egy éve
zajlott le, de akkor — mesélik — egyes személyek nacionalizmustól tartva
nem engedélyezték a kirgiz „akin" (népi énekes) szobrának felállítását.
A párt októberi plénuma 1 után azonban lehetségessé vált az emlékmű felavatása.
,,Du schönes, armes Kind!"

— Németek

Kirgiziéban

Jó órát tartott ez a beszélgetés, ameljmek keretében nemcsak a kirgiz irodalom gondjait és örömeit érintettük. Beszélgettünk Magyarországról is, ahol nemrégiben megfordult Togen Samsiev kirgiz publicista,
és élményeiről szép útijegyzetekben emlékezett meg. Egyik kirgiz
drámaíró azzal dicsekedett előttünk, hogy ő tulajdonképpen kunok leszármazottja, akiknek egy része — meglepő pontossággal tudta — 1238 körül menekült a latárok elől Magyarországra.
• Otthon Temirkul veje, Topcsubek fogad bennünket. Kisfia, Temirkul
unokája, az ötéves Szerjózsa tolókocsiban ül: gyermekparalízisben szenved, nem jár és nem beszél. Ugyanakkor a kisfiú hihetetlenül értelmes és
barátságos. Ida Ivanovna, egy idős német asszony gondoskodik róla, az
ő német dalai altatták el évekig a kis Szerjózsát. Ma is úgy bánik vele,
mintha sajátja lenne. Fölé hajol és szomorú mosollyal suttogja: „Du
schönes, armes Kind!" Szerjózsa két nyelven ért: oroszul és kirgizül. Ida
Ivanovnával mi is németül beszélünk, bár ő kitűnően, idegen akcentus
nélkül beszél oroszul is. Megtudjuk tőle, hogy itt kirgiz földön sok német él, és a szomszédos Kazah Köztársaságban egész német falvak, német kolhozok működnek. Ezek a németek a múlt század vége felé a sok
gazdasági válság egyike elől menekültek az Orosz Birodalomba, hol akkoriban viszonylagos gazdasági konjunktúra volt és rengeteg szorgos munkáskézre volt szükség. A németek itt maradtak a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom után is. Számukat félmillióra becsülték, mikor az 1922-ben ala"826

lkult Szovjet Köztársaságok Szövetségének keretén belül autonómiát kaptak.
A Német Autonóm Köztársaság központja a Volga vidéki Engels városka
volt. A háborús évek azonban megtizedelték a német lakosságot, az evakuáció borzalmai, egy részüknek az ötödik hadoszlopba történt beépülése
és más, merőben szubjektív körülmények nem tették lehetővé, hogy a német lakosság ú j autonóm államalakulatban egyesüljön a háború után.
Ekkor egy részük itt, Közép-Ázsiában telepedett le, és azóta is tarkítja
ennek a területnek amúgy is sokszínű etnikai képét. Ehhez a képhez
egyébként az is hozzátartozik, hogy a húszas évek végén Kirgiziában
•cseh munkások és ipari szakemberek többezres csoportja telepedett le.
Ezek a nagy gazdasági válság elől menekültek a Szovjetunióba, abba az
•egyetlen országba, amely ezt a válságot elkerülte. A cseh munkások és
utódaik egy kis része végül is itt maradt, és ma is a helyi ipari létesítmények technikai személyzetéhez tartozik.
Magyar versek

kirgiz lapokban,

az

Uitz-freskók

Április 30. Reggel Temirkul ébreszt, kezében két friss újság: a „Kürgüzsztán Szovjetik" három versemmel, az ő fordításában, és a „Kürgüzsztán Fionéri" friss példánya ugyancsak az 6 visszaemlékezéseivel a Szabó
Lőrinccel való barátságról. Az újság közli Szabó Lőrinc arcképét is. melyet a magyar költő lánya nemrég küldött el Frunzéba a kirgiz költőbarátnak.
Ezen a napon Talajbek elfoglalt, érettségire készül, és ezért Topcsubek visz bennünket mindenfelé. Elmegyünk a kirgiz kormányépületbe
megnézni Uitz Béla 1936—37-ben festett freskóit. A falon Marx, Engels
•és Lenin képe kirgiz népi díszítőelemek között. Ezeket a díszítőelemeket
először Uitz Béla gyűjtötte össze, s ugyancsak ő szervezte meg az első kir.giz képzőművészeti kiállítást is.
Négyfogásos

rakott

krumpli

Ezután kimegyünk Volgánkkal a hegyek aljára. A hőmérséklet 30
fok C. Frunzéban így kezdődik a tavasz. S ráadásul Kirgiziának még
többé-kevésbé kontinentális éghajlata van. De a szomszédos Üzbegisztánban a hőmérséklet olykor 60 fok fölé emelkedik. És ez még mindig kevesebb, mint az asszuáni gátnál gyakran mérhető 65 fok. Ebben a hőségben
— meséli Temirkul — az üzbég pásztorok subájukba burkolóznak és forró
-teát isznak, mennél forróbb, annál jobban hűsít. Se okom, se jogom kételkedni házigazdám szavahihetőségében, az igazság kedvéért azonban
mégis el kell mondanom, hogy ezt a teadolgot mindig akkor említette,
amikor már sehogysem akaródzott kiinnunk az ötödik csésze teát. Ezen a
napon egyébként kedves meglepetés ért bennünket. Mielőtt még Topcsubekkel elindultunk volna, a háziak megkérdezték, milyen magyar ételt
szeretnénk ebédre, és hogy kell azt elkészíteni. Elmondottuk a rakott
krumpli receptjét: zsír, krumpli, kolbász, tejföl, tojás stb. Délután, mikor
hazaérkeztünk, Avilja felszolgálta nekünk a bőséges ebédet: egy-egy tál
sült hurgonyát, egy-egy tál sült kolbászt, egy-egy tál rántottát és egy-egy
bögre tejfölt. Azt ugyanis elfelejtettük megmagyarázni, mit is tegyenek
ezekkel az alapanyagokkal... 0
A szórakozott

professzor

Május 1. Az egész család részt vesz az ünnepi felvonuláson. A Frunzéi Városi Szovjet már tegnap elküldte nekünk az ünnepi meghívókat a
felvonulásra. Tribün azonban nincs, csupán egy elkerített
útszakasz,
amelyről a város vendégei és az ismertebb közéleti személyiségek végignézhetik a menetet. A Minisztertanács és a Központi Bizottság dísztrib ü n j é n meglátjuk Csingiz Ajtmatovot. Témirkullal elsétálunk az útszakasz
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végéig, azzal a céllal, hogy csatlakozunk m a j d a Művészeti Dolgozók
Szakszervezetének menetéhez, h a ideér.. Itt, az útszakasz végén, találkozunk Ahumbajevvel, az ismert szovjet—kirgiz szívspecialistával,
aki
egyike a négy szovjet szívműtéteket végző professzornak. A h u m b a j e v e l meséli, hogy járt már Magyarországon, rendszeresen olvassa az idegen
nyelvű magyar orvosi kiadványokat, tudja, hogy a magyar és a kirgiz,
nép közeli rokonok, és hogy a kirgiz nemzeti eposzt, a „Manaszt" m á r a
múlt százai közepén lefordította egy magyar tudós. Beszéd közben leveszi
szemüvegét, és szórakozottan törölgeti Temirkul kabátjába.
Ajtmatov:

Váci Mihály és Szakonyi

Károly

barátja

Elindulunk a menettel. A tribün előtt csatlakozik hozzánk Csingiz
Ajtmanov, Temirkulnak igen jó barátja, annyira, hogy apjának nevezi őt,
ami a kirgiz nyelvben a legnagyobb tisztelet jele. Ajtmatovval a felvonulás végén befordulunk a Panfilov parkba — itt épült fel nemrég az ötvenezer embert befogadó stadion —, igen kellemesen
elbeszélgetünk.
Magyarországról érdeklődik, nagy szeretettel szól róla, szerinte nálunk
sokkal szebben adták ki könyveit, mint bárhol másutt, beleértve h a z á j á t
is, ahol már számtalan kiadásban publikálták és igen sok nyelven. Magyarországi barátai közül Váci Mihályra és Szakonyi Károlyra emlékszik,
név szerint, ezúton adja át nekik üdvözletét. Elmondja, hogy mostanában
nem utazik sehová, mert nagyobb regényen dolgozik.
Egy Beatles-frizurás

kirgiz „dühöngő

ifjú"

Délután Tugulbaj Szüdükbekov akadémikus lát vendégül, természetesen ő is terített asztal mellett. A terített asztalnál velem szemben egy
különös kinézetű fiatalember ül. Hajviselete a Beatles-frizura kirgiz változata, nemcsak hosszú, hanem széles is, meglepően ápolatlan. Később
megtudtam, hogy a fiatalembernek nagy jövőt jósol a kirgiz egyetemi ifjúság egy része, őt tartják , a kirgiz „új hullám" szellemi vezérének, s ha
szabad így szólnom — hiszen minden hasonlat sántít —, a kirgiz Jevtusenkónak. A vele való találkozást — még ha névtelenül is — meg kell írnom.
Megkérdem, hogy tetszenek neki Temirkul versei. Azt feleli: Temirkul
nem rossz költő, csak hát más nemzedékhez tartozik. Kérdezem, menynyire befolyásolja ez a tehetséget, mire szerényen megjegyzi, hogy a. kirgiz költészet vele és nemzedékével kezdődik, figyeljem csak meg, három
éven belül fog még hallani róluk a világ. Ök hozták ugyanis a kozmikus
témákat a kirgiz költészetbe, ők beszéltek először „általában az emberről", és ebből logikusan következik, hogy tagadniuk kell az előző nemzedék „konzervatív" költőit. A magyar költészetből Petőfit ismeri, ő is más
nemzedék fia, de lázadó, és ezért eleve szimpatikus. A szovjet költészetből Vlagyimir Majakovszkij és Velemir Hlebnyikov áll hozzá legközelebb. (Hlebnyikov, ez a Majakovszkij-körhöz tartozó orosz futurista semmi olyan lényeges művet nem hozott létre, amelynek alapján akárcsak
egy napon lehetne is említeni Majakovszkijjal.) Az i f j ú kirgiz költő 1962ben végezte el a moszkvai „Gorkij" irodalmi főiskolát, és itt évfolyamtársa volt Jevtusenkónak, egészen annak 0 kizárásáig. Jevtusenko és t á r sainak sokszínű és érdekes egyéniségeket felszínre hozó
„mozgalma",
amely sajnos nem ritkán politikai szélhámosságig süllyedt, feltehetően
magával ragadta e kirgiz „dühöngő ifjút" is. Ami azonban Jevtusenko és
barátai esetében bonyolult, ellentmondásos folyamat lehetett, az
nála
szánalmas handabandázássá fajult. Különösen akkor győződtem meg e r ről, amikor felolvasta nekünk orosz nyelven megjelent verseit, ezeket a
„kozmikus témájú", semmitmondó és hazug irományokat,
amelyekben
egyetlen, valódi szociális problémát nem érintett (szegénység, elmaradottság, visszahúzó erők stb.) és amelyeknek bátorsága éppen ezért messze"828

menően relatív. Ügy éreztem, mintha Jevtusenko állna előttem görbe tükörben . . .
Fenn a hegyek

között

Május 2. Ma korán indulunk el autókirándulásra. Az Isszik Kul nevű
hegyi tó felé sietünk. Az út egyre emelkedik. Frunze 600 méterrel a tengerszint felett terül el. Isszik Kul magassága már eléri az 1600 métert. Az
úton szabadon járnak a tevék. Kocsink lassan halad, mert hegyomlásveszélyes terepen jár, így ezen az útszakaszon sok látnivaló akad. Látjuk a
kis aulokat — mohamedán falvakat — temetőkertjeikkel, amelyek különösen este szépek, amikor a hold megvilágítja a sírok vaskerítésein villogó félholdakat.
Kirgizia falvait szinte kizárólagosan kirgiz lakosság lakja, az oroszok
többsége városokban él. Élnek itt az Isszik Kul környékén tunguzok is,
akik tulajdonképpen kínaiak, csupán mohamedán-arab vallással és kultúrával átitatott népcsoport. „Valamikor — meséli Temírkul — a kínai
császárok rettegtek a kirgizek vad, északi törzseitől, és hatalmas adókat
fizettek ennek a barbár népnek. Aztán jöttek az arabok, meghódították a
kirgizeket, és az általuk meghódított kínai törzseket, s mindkettőt rákényszerítették a mohamedán vallás felvételére." A próféta zöld zászlaja
öt évszázadon keresztül lobogott Közép-Ázsia felett. Ekkor jött az Arany
Horda és jött Timur Lenk. A tatárok óriási pusztítást vittek véghez Közép-Ázsiában. Alacsonyabb kultúrájú nép lévén azonban, mint a helybeliek, végül is meghódoltak a fejlett arab kultúra előtt. így történt az, hogy
Timur Lenk unokája, Közép-Ázsia korlátlán ura, Ulugbek, úr akarván
lenni a csillagok között, is, megalapította Taskent mellett az akkori világ
legnagyobb obszervatóriumát.
A Ribacsjo nevű kis halásztelepen állunk meg, az Isszik Kul nyugati
jártján. A keleti parton fekszik Przsevalszk városa csaknem 2000 méter
magasan. 250 kilométerre van Alma-Ata, ugyancsak pár száz kilométer a
kínai határ. Itt van a szovjet—kínai kereskedelem határmenti szállítási
központja.
Megállok az Isszik Kulnál, ennél az 1600 méter magasan fekvő tengervizű tónál. Nézem az ötezer méter magas sziklafalat jeges tetejével.
Szorongás fog el, és töprengeni- kezdek: micsoda energiák formálták
ilyenné ezt a földet évmilliókon keresztül abból a tehetetlen, forró maszszából, amely addig volt, míg kiszakadt a napból.
Volgánk beleragad egy kisebbfajta mocsárba. Innen este hat óra után
húzza ki egy katonai kocsi. Este hét körül elbúcsúzunk a szolgálátkész
katonáktól, és elindulunk. A. sötét és rossz országúton azonban csak éjfél
körül érünk haza. Langyos májusi éjszaka, fáradtan szemezünk a Dzserzsinszkij bulvár ostornyeles lámpáival.
W,
Könyvtárak, szerkesztőségek
forgatagában,
látogatás egy fiatal
szobrászművésznél
, Május 3. A nap jó részét pihenéssel töltjük. Délután bemegyek a
Csernisevszkij-könyvtárba, ahol Topcsubek dolgozik. Kiveszem a „Szovjetszkaja Kirgizija" nevű pártlap 1936—37-es évfolyamait, hogy adatokat
keressek bennük Uitz Béla és Mészáros László magyar, képzőművészek
kirgiziai tevékenységére vonatkozólag. Rövidesen azonban annyira belemerűlök a korabeli hírek, beszédek színes zuhatagába, hogy éppen a fontos adatokat nem lelem meg.
Délután átsétálok Szüdükbekovhoz, aki megígérte, hogy megmutatja
nekem a könyveit. Valóban szép, több nyelvű könyvtára van, legszebb da- •
rabja talán a perzsa klasszikusok sztálinabádi kiadása. A Tádzsik Köztársaság lakóinak nyelve ugyanis szinte teljesen azonos a perzsa nyélv"829

vei, és ezért Firdouszi, Dzsámi, Omár K h a j j a m és mások műveinek m e g értése semmiféle nehézséget nem okoz a tádzsik olvasóknak.
E napúk viszonylag korán végződik.
Május 4. Délelőtt ellátogatunk a kirgiz úttörőújság szerkesztőségébe..
Nagyon szívesen fogadnak bennünket, elhalmoznak ajándékokkal. K a punk többek közt egy kis szobrot: tiensani medve, a' frunzéi központi ú t tőrőház képzőművészőrse készítette. Délután ismét csak pihenünk, annál
is inkább,, minthogy házigazdánk aznap igen elfoglalt.
Május 5. Utolsó napunk, de egyben talán legérdekesebb. A Kirgiz:
Képzőművészeti Szövetség lát vendégül bennünket. Itt találkozunk S z a dükowal, a fiatal kirgiz szobrászművésszel, aki Konyenkovnak, a nagy
orosz szobrászművésznek egyetlen tanítványa. Erről a fiatalemberről öszszes kirgiz barátaink magasztaló hangon beszéltek. Mindössze huszonegynéhány éves, de már hatalmas sikereket aratott. Egyik szobrát az algíri Világifjúsági Találkozóra is ki akarták vinni. Műterme most épül.
Engem őszintesége és szerénysége lepett meg, amit egyébként Ajtmatovnál
is örömmel tapasztaltam. Beszélgetés közben arra gondolok, hogy nálunk
Magyarországon minden közepes képességű költő tele van gőggel és k e serűséggel a sors iránt, itt pedig zseniális emberekkel találkozom, akikben a szerénység nem kevésbé őszinte, mint egyes magyar művészekben
a gőg.
Magyar művész

címerterve

kirgiziának

Szadükov elvitt engem a Képzőművészeti Múzeumba, hogy megmutassa Mészáros László magyar szobrászművész itt őrzött alkotásait. Mészáros, mint említettem, 1937-től 1939-ig dolgozott itt Kirgiziában, amikor
is egy feljelentés álapján letartóztatták. A múzeumon Oreskin tudományos munkatárs vezet végig bennünket. Utána megmutatja Mészárosnak
egy nemrégiben kiásott gyönyörű domborművét, amelyről m á r két másolatot készítettek azzal a céllal, hogy Magyarországnak ajándékozzák, csak
senki nem jön é r t ü k . . . Megmutat nekem egy páratlanul értékes m ű a l kotást: a kirgiz címer első tervezetét. 1936-ban az akkor még Kara-Kirgiz
(Kazah) Autonóm Köztársaság kormánya pályázatot hirdetett a köztársaság címerére. A pályázaton többek közt részt vett Mészáros László is. Címerterve, amely három vázlatból áll (két' színes és egy fehér-fekete), a
legkülönösebb és legszebb címer, amelyet eddig láttam.
A címer koszorúja ugyanolyan, mint az össz-szövetségi címeré, csak a
kompozíciója szebb. A mezőn belül azonban egy bárány, egy teve és egy
szamár látható, köztük egy kirgiz pásztor, és felettük az áttetsző kék kirgiz
égbolt....
Kirgiz kalpag, orgona és moszkvai

jégeső

Az utolsó pohár pezsgőt délután háromkor isszuk ki. A TU—104-es
este hatkor indul. Fejünkön kirgiz „kalpag", amelyet Temirkul búcsúzóul
adott nekünk. Csorog rólunk az izzadság, kezünkben óriási csokor f r i s s
orgona. Megvagyunk illetődve.
A repülőgép előtti lugasból még sokáig integetnek barátaink. Este
hat órakor felzúg a repülőgép motorja. Moszkvában három óra van ekkor,
Pesten egy. Elindulunk, hogy visszanyerjük az elvesztett három órát, elindulunk Ázsiából Európába. A gépen mindvégig szótlanok
vagyunk,
csaknem mogorvák. Tomi alszik.
Moszkva jégesővel fogad bennünket. Rohanunk, hogy elfoglaljuk az
első taxit. Jeges szél f ú j , de kezünkben az ázsiai tavasz hírnöke, az elveszett és többszörösen visszanyert idő jelképe, a hatalmas csokor orgona.
Frunze—Moszkva—Budapest,
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1965.

május-július.

