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♦ ♦ ♦    JONČEV ZSOLT

A csehszlovák légiós irodalom elfelejtett 
művei*

A 20. század első felében a cseh irodalomban jelentős szerep jutott a légiós 
irodalomnak is. A múlt század 30-as, 40-es éveiben több olyan mű jelent 
meg a légiós irodalom köréből, amelyeket az akkori Csehszlovákiában való
színűleg  szinte  mindenki  ismert.  Ide  sorolhatjuk  például  Jaroslav  Hašek 
nemzetközi sikereket elért Svejk című művét is, amely szigorúan véve talán 
nem tartozik a légiós irodalomba, de nagyon sok aspektusban rokon vele. 
Svejk, a derék katona története annyira jól sikerült, hogy általa az egész vilá
gon megismerték a cseh irodalmat. Hašek művén kívül azonban említhetünk 
más szerzőket is, akik ha nem is értek el nemzetközi sikereket, de az akkori 
Csehszlovákiában nagy népszerűségnek örvendtek. Ide tartozik többek kö
zött František Langer, Rudolf Medek, Jozef Kopta, Jaroslav Kratochvíl. 

De mi is pontosan a csehszlovák légiós irodalom? Szigorúan véve olyan 
műveket  sorolunk  ide,  amelyek  az  akkori  Oroszország,  Franciaország  és 
Olaszország területén létrejött  csehszlovák önkéntesekből álló csapatokról 
szólnak. Ezen irodalom markáns részét Oroszországban tevékenykedő légió
sok írták, tehát ezen művek nem fikción alapulnak, hanem a testközelből 
megélt élményeket próbálták többféle módon irodalmi alkotásba olvasztani. 
A légiós irodalom sokszínű, találhatunk közötte verses köteteket, regényeket 
vagy akár rövidebb elbeszéléseket is. A légiós irodalom egyik furcsasága, 
hogy olyan személyek is alkottak szépirodalmi jelleggel bíró műveket, aki 
azelőtt nem voltak irodalmilag aktívak. További érdekesség, hogy sok alko
tást a fronton vagy az orosz hadifogságban írtak, és még a háború alatt meg
jelentek a mai Oroszország területén.

A csehszlovák légiók irodalmát szemügyre véve azonban egyből feltűn
het az a sajátosság, hogy a cseh légiós irodalom sokkal több művet és szer
zőt vonultat fel, mint a szlovák. Ennek több oka is van, melyekből talán a 
legfontosabb a szlovák értelmiség nagyon kis aránya az I. világháború évei 
alatt. A cseh oldalon sokkal jobb volt a helyzet, így már a háború első évei
* Elhangzott a Käfer István tiszteletére rendezett ünnepi konferencián (Budapest, 2015. június 5.). 

Az előadás szerkesztett változata.

157



♦ ♦ ♦   J O N Č E V  Z S O L T

ben több művet meg tudtak jelentetni az Oroszországban elő honfitársak se
gítségével. 

Fontos néhány szót ejteni az Oroszország területén élő csehekről,  akik 
nélkül valószínűleg nem jöttek volna létre a Csehszlovák légiók Oroszor
szágban. A csehek a 19. századtól kezdtek Oroszország irányába áramlani. 
Ezt a migrációs hullámot két csoport alkotta. Az első üzletemberekből állt, 
akik valamilyen fajta vállalkozást szerettek volna indítani Oroszországban. 
Ezt könnyű volt kivitelezni, mivel nem voltak nyelvi korlátok. Az ügyesebb 
vállalkozók ismerték a cirill betűs írást is, így könnyen tudtak kommunikálni 
a helyi lakossággal. Sokan már otthon megtanultak oroszul írni és olvasni. 
Egy  másik  fontos  érv,  amiért  Oroszországot  választották,  nem pedig  pl. 
Amerikát, az volt, hogy Oroszország földrajzilag is nagyon közel helyezke
dett el, és nem utolsó sorban a politikai kultúra is közel állt hozzájuk. A kite
lepültek másik csoportját főleg olyan személyek alkották, akik a földműve
lésben vagy gyárakban helyezkedtek el. Mindkét csoportban megtalálhatók 
a szlovák ajkú kivándorlók is, de ezek nagyon kis arányban voltak a csehek
kel szemben. Számbelileg ezek a kitelepültek több tíz ezer embert jelentet
tek. Nagyobb városokban is sok cseh élt, például Kijev környékén vagy akár 
Moszkvában. Ez a migrációs hullám fontos szerepet kapott a háború kitöré
sét követően. A háború kitörésekor sok vállalkozás ellehetetlenült, mivel a 
külföldi állampolgároknak dönteni kellett, hogy mely oldalra állnak a harco
ló  felek  között,  mert  a  monarchia  állampolgáraiként  nem  maradhattak 
Oroszország területén. Csak azok a vállalkozók folytathatták tevékenységü
ket, akik már orosz állampolgársággal rendelkeztek.

Röviddel a háború kitörése után azok, akik magyar–osztrák állampolgár
sággal rendelkeztek, elkezdtek jelentkezni az újonnan megalakult cseh társa
ságba,  az  úgynevezett  „Česká  družina”-ba.  A „družina”  fő  célja  az  volt, 
hogy azok a csehek, akik beléptek az orosz hadseregbe, ne legyenek szét
osztva, hanem egy egységbe formálódjanak. Később ezekből az egységekből 
alakultak a csehszlovák légiók. Az egész vállalkozás viszont nem jött volna 
létre a kitelepült csehek nélkül, mivel ők alkották a légiók alapját, és a hát
térből irányították és támogatták ezen csapatokat.

Irodalmi szempontból is nagyon fontos szerepet töltöttek be a kitelepült 
cseh és szlovák ajkú polgárok. Több tanárt és értelmiségit is találhatunk köz
tük. Ezen személyek segítették több mű kiadását1 Oroszország területén még 
a háború alatt. Segítettek létrehozni több lapot, például a  Čechoslovant, a 
Čechoslovákot  vagy  éppen  a  Slovenské  hlasyt,  amely  először  csak  a 
Čechoslovan mellékleteként jelent meg, később viszont már önálló lapként a 
szlovákok számára. A Čechoslovant több évvel a háború előtt kezdték kiad

1 Oroszországban jelent meg először Janko JESENSKÝ Zo zajatia című verseskötete is. 
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ni. Egyik híres főszerkesztője Věnceslav Švihovský, aki 1913-ban Kijevben 
megalapította a Slovanská tiskárnat is. A hetilap 1911-től jelent meg. Ezek a 
hetilapok nagyban segítették a légiós irodalom terjesztését, mivel több szer
ző műve is megjelent az oldalaikon. Itt is meg kell jegyeznünk, hogy a cse
hek  számára  sokkal  több  lehetőség  nyílt  megjelentetni  műveiket,  mint  a 
szlovákoknak, akik néhány kivételtől eltekintve csak a  Slovenské hlasyban 
tudtak publikálni.

Egy másik oka is van annak, hogy miért kerültek a szlovákok hátrányba 
írásaik megjelenését illetően. Ez az ok pedig abban rejlik, hogy az I. világ
háború után cseh elnyomás kezdett érvényesülni a szlovákokkal szemben, és 
olyan írók számára, akik a háború előtt még nem voltak ismertek, nehezebb 
volt kiadni új műveket, vagy egyszerűen a politikai helyzet miatt nem fejez
ték be elkezdett munkáikat. Ilyen be nem fejezett mű például az ismert Gre
gor Jozef Tajovský Rozprávky z Ruska2 című kötete, amelyben a hazatérés
ről szóló fejezet hiányos.3 Tajovský az USA-n keresztül utazott haza, ahol 
meglátogatta  az ott  élő  szlovákokat.  Közülük nagyon sokan azt  szerették 
volna, ha Csehszlovákián belül Szlovákia autonómiát kapna. Tajovský vi
szont nem akart autonómiát, mivel évekig azért harcolt, hogy a csehek és a 
szlovákok egyenrangú félként szerepeljenek az újonnan megalakuló ország
ban. Ezért a művében szereplő leírás is véget ér a San Francisco-i kikötőnél, 
és már nem tudjuk meg, milyen további események történtek vele a hosszú 
úton hazafelé.

A szlovák légiós irodalom tehát kevésbé ismert, mint cseh társa, még ha 
olyan neveket vonultat is fel, amelyek a szlovák irodalomban meghatározó 
szerepet töltöttek be. Janko Jesenský és Gregor Jozef Tajovský neve a szlo
vák irodalomban mindenki számára ismert, de azt a tényt, hogy ők is szol
gáltak  a  csehszlovák légióban már kevesebben  ismerik.  Ebből kifolyólag 
ezen időszakról írt műveik is háttérbe szorultak. Még rosszabb a helyzet a 
többi szlovák légiós szerzővel. Szinte teljes mértékben ismeretlenek a nagy
közönség előtt. Az ismeretlen szerzők közül még viszonylag jobb helyzet
ben van Mikuláš Gacek. Gacek az egyik legjobb orosz–szlovák műfordító 
volt  a háború után,  mégis  nagyon kevesen ismerik.  Egész élete  szorosan 
kapcsolódott Oroszországhoz, később pedig a Szovjetunióhoz. 

Mikuláš Gacek 1895. július 10-én született Budapesten. Munkás-földmű
ves családból származott. Apja először Budapestre, majd az USA-ba ment 
munkát keresni. Gacek az elemi iskola négy osztályát Alsó- és Felsőkubin
ban végezte, majd a családja kiköltözött az USA-ba, ezért Greenwaldban 
(Pennsylvania)  folytatta  tanulmányait  egy angol  elemi  iskolában  1906 és 
1908 között.  Visszatérése után Alsókubinban fejezte  be az elemi  iskolát, 
2 TAJOVSKÝ, Gregor Jozef, Rozprávky z Ruska (Bratislava 2011) 119-120.
3 Tajovský művét még a háború alatt írta, ezért hazatérésekor már szinte csak javításokat kellett 
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majd a helyi kereskedelmi iskolában érettségizett 1914-ben, röviddel a hábo
rú kitörése előtt. A középiskola befejezése után a híres Makovický család 
befolyása alá tartozó Rózsahegyi Hitelbankban (Ružomberská úverová ban
ka) dolgozott.

Az 1914-es év viszont nagy változást hozott az életébe. Besorozták a hon
védségbe és Trencsénbe küldték katonai kiképzésre. 1915 márciusában az 
orosz frontra vezényelték, ahol hamarosan fogságba esett. Gacek a bevonu
lás pillanatától arra várt, hogy mikor esik orosz hadifogságba, ezért számára 
szinte megváltás volt orosz kézre jutni. A következő szavakkal akarta fogad
ni az oroszokat:  „Zdrávstvuj, mátuška Rossia!  Majd egész úton a kárpáti 
frontra  ezt  a  mondatot  ismételtem magamban. A lelkesedéstől  kell,  hogy 
majd csillogjon a szemem, amikor az első orosz katonának, aki majd elfog 
ezt kiáltom: »My bratia, Slaviane!« »Na mnogaja i blagaja lieta!«”4 Ezek
ből a szavakból tisztán látszik, hogy Gacek erősen russzofil neveltetésben 
részesült. Erős hatással volt rá a környezete is, mivel Árva vidékén nevelke
dett, és közel volt Turócszentmárton is, a szlovák russzofilok központja. 

A fogságba esés után látni akarta Oroszországot, de hadifogolyként nem 
engedték az egyszerű orosz nép közé, amellyel annyira vágyott élőben is ta
lálkozni.  Kijeven keresztül  egyenesen  a  messzi  Ázsiába  szállították,  ahol 
1915. április 15-én Aşgabatba, a mai Türkmenisztán fővárosában hadifog
lyok számára létesített táborba helyezték. „Hiábavaló volt a vágy, legalább 
az utcára benézni az állomásról, látni az orosz embert, ahogy lépked, ahogy 
öltözködik, mit csinál, hallani ahogy beszél...”5 Szerencsére ebben a fogoly
táborban csak rövid időt töltött. Kényszermunkára vitték Oroszország euró
pai részére, ami szinte felszabadulás volt a fogolytáborhoz képest, ahol ször
nyű körülmények uralkodtak. Az 1915-ös évet a Voronyezs vidékén töltötte, 
majd december 23-án Kurgan városába helyezték át. Gacek örült, hogy vég
re megismerheti az egyszerű orosz embereket. Először Kurganban találkoz
hatott a csehszlovák légiókkal, ott ismerte meg Jozef Kudelát,6 és ott vehette 
először kezébe a Čechoslovák hetilapot, amelyben először olvasott a csehek 
és szlovákok közös terveiről. A csehszlovák állam tervei nagyon meglepték 
őt, nem hitte, hogy ilyen államalakulat létrejöhetne. Kurganban több orosz 
újságot, regényt és más szépirodalmi művet is elolvasott. Már ott tervezni 
kezdte  későbbi  műfordítói  jövőjét,  és  arról  álmodozott,  hogy  lefordítja 
Dosztojevszkij, Csehov vagy Puskin műveit. Az orosz nyelvet jól ismerte, és 
már a táborban is fogolytársai – mivel a többség nem tudott oroszul – vele 
olvastatták és fordíttatták az orosz újságokat, hogy friss hírekhez jussanak a 
háborúról.

végezni rajta, de a hazai politikai helyzet elvette a kedvét a hazatérésről szóló fejezet befejezésé
től.
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A légiókba viszont csak 1917 nyarán sikerül belépnie Kijevben. Kijevbe 
menet találkozik dezertáló orosz katonákkal, ekkor kezdi felfogni az egész 
forradalom árnyoldalát, mivel addig kis mértékben, de szimpatizált a bolse
vik eszmékkel. Kijevből először Berezanyba vezényelik, majd a transzszibé
riai vasúton eljut egészen Vlagyivosztokig. Vlagyivosztokból vissza kell tér
nie Szibériába, mert a bolsevik csapatok feltartóztatják a légiókat. Itt újabb 
fejezet kezdődik a számára, mivel az akkor alakult irkutszki átnevelő tábor
ba jelentkezik szlovák nyelvtanárnak.

Az irkutszki átnevelő táborba gyűjtötték össze a fogolytáborokból azokat 
az osztrák–magyar állampolgárokat, akiknek szlovák nevük volt, és a mai 
Szlovákia területéről származtak. Az átnevelő tábor célja az volt, hogy ezek
ből a személyekből szlovák tudatú embereket faragjanak. A táborban a kato
nai képzés mellett délelőttönként tanítás folyt azzal a célzattal, hogy a fog
lyok ráébredjenek: ők valójában szlovákok, nem pedig magyarok. A tábor 
nem volt túl sikeres, és később a csehszlovák viták következtében meg is 
szüntették.  Gacek számára viszont mérföldkő volt.  A tábor bezárása után 
újra Vlagyivosztokba ment, ahonnan hajóra szállva 1920 nyarán végre elin
dulhatott hazafelé.

Hazatérve Gacek még az 1920-as év végén beiratkozik közjegyzőképzés
re. 1922-től 1939-ig Lokca, Párnica és Alsókubin községekben főjegyzőként 
tevékenykedik.  Ezután a  Pozsonyi  nemzetvédelmi  minisztérium kulturális 
osztályának  vezetője.  1940-től  Moszkvában  kulturális  attaséként  szolgál, 
majd  Pozsonyban  a  külügyminisztérium  sajtó-  és  kulturális  osztályának 
munkatársa.

Gacek  a  ’20-as  évek  elején  kezdte  irodalmi  aktivitását.  Műfordítóként 
orosz klasszikusokat, később szovjet  prózát és drámát fordított.  Az általa 
fordított színdarabokat minden valamirevaló színház játszotta. Gyermekko
rától rajongott Oroszországért, de az igazi áttörést a háború alatt ott töltött 
idő hozta el. Ebben az időben több tucat orosz klasszikust olvasott el,  és 
részt vett kulturális eseményeken, a légiókban és később az irkutszki átneve
lő táborban is napi kapcsolatban állt orosz értelmiségiekkel, így nagyon jól 
megtanulta az orosz nyelvet. Hasznosítani tudta azt, hogy a társadalom több 
szintjéről  származó  emberekkel  kommunikált,  és  beutazta  szinte  egész 
Oroszországot.

Gacek mintegy 25 nagyobb terjedelmű művet fordított le és adott ki. Ezen 
kívül  több rövidebb fordítása jelent  meg különböző folyóiratokban.  Több 
szlovák  irodalomkritikus  elismerte  tehetségét,  pozitívan  írt  róla  Štefan 
Krčméry és Andrej Mráz is. A két háború között az egyik legjobb műfordí
tóként tartották számon, amit több díj is bizonyít. Paradox módon Gacek sa
4 GACEK, Mikuláš, Sibírske zápisky (1915–1920) (Turčiansky Svätý Martin 1936) 7 (a szerző saját 

fordítása).
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ját műve a  Sibírske zápisky viszont szinte teljesen ismeretlen irodalmilag 
képzett körökben is. A Sibírske zápisky 1936-ban jelent meg a Matica slo
venská  gondozásában.  A  memoárkötet  az  I.  világháborúban  átélt  esemé
nyekről szól. Az elején még a honvédek között találhatjuk, majd leírja, ho
gyan került orosz fogságba. Ezután a fogolytábort festi le, melyben naponta 
halnak meg emberek különböző betegségekben, és szinte felszabadulásként 
éli meg, amikor áthelyezik az orosz vidékre kényszermunkákra. Annak elle
nére, hogy Gacek rajongott az oroszokért, leírja elmaradottságukat és hiszé
kenységüket is.

A  kényszermunka  során  megismerkedik  a  csehszlovák  légiókkal  és  a 
csehszlovák  eszmékkel,  amelyek  eleinte  kissé  érthetetlenek  számára.  Ké
sőbb, amikor belép a légiókba, már teljes mértékben a csehszlovák eszmét 
követi, de sokszor tapasztalja a csehek nem megfelelő magatartását. Művé
ben több helyen megjegyzi, hogy a csehek sokszor csak saját érdekükben 
cselekedtek, és a szlovákok alárendeltnek érezték magukat. Gacek többször 
megpróbál ez ellen harcolni, de nem sok sikerrel. A legélesebb viták az ir
kutszki  tábor  megnyitása  után  kezdődtek,  mivel  a  csehek  nem nézték  jó 
szemmel, hogy a táborban tiszta szlovákokat szeretnének faragni a foglyok
ból,  és  nem egyből csehszlovákokat.  A tábor vezetői  hiába magyarázták, 
hogy a „megmagyarosított tótok” először csak ismerjék fel a gyökereiket, 
amelyek közel állnak hozzájuk. Szlovák népdalokat énekeltettek velük stb. 
Ehhez képest a csehszlovák eszme nagyon messze állt tőlük, és szinte biz
tos, hogy nem léptek volna be önkéntesként olyan hadseregbe, amely gya
korlatilag a magyarok ellensége volt. A tábor feloszlása után Gacek rövid 
ideig még Oroszország területén harcol  a  légiók  oldalán  a  bolsevikokkal 
szemben, majd Vlagyivosztokon keresztül, hajóra szállva, Ázsiát megkerül
ve hazatér. 

Gacek műve nemcsak szépirodalmi értékkel bír, hanem fontos kútfő az I. 
világháború éveinek megértéséhez. Ahhoz, hogy választ kapjunk arra a kér
désre, hogy amennyiben Gacek műve ilyen értékes, miért nem találjuk meg 
az átlagos lexikonokban7 és irodalomtörténeti művekben, meg kell vizsgál
nunk Gacek életének következő szakaszát. 

Ahogy már láthattuk, Gacek ígéretes karrier közepén állt, amikor kitört a 
II. világháború. 1945. április 5-én, útban az orosz nagykövetségre szovjet ka
tonák elfogták, és Pardubicében pert indítottak, amelyben  Sibírske zápisky 
című művét is felhasználták ellene. Az ítélet tíz év kényszermunka a Szovjet
unióban. 1945-ben deportálták a mai Kazahsztán területén lévő Karagandi vá
ros melletti táborba. Az ítélet nem csak azt vonta maga után, hogy Gacekot 
tíz évre elhurcolták a Szovjetunióba, hanem azt is, hogy szinte az összes iro
5 Uo. 11 (a szerző saját fordítása).
6 Jozef Kudela (1886. május 27.–1942. március 23.) csehszlovák légiós és tanár.
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dalmi szervezet számára nem kívánatos személy lett, és már a nevét sem em
lítik az 1945 után kiadott irodalomtörténeti művekben, lexikonokban. Irodal
mi érdemeit megpróbálták teljesen „kitörölni”.

A kényszermunkáról 1955-ben tért haza, és hihetetlen módon még ezen 
események  után  is  fontos  maradt  számára  az  orosz  irodalom és  kultúra. 
1962-ben rehabilitálták, és csak 1963-ban törölte az akkori Szovjetunió az 
1945-ben született ítéletet. Újra csatlakozhatott a szlovák írók szövetségé
hez, de a megjelent művekben továbbra sem hangsúlyozták a nevét vagy a 
munkásságát. Gacek 1971. január 22-én Alsókubinban halt meg. Érthetetlen 
módon a mai napig ismeretlen maradt a neve az átlagos irodalomkedvelők 
számára. Születésének 100. évfordulóján sem említették a televízióban vagy 
a sajtóban. Csak Alsókubinban rendeztek számára egy kisebb ünnepséget, és 
Huba Peter jelentette meg Rovesník című művét, amely a Gacek és Ladislav 
Jégé Nádaši közötti beszélgetéseket tartalmazza. Gacek több műve kézirat
ban kiadásra vár.

Mikuláš Gacek szomorú végű története megvilágítja, miért is olyan ke
véssé ismert a szlovák légiós irodalom a mai irodalmi tudatban. Szerencsére 
a légiós irodalom büszkélkedhet olyan művel is, amely nem hogy feledésbe 
merült, hanem éppenséggel az utóbbi évek felfedezettje. E mű szerzője Jozef 
Klempa, és sok légiós szépirodalmi íráshoz képest abban új, hogy nem a há
ború után írta a visszaemlékezései alapján, hanem a fronton készült naplóját 
tárja elénk, változtatások nélkül. Így elkerüli azokat a nem kívánt javításo
kat, amelyek esetleg egy későbbi ideológia, esetünkben a csehszlovák nem
zeti eszme befolyása alatt születhettek volna. 

Klempát a háború kitörésekor húszévesen az elsők között  sorozták be. 
Mivel nem foglalkozott a politikával, nem értette az összefüggéseket, és – 
ahogy a legtöbb honfitársa – abban bízott, hogy a háború gyorsan véget ér, 
és talán a frontra sem fog kijutni. E tekintetben szöges ellentéte Gaceknak, 
aki szinte arra várt, hogy hadifogságba essen és végre oroszok között lehes
sen. Sok szlovák fiatal gondolta úgy, hogy még a tél beköszönte előtt vége 
lesz a háborúnak. Klempa 1914. október 26-án került a hadseregbe, és egye
nesen a 13. honvéd ezredhez vezényelték. Az írásából kitűnik az is, hogy a 
hadseregnél éreztették vele szlovák származása hátrányait. A honvédségben 
nem használhatta a szlovák nyelvet, ami miatt többször érte kellemetlenség 
felettesei részéről. A kiképzés nem tartott sokáig, már 1915 januárjában ki
vezényelték a frontra, ahol nemcsak az oroszokkal kellett megküzdeniük a 
honvédeknek, de a nagy hideggel és a térdig érő hóval is. Több érdekes tör
ténetet mesél ebből az időszakból. Megtudjuk például, hogy a honvédek az 
oroszokhoz képest viszonylag gyenge fegyverzettel rendelkeztek.
7 A Sibírske zápisky című művet csak az alaposabb, többkötetes lexikonokban találjuk meg. A leg

több iskolai lexikonban hiába keresnénk Mikuláš Gaceket.

163



♦ ♦ ♦   J O N Č E V  Z S O L T

Klempa nem sok időt töltött a fronton, mivel már február 6-án fogságba 
esett. Érdemes megjegyezni, hogy Klempa pozitívan csalódott az oroszok
ban, mivel a honvédségben azt terjesztették, hogy nagyon barátságtalanok, 
és aki fogságba esik, annak kíméletlen sorsa lesz. Ehhez képest már a fog
ságba esésnél is gyakorlatilag egy orosz tiszt mentette meg az életét azzal, 
hogy megmutatta neki az utat egy völgybe, ahol a záporozó golyóktól biz
tonságban lehetett. A völgyben több orosz csapat is tartózkodott, de szinte 
mindenki barátságosan fogadta. Többen kezet is fogtak vele, és biztatták, 
hogy Oroszországban jól fogja érezni magát. Ez a hozzáállás Klempának na
gyon tetszett, és gyorsan megszerette az oroszokat.

Néhány fogolytáborban eltöltött hónap után kötelező munkákra küldték, 
ahol orosz parasztokkal ismerkedett meg. Egészen 1918 májusáig ilyen kö
telező munkákon vett részt. Klempának szerencséje volt, hogy nem kellett 
hosszú időt töltenie fogolytáborokban, amelyekből honfitársai nagyon rossz 
emlékekkel tértek haza. A munkabeosztásban is szerencséje volt, mivel sok 
hadifoglyot nehéz gyári munkára vezényeltek, Klempa ehhez képest szabad 
embernek érezhette magát, mert a mezőgazdasági munkák közben nem őriz
te őket senki. Ebből az időszakból nagyon sokat megtudhatunk Klempa be
számolóiból az átlagos orosz emberekről, arról, hogyan éltek, milyen véle
kedésük volt az életről, a politikáról, a háborúról. Itt meg kell jegyeznünk, 
hogy nemcsak Klempa vagy Gacek volt elfogult az oroszokkal szemben, ha
nem gyakorlatilag az összes légiós író. Akár a többiek, Klempa is kiemeli a 
rossz tulajdonságokat  és  realisztikusan  leírja  az  elmaradottságot  Oroszor
szágban. Idetartozik például az is, hogy az oroszok nagyon sok alkoholt fo
gyasztottak. A legsúlyosabb kritikával a polgárháborús időket illeti: számos 
esetet ír le, amikor az emberek egymást gyilkolták, raboltak és szinte vadál
latként viselkedtek.

Leírásaiból az is kiderül, hogy sok cseh vagy szlovák származású hadifo
golynak sem volt pontos információja a légiók megalakulásáról 1917-ben. 
Nem ismerték a légiók pontos célját, és azt sem, hogyan tudnának önkéntes
ként jelentkezni. Sőt a politikai céljaik sem voltak világosak Klempa számá
ra, mivel a többi fogolytól ellentmondó információkat kapott. Ne felejtsük 
el, hogy a háború alatt nem volt egyértelmű, hogy a mai Szlovákia területét 
mely országhoz csatolják majd. Az egyik verzió az volt, hogy Oroszország
hoz csatolnák, egy másik elképzelés szerint Lengyelországhoz. Végül a cseh 
nemzettel való közös állam eszméje győzedelmeskedett a politika terén. 

1918  áprilisában  Klempa  éppen  Szentpétervártól  nem  messze  végzett 
kényszermunkát, amikor is a helyzet az előrenyomuló német csapatok miatt 
már tarthatatlannak látszott. Amikor a németek már 48 kilométerre megkö
zelítették azt a raktárt, ahol Klempa éppen dolgozott, az őrség közölte a fog
lyokkal, hogy szabadok, és mehetnek, amerre akarnak. A foglyok számára 
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ekkor csak két választás maradt: vagy a németek elébe menni és önként né
met fogságba esni, vagy elindulni kelet felé, ahol nyugodtabb helyzet ural
kodott.  Klempa 500 társával  a kelet  felé  indulást  választotta  abban a  re
ményben, hogy majd valahol sikerül összefutnia a csehszlovák légiókkal, és 
csatlakozhat hozzájuk.

1918 májusában Klempa önként jelentkezik a Csehszlovák légiókhoz, és 
légiósként beutazza csaknem az egész akkori Oroszországot. A légiósok eb
ben az időben szinte a teljes transzszibériai vasútvonalat ellenőrzésük alatt 
tartották, ezért a katonákat vagonokban szállásolták el, és többé-kevésbé ál
landóan mozgásban voltak. Így juthatott el Klempa Vlagyivosztokba, ahon
nan vissza kellett utaznia a Bajkál-tó környékére az ottani csapatok segítsé
gére, ahogy Gaceknak is.

Légiós  pályafutásának  kezdete  után  nem sokkal  Klempa újra  bolsevik 
fogságba esik. Sikerül megszöknie, és a kozák csapatok között találja magát, 
akik által megismeri a bolsevik ellenes erők sokszínűségét. A kozákoknál 
rádöbben, hogy náluk is a „szemet szemért” elv működik. Több eset szemta
núja, amikor az elfogott bolsevikokat a helyszínen kivégzik. A kozákokkal 
együtt részt vesz néhány ütközetben is, majd végül visszakerül a légiókhoz, 
ahol már régen halottnak hitték.

A naplóban részletesen ír arról, hogy a légiósok milyen ütközetekben vet
tek részt a Vörös Hadsereg ellen, de megtudhatjuk azt is, hogyan viszonyul
tak a légiókban a sorkatonák a feletteseikhez. Ez a viszony merőben más 
volt, mint a Vörös Hadseregben az 1918–1919-es években. Klempa megis
merkedik a fehérgárdistákkal is, akikkel a légiósok együtt harcoltak. Művé
ből kiderül, hogy a fehérgárdisták tisztjei csak a saját hasznukat nézték, mi
közben a fronttól próbálták magukat távol tartani. A leírásokban felbukkan 
Alekszandr Vasziljevics Kolcsak neve is, aki a fehér gárda egyik vezetője 
volt.

Klempa számára a hazaút csak 1920-ban kezdődik Vlagyivosztokban. In
nen a  légiósokat  hajókkal  szállították  Európába.  A legtöbb  légiós  Ázsiát 
megkerülve, a Szuezi-csatornán keresztül jut el valamelyik olaszországi ki
kötőbe, Klempa viszont először Kanadába megy, ahol – szintén vonaton – 
átszeli az egész országot, majd Halifaxban újra hajóra száll. Az Atlanti-óce
ánt átszelve Németországon keresztül  jut el az újonnan megalakult Cseh
szlovákiába.

Klempa műve számos hasznos és érdekes adalékkal szolgál, nemcsak a 
csehszlovák légiókról, hanem az oroszországi helyzetről, a polgárháborúról 
és az ott élő emberek mindennapjairól is. Klempa részletesen írt minden vá
rosról, ahová eljutott. Gacek és Klempa műveiből sok új részletre derül fény 
a háborúval kapcsolatosan. Nemcsak a sorkatonák szemszögéből, hanem a 
tisztekéből  is,  hiszen  Gacek  a  szlovák  légiósok  között  viszonylag  magas 
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tisztséget ért el. A szlovák légiós irodalom más olyan szerzők műveit is fel 
tudja mutatni, akik vezető pozícióban voltak. Ilyen Janko Jesenský is, aki – 
saját fogalmazása szerint – „már-már majdnem miniszterelnöki”8 posztot ért 
el. 

A mai irodalmi tudat és kánon nem kezeli a légiós irodalmat azon a szin
ten, amit megérdemelne. A szlovák irodalomtankönyvek főleg azokat a mű
veket emelik ki, amelyek a háború alatti otthoni helyzetről szólnak, a légió
sok  művei  viszont  elénk  tárják  a  fronton  lévő  szlovákok  mindennapjait. 
Ebből a szempontból a szlovák légiós irodalom történelmi jelleggel is bír, és 
nemcsak irodalomtörténetileg fontos, hanem az adott kor általános megérté
séhez is hozzájárul.

8 JESENSKÝ, Janko, Cestou k slobode (Turčiansky Sv. Martin 1936) 213 (a szerző saját fordítása).
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