A nemzeti csapatban kötelező játszani!
Ha a magyar katonai hagyományőrzést a rock and rollhoz hasonlítanám, Csepin Péter
alakja mindenképp Mick Jagger mellett kapna helyet.. Virtusa, teljesítményei,
harcedzett média személyiségeket és hagyományőrzőket is néha meghökkentő
extravaganciája, életszeretete mára már legendássá tették. Várpalota melletti
várkastélynak beillő tanyáján volt szerencsém kérdezni.

Hende Csaba honvédelmi miniszter úr, az Északi Portya befejezésekén
kitüntetett titeket. Mit jelent számodra ez az elismerés?
Megtisztelő, bár én már második alkalommal kaptam meg ezt a kitüntetést. Úgy
gondolom a csapatból bármelyikünk megérdemelte volna. Említeném itt Zsolnay
Gábort, akivel az első három túra viszontagságait osztottuk meg. Ha valaki, ő végképp
rászolgált az elismerésre.

Túl az egyéni teljesítményen, leszámítva a legutóbbit, mi volt az eddigi
portyák célja?
A legutóbbi túránk a hiedelmekkel ellentétben nem elvárásoknak igyekezett eleget
tenni. Egyszerűen csak arról volt szó, hogy mindig megkaptuk, miért „fű alatt”
indulunk és érkezünk. Nos! Most sikerült kellő hírverést csapnunk mind az indulás,
mind pedig az érkezés körül. Ez annyira összejött, hogy maga a honvédelmi miniszter
fogadott minket. Erre ugyanazoktól megkaptuk, hogy miért kell ekkora reklám
nekünk. Mindenesetre érdekes. (enyhe mosoly…)
Kérdésedre visszatérve:
Édesapám gyerek koromban jól menő vállalkozónak számított. Annak idején
rengeteget utaztunk külföldre. Apám képes volt egy szuszra akár Nápolyig is
levezetni. Képzelheted, a családi kirándulás így autóversenyhez kezdett hasonlítani. A
sok érdekes látnivaló csíkként suhant el mellettünk. Elhatároztam, hogy amint
megtehetem, szép nyugodt tempóban végig látogatom ezeket a helyeket és nyugodtan
elnézelődök. Ehhez a tempóhoz, számomra a ló számított a legmegfelelőbb
közlekedési eszköznek, így lóháton vágtam neki az útnak. Szép könnyű lépésben
könnyebben magába szívja az ember az adott táj kultúráját.

Milyen katonai előélettel rendelkezel?
Katonai főiskola, határőrség, kis Idegenlégió, de voltam biztonsági
őr a Balatonnál a kormányüdülőben. Az ember ezt változatosnak
gondolná, számomra egyforma volt.

A légiónál?
Igen. Négy hónapos alapkiképzésen, majd eljöttem. Amíg nem
teszed föl a fehér „kepit”, szabadon távozhatsz.
A katonai hagyományőrzők egyre szélesebb rétegét éri kritika, hogy nem
voltak tényleges katonák, s ezért komolytalan az egész tevékenységük. Erről
mi a véleményed?
Szerintem a kettő nem zárja ki egymást. Amikor ott volt a
lehetőség, mi például egyből jelentkeztünk tartalékosnak. Nálam az
nem fér bele, hogy egyenruhában döngetem a mellem, amikor meg
hív a haza, visszakozok, hogy nem fér bele a szabadidőmbe. Ha
katonásdit játszunk, azt igenis komolyan kell venni, s nem teheted
meg, hogy visszautasítsd a Nemzeti Csapatban a szereplést.
ilyenkor nincs az, hogy a te vagy az én csapatom. Amikor baj van,
igenis menni kell zsákot pakolni. Az nekem nem fér bele, hogy
kitüntetéssekkel tele aggatva verem a mellem egyenruhában, hogy
mekkora hagyományőrző vagyok, amikor meg kell, nem érek rá.
Ha katonásdit játszunk, azt komolyan kell venni. Ennek ellenére
nem hiszem, hogy bárki felett ítéletet mondhatnék.

Az utóbbi időben több könyved is megjelent. Úti
beszámolókon kívül más témában is kipróbálod magad
esetleg?
Megfordult a fejemben egy történelmi témájú regény. De az
általunk előadott színdarabok írásában is közreműködtem.

A többi országhoz viszonyítva szerinted mi magyarok, hogy
állunk a hagyományőrzés terén? Úgy tudom a lengyelekkel
közelebbi kapcsolatba is kerültél.
Na igen! A lengyelek jóval előttük járnak. Köszönhető ez annak,
hogy Lengyelországban a hadsereg támogatja a katonai
hagyományőrzést. Példaként említem a Kielecki ulánusokat, velük
Tokajban találkoztam. Mindegyikük tartalékos katona, ez meg is
látszik rajtuk. . A II. Világháborús felszerelésük tökéletesen korhű
és rendezett. Választott korszakuk a XVI. század pedig teljesen
korhű.

Szerinted, mi hiányzik a magyar hagyományőrzésből, ami a
lengyelben megvan?
Semmi.
Az a lengyel, ez a magyar.
Egyszerűen, amikor vége lett a kommunizmusnak és úgy
döntöttek támogatják a hagyományőrzést, ezt hivatalos formában
is megtették.

Anélkül, hogy ezt kisajátították volna hivatalos helyeken?
Állítólag nemzeti kormányunk van és egyáltalán nem biztos, hogy
ez az ő hibájuk. A magyarokban kevés a hit. Nem lehet egyszerre
több istent szolgálni. Amikor vége lett nálunk a kommunizmusnak,
lettek egyszer a katolikusok és beözönlöttek az országba a hun
tudattal élők. Ezeknek azonban semmilyen kapcsolatuk nem volt
velük, csak ész nélkül hirdették őket. Előttük azonban nekik is csak
a kommunizmus volt, ami erősen meg is látszott illetve látszik. Ezt
hívjuk mi szittya biznisznek.
Sokszor hívnak rendezvényszervezől azzal, hogy ez nekünk
mekkora üzlet lenne, reklám és a hazának mekkora szüksége van
ránk. teszik ezt olyanok, akik még pár éve még a vörös zászlót
lengették és jó hogy magukra nem tetováltatták a csillagot vagy egy
alakulat számát.. Nekem ez azért kissé büdös.
A lengyelekben talán több a hit. Értsd ezt úgy, hogy a templomok
és a kertjeik vasárnapomként tele vannak. És nem csupán az
idősebbekkel, hanem fiatalokkal is, akiket senki nem próbált meg
hivatalból oda tessékelni. Nálunk sok a hitevesztett ember és ezt
nem lehet hivatalból orvosolni.

Miből élsz amúgy?
Legfőképp abból, hogy nem kell kölcsönt fölvennem. Ideális
helyen élek. Megválogatom a barátaim, akik akkor jönnek amikor
szükség van rájuk. A könyvekből és az előadásokból is van némi
bevétel. A szüleim is rengeteget segítenek.

A katonai hagyományőrzés rentábilis tevékenység számodra?
Iszonyatosan sokat kell beletenni, de nem panaszkodhatok. A
környékbeli iskolákba ingyen megyek el előadást tartani. Néha
hívnak minket filmforgatásra a szövetségen keresztül. (MHKHSZ)
Ilyenkor sosem nézem, hogy ebből a mennyi pénzt vesz le a
közvetítő. Ha elvállaltam egy összegért a munkát, akkor meg is
csinálom. A különbözetért a szervező munkával ő is
megdolgozott. A többi nem az én dolgom, és ez így van jól. Ezen a
téren a szövetség nagy segítség.
1997 óta vagyunk bejegyzett egyesület. Azóta volt, hogy kerestünk
pénzeket. Nem lehet okom panaszra.
Lejegyezte:
Dessewffy Zsolt

