
„Fáj a sok forgás, fáj az éjszaka, / egyre közelebb
futó sátora, / fáj a szellő és fáj a nap, / fájnak a
tűnő sugarak. / Most minden fáj, s fölzaklat a ma-
gány, / mi lesz a ma rám törő éjszakán? / A jövő
titkát hallgatom: / ma megáll tán a szélmalom?”
(Megáll a szélmalom). Helyzetük nem sok jóval biz-
tatta. Bár arról írt, hogy szíve kész az új csatára,
alighanem pontosan átérezte, hogy ez a harc, az
övé is, rendjéé is, egyházáé is — elveszett. Re-
ményt, kitartást csak az a Mária-kép sugallt, ame-
lyet a kötet talán legszebb versében írt le, amint
megmozdult fehér keze, „úgy hív és vár a kormos
éjszakában…”, felé indult szíve és minden vágya,
„felé futok, míg rámzuhan az éjjel”.

Néhány szorongattatásban töltött hónap fáj-
dalmas naplója. A sorok mélyéről fel-feltör a riadt
kérdés: mi lesz további sorsuk? Van-e kiút a szen-
vedésből? Augusztus 19-én megünnepelték a
rendalapító Szent Bernátot. Erre az alkalomra
Ágoston Julián himnuszt írt, amelyet Nyolcas
Ipoly megzenésített, és a helyi kórus adott elő.
Szívből fakadó könyörgés, az egyház szorongat-
tatásokban is hűséges katonájának bizakodó
éneke: „Szűzanyánknak édes szavú dalnoka, /
szű zi élet példaképe, bajnoka. / Ciszterciek dísze,
éke, reménye, / gyermekidnek légy vezére az
égbe. / Szent Bernátunk, kérve kérünk, nézz le
ránk! / Hallgasd meg, ó esdeklésünk, hő imánk!”

Kétségem sincs, hogy sokat szenvedett gyer-
me két Szent Bernát végül felvezérelte az égbe, s
ott régi kedvével szórakoztatja a szenteket és an-
gyalokat.

Már nem emlékszem, melyik évben történt.
A Bel városban ődöngtem. A Deák téren föltűnt egy
főként fiatalokból összeverődött társaság. Gitáros
férfi körül csoportosultak, aki verseket énekelt, s
hangszere szolgáltatta a kíséretet. Egyre többen hall-
gatták. Aztán megjelent néhány szigorú rend őr, el-
küldték a zenészt, s felszólítottak, hogy oszoljunk.
Valami volt a levegőben. Egyetlen megzenésített
költeményből is a szabadság üzenetét vél tük hal-
lani. Akkor és ott megértettem, miért telepszik rá
a hatalom a kultúrára is. Kaiser László Dinnyés
József, a daltulajdonos című könyvének (Hunga ro -
vox, Budapest, 2013) fedőlapján láttam viszont az
egykori énekes fiatalkori képét. A szerzővel be-
szélgetve elmondja, sokszor ötletszerűen állt meg,
s hangszerének kíséretével énekelt. A dal szüli éne-
kesét? Jelen esetben az énekes szülte dalát, amely
a kották egymásutánján túl olyan üzenetet hor-
dozott, amelyre nagyon sokan szomjúhoztak.

Emlékezetem szerint a Rózsavölgyitől keve-
redtem a Deák térre, táskámban új lemezzel, mely-
nek birtokában némi távolságtartással hallgattam
az utcai zenészt. Most értettem meg, miért keltett
mégis figyelmet. A másságot lehetett érzékelni, az
egyenkultúrából történő kiszakadást, eltemetett

örökség után való kutakodást, amelynek nyomán
feltárult a protestáló hagyomány, új értelmet, han-
gulatot nyertek Dinnyés József előadásában a ver-
sek. Ennek átlátásához segít hozzá Kaiser László,
aki nem riporter, hanem beszélgetőtársa a kérde-
zettnek. Már az öt évvel ezelőtt megjelent, húsz in-
terjút tartalmazó Elfogult beszélgetéseimből is érez-
ni lehetett, hogy Kaiser László beleérző, nagyon ala-
posan felkészült társa megszólaltatottjainak, s
nem olyan „riporter”, aki alázatoskodva, áhítattól
remegő hangon, minden kényes kérdést messzire
kerülve szólítja meg kiválasztottját. Lehet gyü-
mölcsöző ez a magatartás, de teljesen érdektelen,
előre lehet tudni, mi a kérdező szándéka. Erről a
könyvről olyasmit mondott szerzője, hogy kordo-
kumentum is, s ugyanezt mondhatná erről a mos-
tani életinterjúról is, amelyből nemcsak a daléne-
kest, hanem zaklatott korát is megismerjük.

Szabó Lőrinc után szabadon azt állítja Dinnyés
József: farizeus ez az Európa. Nem tudom, egyet -
ért-e velem, de mintha mi is kissé farizeusok vol-
nánk, amikor közömbösen szemléljük a hagyo-
mányos értékek elvesztését és az emberi érzések el-
száradását. Mit szólna ehhez a világhoz kedves köl-
tője, Nagy László? Vagy a többiek, ha azt tapasz-
talják, ha a kultúrában a politika szempontjai ér-
vényesülnek? A betegség egyik gyógyszere épp a
vers, amely egyetlen gitár szakavatott kíséretével
is gyönyörűséget ad kicsiknek és nagyoknak, letörli
a könnyeket és tisztultabb jövő reménységét su-
gallja. Ez továbbra is a „daltulajdonos” küldetése,
még ha más közegben, más szellemi környezetben
teljesíti is.

RÓNAY LÁSZLÓ

KABDEBÓ TAMÁS: DUNAÚSZÓ

Egy fogadás, egy evező, egy csónak és a Duna. Vas
Pál nyugdíjazott tornatanárnak nincs is többre szük-
sége élete legnagyobb küldetésének teljesítésé-
hez, amelyre nem kevesebb időt szánt felkészülésre,
mint egész életét. Vagyis már csak egy útitárs ra, aki
a ladikot vezeti, hiszen a férfi nem eve zővel a ke-
zében kívánja teljesíteni a Duna-túrát a folyó teljes
hosszán. Lelkes jelentkezők a pozícióra bőven
akadnak, így hamar vízre ereszkedhet Pali és Bo-
riska — a szerencsés kiválasztott.

Kabdebó Tamás második Duna-könyve, a Du -
na úszó a Duna-túrások útját követi végig — meg-
lehetősen pontos tájleírásokkal. A részletesség
nem meglepő, hiszen az író saját élményéből me-
rített: a hetvenes években unokatestvérével leeve-
zett Ulmtól Bajáig, s ezt az utazását használta fel
regényéhez. Ráadásképp az alkotás közben a dol-
gozószobája falán függő hely- és vízrajzi Duna-
térkép is segítségére volt az alapos munkához —
ahogyan ezt a Takarodó címet viselő utószóban írja
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(149.). De az író nemcsak saját tapasztalatait építi
a könyvbe, hanem családfáját, sőt, saját magát is.
Többször is olvashatunk többé-kevésbé híres
Kabdebókról — egy linzi lakás könyvespolcán
pedig nem mást láthatunk, mint Kabdebó Tamás
első Duna-regényét, a Danubius, Danubiát.

A történet kezdetén keveset tudunk úszó hő-
sünkről és kísérőjéről, azonban ahogy kezdetét
veszi az utazás és ezzel szereplőink ismerke-
dése, úgy az olvasóhoz is egyre több információ
jut el kettejük párbeszédén keresztül. Megis-
merjük Pali és Bori családját, élettörténetét dió-
héjban, és a legfontosabbat: miért is vágnak neki
a kilenc országot átszelő folyónak?

Vas Pál fogadásból indul útjára, megállapodott
ugyanis barátjával, hogy míg ő minimum 1800 ki-
lométert, egy Dunahosszat úszik, addig a barát két
hét alatt Magyarország legmagasabb csúcsait
mássza meg. Bori indíttatása ennél keserűbb: ő sú-
lyos betegségben szenvedett, de ha ez még nem
volna elég, másfél esztendeje a férje is eltűnt —
azóta is rendületlenül, de hiába várja haza urát.

Így veszi kezdetét a két javakorabeli története,
melynek során megtapasztalják a Duna minden
oldalát: látnivalóit, nevezetességeit, finom ízeit,
lakóit — akik között persze mindig ráakadnak a
magyar ajkú emberekre. Az izgalmas kaland
eseményei hétköznapiak, már amennyire min-
dennapi lehet a két nyugdíjas vállalkozása.

A könyv nem csupán egy kaland leírása, ha -
nem tudástára is a folyónak. Kabdebó Tamás
nagy Duna-tudósként főhősét rezonőrként arra
„használja”, hogy minél több Duna-információ
férjen bele a regénybe — így Vas Pali lankadat-
lanul mesél a folyóról: számszerű adatok, érde-
kességek, a Dunához fűződő személyes és törté-
nelmi anekdoták színesítik a történetet. Eközben
az utazók aktuális és otthon hagyott élete elvá-
laszthatatlan: nemcsak a család emlékét hordoz-
zák magukkal, hanem mobiltelefonjukat is, így
folyamatosan értesülünk az otthoniak életéről:
betegségekről, apró-cseprő dolgaikról, örömteli
gyermekáldásról.

A regény fele táján — ahogy ez a túraútvonal
jóvoltából magától értetődő — visszaérünk a ki-
indulóponthoz. Visegrádtól azonban új útitárssal
folytatja Pál a kirándulást, méghozzá a fogadás
másik résztvevője, Nagy S. János szegődik mellé.
Borikát váratlanul megkerült férjével együtt ma -
ga mögött hagyva tartanak tovább a cél felé. A re-
 gény utolsó és egyben legterjedelmesebb feje-
zete már a két jó barát története. Az izgalmak
megmaradnak, de kiegészülnek közös és egy-
más előtt is eltitkolt emlékekkel, és véget nem
érő ultipartikkal. A Duna mentén megismert
személyek köre is bővül: művészekkel, riporte-
rekkel, drukkolókkal, s Pali hajdani szerelmével,

Orsikával — akinek hősünk nem kevesebbet
ígér, mint visszatértét. A nő, akivel szerelme bár
nem teljesülhetett be, de nyomot hagyott életé-
ben: „Hazafelé ugyanúgy jöttünk, mint mi ketten:
Orsi evezett, én a ladik után úsztam” (134.) — most,
fél évszázaddal később Vas Pál élete megválto-
zott, de a ladikot ugyanúgy, tempózva követi.

Ha Orsikához vissza nem is, de Orsováig el-
jutott két utazónk, ám innen egy tapodtat sem
mozdul a Dunaúszó és a Dunaevező. Élik nyugo-
dalmas dunai életüket: úsznak, halászgatnak és
eközben tanakodnak — Pali nem teljesíti a foga-
dást vagy csupán elhalasztják másfél esztendeig?

Kabdebó Tamás egyszerű olvasmánnyal szol-
gál — a szó legnemesebb értelmében. Hétköz-
napi figurák, emberi célokkal, irigylésre méltó
kitartással. A néhol oly részletes leírás talán in-
gerszegény a mai olvasók többségének, de ha
végigutazunk Kabdebó Dunáján, azt az író ér-
dekes tudnivalókkal és életszagú történettel ju-
talmazza. (Argumentum, Budapest, 2013)

SOMOGYI GRÉTA

LACKFI JÁNOS: 
MILYENEK A MAGYAROK?
Útikalauz kül- és belföldieknek

Milyen is az a bizonyos „magyar ember”? A ma-
gyar ember jó kedélyű, sokat bíró nagyivó, s
csak a véletlenek rosszindulatú összejátszása
folytán hever részegen az árokparton. Hirtelen-
haragú és bátor, a zoknijában hordja a bugyli-
bicskát. Szereti a hasát jól megpakolni és a kocs-
mapultnál regélni pikáns kalandokról — elvégre
a magyar ember asszonyai a legszebbek a vilá-
gon. Találékony és furfangos, nemcsak a gyufát,
a hologramot és a dinamót találta fel, hanem tu-
lajdonképpen a spanyolviaszt is. Lélekben akkor
is a puszták szabadéletű lovasa marad, amikor
cekkerben cipeli haza a bontott csirkét anyunak.
S ha a dolgok mégis rosszul sülnek el, sírva
vígad, hiszen „a magyarok irtó dühösek, ha va-
laki elvitatja tőlük a búslakodás jogát”.

Hogyan látjuk mi magunkat és hogyan látnak
mások minket? Lackfi János harmincöt rövid,
frap páns történetben írja meg a „magyar em-
bert”, akit szeretünk is, meg nem is, aki vagyunk
is, meg nem is. Útikalauz kül- és belföldieknek —
jelzi a kötet alcíme, de a bedekker leginkább ma-
gyarokról szól magyaroknak, hazai kultúrkör-
ben értelmezhető. Anekdoták, viccek, közhelyek
alkotják a kiindulópontot a nemzeti sztereotí-
piák kifigurázásához.

A kötet tónusát megadja a felütés: a két indító
esszé, a kesergős Honfibú („tulajdonképpen szé-
gyen ehhez a néphez tartozni”) és ellenpontja, az
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