
(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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eltúlzottan optimista Honderű („eszébe jut, hogy
az ő hazája voltaképpen a csodák országa, és iga-
zán büszke lehetne arra, hogy itt él”) ugyanazt a
kérdéskört járja körül két szempontból. A folya-
matos váltás jellemző a könyvre, derűs és pesz-
szimista történetek váltakozása árnyalja a képet.

A játékos hangvételű írások témakörökre bont-
 va járják körül azokat az előítéleteket, amelyeket mi
magunk alkottunk, és amelyeket mások alkottak
rólunk. Megtudjuk, hogy hogyan viszonyulunk az
evéshez-iváshoz, milyenek a párkapcsola taink,
hogyan pletykálunk, a hagyományaink és szoká-
saink miért érdekesek vagy éppen nevetségesek a
külföldiek szemében. S hogy miért is bukunk bele
oly sokszor a vállalásainkba: „Az átlagos magyar
ember (főleg, ha férfi) az eredménytelennek és ki-
látástalannak látszó szöszmötölés helyett jobban
szeret durr, az asztalra csapni, és gyors, heves, nagy
lendülettel taszítani egyet a dolgok állásán. Aztán
ha nem úgy sül el az akció, ahogy elképzelte, jö-
het a hagyományos depresszió.”

Bár az írások tartózkodnak a mély, filozofikus
gondolatoktól, az ironikus hangnem gyakran tár-
sadalomkritikát rejt magában, a bürokrácia, a
korrupció kritikáját. A „magyar ember” minden
helyzetben tudja, mit kell tennie, hol vannak a
kiskapuk, melyekkel a rendszer megkerülhető,
hogyan lehet egy kis ügyeskedéssel előre vinni a
dolgokat — még ha utólag ki is derül, hogy ez
inkább hátramozdítás volt… A valóság azonban
nem zavarja meg az „igazi” magyar ember ön-
képét. Ez megingathatatlan.

„A híres emberekről előbb-utóbb kiderül, hogy
magyarok voltak, vagy lesznek, csak még nem
tudnak róla. A magyar ember arról is hallott már,
hogy a magyar nyelv nem is a finnel áll rokon-
ságban, hanem a szanszkritból eredeztethető és
természetesen a legősibb az egész világon. Sőt,
talán egyenesen a Marsról származik. A magyar
ember borotválkozótükrébe pislogva közli tulaj-
don képmásával, hogy állítólag Buddha és Jézus
Krisztus is magyar volt, de pszt, ez titok!”

Lackfi János szarkazmusát remekül kiegészí-
tik P. Szathmáry István illusztrációi. Identitá-
sunk karikaturisztikus leképezése a borító-rajz:
a pizsamás papucsférj daliás önmagával néz far-
kasszemet a tükörben.

Akinek nem inge, ne vegye magára… (Heli-
kon Kiadó, Budapest, 2013)

PAP VERA-ÁGNES

BOGNÁR ANTAL: TARTOZÁS

Az óbudai kiscelli kastély mint origó köré szö-
vő dő „legoregény”, „történelmi és kulturális
mémek” kirakós játéka ez a regény. Búvópatak-
ként futó, egymásba érő és játszó sorsok törté-

netéből a keresztény hagyományokból építkező,
konzervatív értékeket valló társadalmi réteg hal-
ványan körvonalazott képe rajzolódik ki.

Az első fejezetekben a török hódoltság árnyé-
kában kibontakozó magyar színezetű keresztény
tudat formálódásának leírását kapjuk. A kiscelli
Madonna búcsújáró helyén Isten dicsőségére
emelt hajlék építőinek, a közelbe betelepülő szer-
zetesrendeknek és az 1738-as óbudai pestisjár-
ványnak a története a középkori keresztény etika
értékrendje alapján interpretálódik: a szenvedés
a bűnöktől való megtisztulást segíti elő, a rom-
landó test jóvátehetetlenül múlandó életénél fon-
tosabb a lélek üdvösségéért való fáradozás.
„…ugyan minek romlékony otthonában, a hús-
ban ideig-óráig megváltani a lélek időzését,
úgyis veszendő az. Mert hisz testben lakunk ren-
delés szerint, de a mindenségben is ígéret szerint.
(…) Lelkünk e két hazája közt Isten szeme előtt
bolyong a szeretetben. Csak odáig nem érünk fel
mi, gyermekei az örökkévalóhoz, az Úrhoz,
ahonnan gondviselő kegyelme árad.”

Az életet és a halált az öröklétük felől nézve élik
meg a regény további, pár évszázaddal később szü-
letett hősei is: ilyen szereplő a Toldalagi Pált meg-
formáló Palika is, aki anyja gondos ápolása ellenére
is sokat betegeskedik — 1944 novemberét is a Szent
János kórházban tölti —, és akinek egész gondol-
kodását, beleértve a költészet szerepéről vallott né-
zeteit is, átszövik az ilyesféle meditációk: „Vajon a
versekkel kibélelhető-e az öröklét akkora darabja,
ahol a lélek ellakhat, akár egy barlangban? Vagy
csak az imával?” Később kiderül, édesanyja azzal,
hogy karácsonyra hazaviszi a fiát, igazi tragé diától
menti meg: a János-kórház tüdőbetegeit ugyan -
is malenkij-robotra hajtják, s valamennyien még
az úton elpusztulnak. A szovjet munkatáborban
halmozódó szenvedésekről Zoltán, egy elhurcolt,
egyszerű budai fiú történetében olvashatunk, aki-
nek otthon maradt menyasszonyát, Helgát egy
szovjet katona erőszakolja meg, a lány később meg-
őrül, és öngyilkos lesz. A szovjet munkatáborban
olyan rend szer épült ki, mely, akárcsak az ausch-
witzi, nem egyszerűen az emberek elpusztítását ve-
szi célba, hanem a hogyanra teszi a hangsúlyt: sze-
mélyi létüktől megfosztottan, „névtelenül” taszít-
ja őket a halálba.

A második világháborúhoz kapcsolódik a kis-
celli kastély bombabiztos pincéjébe húzódó em-
berek története is. A regény lapjain ismétlődő,
megváltó misztériumok közül talán ez a legna-
gyobb: az ide rejtőző emberek közül mindenki
életben marad, köztük Hamvas Béla is. Ő jegyez -
te föl, hogy az itt lévők valamennyien álmodtak,
s mind tavaszi retekről. Talán ez indíthatta arra,
hogy később kidolgozzon egy szimbó lumokkal
teli álmot, mely a Bognár-regény kulcsmítoszá-
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