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Útinapló – anno 1971
Az „a kutya” című magazin 
főszerkesztőjeként, svéd és 
finn kutyaegyesületektől kapott 
meghívásnak magánúton eleget 
téve járt Észak-Európában Bíró 
András. Erről az 1971. július 29-
től augusztus 27-ig tartott autós 
utazásáról számol be az akkor 
naponta készült, de politikai 
okokból elrejtett, most megjelent 
és utólagos magyarázatokkal, 
fényképekkel kiegészített útinap-
lójában. A Fejesugrás Európába 
a Kádár-korszakban című könyv 
az Egy hónap a vasfüggöny túlsó 
oldalán, öt országon át alcímet 
viseli. Nem tekinthető bédekker-
nek. Nem is azzal a szándékkal 
íródott, hogy épülettől épületig, 
látnivalótól látnivalóig vezesse az 
érdeklődőket, hanem az embe-
ri viselkedés és létviszonyok 
különbségét térképezi fel és tárja 
az olvasók elé a megértés lelki 
terepein kalauzolva Ausztria, 
az akkori NDK, Svédország, 
Finnország, és Csehszlovákia 
tájain át – hazánkból elindulva és 
hazánkba visszaérkezve.

„Megfigyelései ma is tanulsá-
gosak, különösen annak a gene-
rációnak, amely a vasfüggöny 
leomlása után eszmél a világra. 
Az útinapló megjegyzései ugyan-
is nemcsak külföldre vonatkoz-
nak, hanem az akkori magyar 
közállapotokra is. A napló villa-
nófénye görbe tükörben mutat-
ja be azokat a visszásságokat, 
amelyek a Nyugat-Európában 
felnőtt polgár számára igencsak 
anakronisztikusak. Különösen 
érdekes mai szemmel olvasnunk 
Bíró András naplóját, hiszen 
már az Európai Unió tagjaként 
szabadon nézhetünk szét egész 
Európában, s ehhez már útlevél 
sem kell” – írja a könyv elősza-
vában Kubassek János, a Magyar 

Földrajzi Múzeum igazgatója, 
aki hivatott világutazó. Aztán 
így folytatja: „Ebből a naplóból 
plasztikusan kirajzolódik a biza-
lomra épülő szabad világ, ahol 
bátran oda merik adni a lakáskul-
csot az először látott ismerősnek, 
és nem okoz problémát, hogy 
felajánlják kölcsönbe a Mercedes 
gépkocsit. Igen elgondolkodtató-
ak a jóléti társadalom hétköznap-
jairól papírra vetett benyomások, 
az életszervezés mindennapjait 
megélő vendéglátó házaspárok 
ábrázolása. Igen, ők a közbizton-
ságról olyan paradicsomi állapo-
tokat jelenítenek meg, amelyek a 
mai, kelet-közép-európai polgár 
számára is irigylésre méltóak.”

Érdeklődéssel merülhetünk a 
szerző úti kalandjainak megis-
merésébe, mert eleinte kitűnő 
stílusban megírt tudósításnak 
gondolhatjuk, ám többnek bizo-
nyul a szokványos zsurnaliszta 
produktumnál, hiszen a hétköz-
napokon is magas műveltségből 
merít, s külön nyereségünk, hogy 
lírikus alkat. Bepillantást enged 
a vers születésének meghitt pil-
lanataiba, ahogy Északon című 
versének formálását megosztja 
olvasóival: „A fenyvesek ölükben 
hozzák, / s leteszik eléd a réteket, 
/ a nyírfaerdők a legelőket, / apró 
faházak virágok rengetegét. / 
Kedvesem! Tőlem is kérj valamit, 
/ amit jó szívvel tennék elébed. 

// Észak kékje zuhog, / friss vizű 
tavak nyugalma emel, / habszi-
vacs fellegek fújják a / trombi-
taszót. […] Turku kikötőjének 
/ gyöngyház kagylója messze 
maradt el, / Helsinki smaragdja 
is a / távoli kékbe hanyatlott, 
/ Lahti friss szele / még csak 
imént ölelt át búcsú-utunkra, / s 
már vendégének fogadott / Nagy-
Virág tava minket. // Fogadd hát 
tőlem / Nagy-Virág tava szelíd 
nyugalmát, / álljanak őrt a feny-
vesek itt / álmod vigyázva az 
ablakod előtt, / térjen az északi 
szél / jégkunyhójába pihenőre, / 
csak a vadkacsák szóljanak / oly-
kor / künn a tavon, / csak a hű 
kuvasz csaholjon, ha / neszez az 
erdő, / csak a távoli gyorsvonat / 
füttye jelezze: / jön, jön a hajnal 
is / immár.” Ezeket a zenélő és 
dallamos metrumú költői képe-
ket szinte magunk előtt látjuk, és 
akik ismerik a szerző feleségét, 
Máriát, akinek e sorokat aján-
dékozta, azok tudhatják, hogy 
megérdemli a lírai ajándékot. 
Nem csupán azért, mert fárad-
hatatlan lelkesedéssel vezette kis 
Zastavájukat több ezer kilomé-
teren át a számukra ismeretlen 
utakon, hanem azért a természe-
tességéért is, hogy elválaszthatat-
lanul kedves és gondos útitársa 
az írónak az életben, immár évti-
zedek óta. 

Mi tehát ez a könyv? Egy 
utazás emlékeinek megörökítő-
je a múltból, de biztosan több 
is annál. Szalonképes szemlé-
lettel átélt és megírt élmények 
lélekigazítóan okos tárháza. 
Mindenképpen hasznos, mert 
tanulságos olvasmány. (Bíró 
András: Fejesugrás Európába 
a Kádár-korszakban – Szerzői 
kiadás; Érd, 2010)

� Zsirai�László

Másak már…, Egy hangra, 
Ráolvasó, Az utolsó vers – 
címek, Bögözi Kádár János négy 
költeményének címe, amelyek-
kel a Duna-part legfrissebb szá-
mának Szépírás rovata indul. 
A főszerkesztő, Büki Attila pró-
zája folytatja a sort – A Föld 
szerelmese címmel –, majd 
ismét versek következnek: Kiss 
Dénes, Csík Mónika és Beszédes 
István költeményei. Sinkovits 
Péter Vergilius a csatornákban 
címmel rajzolt kétszemélyes 
hangulatképet, Adonyi Sztancs 
János pedig „Nehéz karácso-
nyok” emlékképeit idézi fel. 

Torokszorító téli történet 
Mogyorósi Erika Janika című 
novellája, amelyet Cseh Károly 
versei követnek, majd a Horizont 
rovatban Gombár Endre fordítá-
sában Björn Hellberg svéd író 
Mindenki hibázhat című elbe-
szélésével ismerkedhet meg az 
olvasó. Évszázadokat átívelő 
visszaemlékezéssel köszönti 
az ezeréves Pest megyét Kovács 
Sándor, Tóth-Máté Miklós 
Karácsony Hitchinben címmel 
naplórészletet tesz közzé, ezt 
követi Róna Péter konferen-
cia-előadásból sajtó alá rende-
zett, kifejező című írása: A jólét 
a jólléttől függ, avagy az egész-
ség, mint a 21. század iparága. 

Képzőművészeti kiállításokat 
értékel Novotny Tihamér művé-
szeti író Híd-fők című írásában, 
a hetvenéves Fejér Zoltán festé-

szetéről, jubileumi kiállításáról 
pedig Bősze Balázs írt értéke-
lést. Kaló Béla, Erdei Sándor 
és Zsirai László irodalomkriti-
kai írásai zárják az ezúttal is 
rendkívül tartalmas irodalmi, 
kulturális és társadalmi folyó-
irat legfrissebb számát, amelyet 
Bükösdi Kálmán, Dréher János, 
Erdős János, Fejér Zoltán, Gáll 
Ádám, Kiss-Tóth Ferenc, Kéri 
Péter, Mosonyi Kiss Gusztáv és 
Opánszki Tamás művei illuszt-
rálnak.

A Duna-part megrendelhető 
és előfizethető a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban: 2030 Érd, 
Hivatalnok u. 14.; e-mailen: 
dunapart@csukalib.hu vagy 
faxon: 06-23/365-470.

A borító Kéri Péter fotójának 
felhasználásával készült.

Duna-part
olvastuk

Érdi Városi Polgárőr Egyesület
2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás: minden hónap első péntekén 17–18 óra között
Lakossági bejelentés: 0–24 óráig

Telefon: 06-23/374-459, 06-30/621-2596, 06-30/621-2580

Macsotay Tibor elnök


