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Hézagpótló ember
Ezerkilencszázötvenhat augusztus ki-

lencedikén Kabdebó Lóránt húszéves 
volt. És a Kolhoz Kör tagja. Az ELTE 
BTK magyar-történelem szakának hall-
gatója, leendő középiskolai tanár, aki, ha 
felnézett az égre, talán már látta a repe-
déseket, a hézagokat, 
amelyeket a költészet, 
az irodalom erejével be 
kell tömni, be lehet töm-
ni. A Kolhoz Kör kü-
lönleges „intézmény” 
volt, egyetemisták, fi-
atal egyetemi tanárok 
részvételével találkoz-
gattak a budai várban, 
a Régi Országház étte-
remben. Már forrt a le-
vegő, érezhették, valami készül. Kabdebó 
később az 1956-os Pilvax a Várban című 
írásában így írt erről: „akkor úgy hallgat-
tam őket, mint akik másképp beszéltek, 
mint az egyetemen.”

A Kolhoz Kör amellett, hogy kellett 
egy név, amelyik politikailag elfogad-
ható, a legenda szerint a szegénységnek 

Hézagpótló ember

köszönhető. Mint ahogy a kolhoz műkö-
dött, itt is mindenki beadott mindent a kö-
zösbe, annyi pénzt, amennyit tudott, hogy 
a szegényebb fiatalok is tudjanak inni sört 
vagy fröccsöt a Régi Országházban.

A Kolhoz Kör 1956. október 6-án tör-
ténelmi túrát tartott. A Kerepesi úti te-

metőben felkeresték az 
1848-49-es forradalom 
és szabadságharc áldo-
zatainak sírhelyét, majd 
vonultak keresztül a vá-
roson, Batthyányi-örök-
mécses, Pilvax, Nem-
zeti Múzeum... Az ifjú 
Kabdebóval.

Néhány nap múlva, 
még a forradalom előtt 
megjelent az ELTE 

BTK irodalmi kiadványa, a „Tiszta szív-
vel”. A szerkesztőségben az ifjú Kab debó 
Lóránttal. Egyetlenegy számot ért meg, 
de úgy vélem, ez a tiszta szív a mai napig 
benne él Lóri bá’-ban.

A most nyolcvanéves Kabdebó Lóránt 
az egyetlen ember, akinek elöl is, hátul 
is van neve. Aki nem ismeri, képzeljen 

Kabdebó Lóránt a Magyar Időkben megjelent cikkeit mindig Hon-Lapunkon 
is közli. Most fordult a helyzet, a Magyar Idők Lugas című melléklete köszöntöt-
te Kabdebó Lórántot 80. születésnapja alkalmából. Úgy érezzük, hogy viszonzásul 
ezt a cikket és a róla készített festményt is közölve mi is köszöntjük honlapunkon 
Kabdebó Lóránt professzor urat. 

Sáfár Pál festménye

Ficsku Pál

Kabdebó Lóránt, az iskolaépítő
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el egy alacsony, kicsit columbós embert, 
akinek mindig különleges fibula lóg a 
nyakában, és jellegzetes rekedtes hangján 
soha nem mondott egy rossz szót se senki-
re. Csak úgy tiszta szívvel beszélt. A háta 
mögött „A Kabdebónak” hívták. Elölről 
meg „Lóri bá”-nak. Nekem még mindig 
Lóri bá’.

A forradalomból kimaradt, erdélyi ro-
konainál volt éppen, a Tiszta szívvel meg-
szűnt.

Ezerkilencszázötvennyolcban került 
Miskolcra középiskolai tanárként. És egy 
éhes fiatalember rávetette magát Szabó 
Lőrincre. Mert ha róla beszélünk, Sza-
bó Lőrinc jut az eszünkbe. Szabó Lőrinc-
ről írt trilógiája megkerülhetetlen a ma-
gyar irodalom, a magyar lét hézagjainak 
beglettelésére. Szabó Lőrinc lázadó év-
tizede (1970), Útkeresés és különbéke 
(1974), Vers és világ (1980).

De Lóri bá’-t nem szabad egyszemé-
lyes életrajzíróvá tenni. Sokkal több an-
nál. Akik ismerik, akár a háta mögül, akár 
elölről tudják ezt.

Szabó Lőrinc mellett átadta tudását 
Gottfried Bennről, Ezra Poundról, T. S. 
Eliotról, Petőfitől, Adyról, Weöres Sán-
dorról meg még mindenkiről. Egy írásá-
ban így fogalmaz: „És segítségemre jöttek 
költőim természettudós kortársai, a kvan-
tumelmélet megvalósítói, akik kezét fog-
va értelmeztem költőimet és keresem ma-
gam számá ra is az eszmélkedés lehetősé-
geit. Ekkortól érzékelem a nyugati gon-
dolkodás hézagait, amelyeket nemcsak a 
természettudósok, de költőim is érzékel-
tek, és igyekeztek - mindegyik a maga 
módján - kitölteni.”

Lóri bá’ kitöltötte a hézagokat.
Visszatért Miskolcra, és a lesajnált Bor-

sodban iskolát alapított.
Németh Lászlónak az iskolát alapító 

Apáczai Csere Jánosról írt színművében 
van egy mondat: aki alkalmas, köteles.

Kabdebó Lóránt köteles volt alkalmas-
nak lenni.

A régebbi nevén Miskolci Nehézipari 
Egyetemen - most Miskolci Egyetem - lét-
rehozta a Bölcsészettudományi Kart, mel-
lette meg elindította az Új Holnap című 
folyóiratot. Ami nem egy számot ért meg, 
mint a Tiszta szívvel. Lóri bá’ megjelené-
sével Miskolc visszakapta kulturális köz-
ponti szerepét. Lehet, hogy ez durva ki-
jelentés, de elfogult vagyok. Mint ahogy 
elfogult lehet az a több száz ember, akit 
megtanított a hézagpótlásra.

Abban az élményben volt részem, hogy 
Lóri bá’ miskolci lakásában találkozhat-
tam Határ Győzővel. Egy iskolaépítővel 
és egy iskolaalapí tóval. Határ Győző író 
Cziffra György zongora- művésszel együtt 
kényszermunkásként dolgozott Miskol-
con, a Dudujka-völgyben az egyetem épí-
tésén. Kabdebó Lóránt több mint negyven 
év múlva meg bölcsészkart alapított. Ül-
tünk Lóri bá’ lakásában, a nyitott ablakon 
át láttam a mállott tűzfalat, és akkor Határ 
Győző annyit mondott nekem, meg kell 
találnom a kegyelmi állapotot. Akkor le-
het alkotni. Lóri bá’ arcára kiült az a fa-
nyar mosoly, amely a rekedtes hangján kí-
vül, mondjuk úgy, „kabdebókum”.

A hézagpótlás és a kegyelmi állapot mel-
lett az imádság is fontos része Kabdebó 
költészetről vallott nézeteinek. „Az eltö-
megesedés és a pa rancsuralmi rendszerek 
poklaiból a költők személyes kivágyódása 
a költészetnek az imádság rangjára emel-
kedését hozta létre. A személyes költészet 
megszólalása szertartássá válhatott.”

Kabdebó Lórántot mind a miskolci, 
mind a pesti lakásában sikerült megles-
nem, titokban az ágyát is.

Kényszeres íróágynéző vagyok.
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Szeretném megtudni, miről álmodnak.
Szerintem tücsökzenepárnája van.
Amikor elalszik, a Tücsökzenét hallja, 

amikor felébred, akkor is.

Még sok-sok tücskös ébredést és hézag-
pótlást kívánunk, sokan, Lóri bá’.

(Megjelent: Magyar – Hon – Lap 2016. 
aug.13.)

  

Budapesten, 1941. október 21.-én született.
A kortárs művészeti élet  talán legsokol-

dalúbb alkotója, aki egyaránt maradandót 
nyújtott mint rajzfilmrendező, illusztrá-
tor, művelődéstörténész, a 
néprajz és népművészet jel-
képrendszerének   föltáró-
ja.   Családjának   magyar-
örmény kapcsolata a fölme-
nők harmadik generációjáig 
vezethető vissza; nagyany-
ja Duha Mária az erdélyi 
Mezőbándról származott. 

 Pályafutását 1960-ban a 
Pannónia Rajzfilmstúdió-
ban kezdte, majd öt év után 
önálló filmrendezőként mű-
ködött. 1981-től az Iparmű-
vészeti Egyetemen animá-
ciót tanított. 1994-től a Magyar Művésze-
ti Akadémia tagja lett. 1974-ben Balázs 
Béla-díjjal tüntették ki. 1977-ben Küz-
dők című filmjéért Cannes-ban Arany Pál-
ma díjat kapott. 1978: Kossuth-díj, 1982: 
Ifjúsági díj, 1984: Minden idők legjobb 
rajzfilmje díj Los Angelesben a Fehérlófia 
című filmjéért, 1984: Érdemes művész, 
1988: Életfa díj, 1998: Magyar Köztár-
saság Középkeresztje, 2000: Budapest 
II. kerület díszpolgára, 2002: DUNA TV 
Pátria díja, 2004: Magyar Művészetért 
díj,  2007: Árpád emlékdíj, 2007: Príma 

Hetvenöt éves Jankovics Marcell

primissima díj, a Népművészet és köz-
művelődés kategóriában, 2008: Budapest 
XII. kerület díszpolgára, 2009: WCC Le-
onardo da Vinci Award, 2010: Klingsor - 

életműdíj - Pozsonyi Ani-
mációs Biennále (BAB), 
2012: Árpád Pajzsa-díj.

Megelevenítő, expresz-
szív rajzművészete segí-
tette animációs filmjei-
nek megalkotását. A nép-
művészet iránti érdeklődé-
se a János vitéz című film-
je (1973) elkészülte során 
támadt föl, mely alkotása 
egyébként az első magyar 
egész estés rajzfilm lett. A 
Fehérlófia (1980) már tel-
jes egészében az ősi nép-

mesei elemekből ihletődött. Ugyanez a 
vonzódás és elemző átélés tükröződött a 
Magyar népmesék és Mondák a magyar 
történelemből című művein.

Írásaiban és előadásokon értekezett a 
magyarság jelképeiről és jelképrendsze-
réről. ( Csillagok közt fényes csillag – a 
Szent László legenda,  A fa mitológiája, 
A Nap könyve). Társszerzőként működött 
közre a kézikönyvként általánosan hasz-
nált Jelképtár összeállításában (Budapest, 
1990). Kultúrtörténeti esszékötete Mély a 
múltnak kútja... 1996-ban jelent meg.


