Elhunyt Dénes Dönci József.
51 éves korában, hosszan tartó súlyos betegség után, szívroham
következtében elhunyt Dönci, ahogy mindenki nevezte, aki egy
kicsit is közel állt hozzá. A halálhírre egykori kollegák, barátok és
ismerısök hívták megdöbbenve körbe egymást, hogy tényleg
meghalt- e a magyar underground legendás alakja, s talán
legkreatívabb gitárosa, a Balaton, az Európa Kiadó és még
számos egyéb formáció oszlopos tagja.
Sajnos a hír igaz.
Van az úgy, hogy az ember nem képes bejezni egy nyerésre álló sakkpartit.
Békésen kornyadozok törzs csehómban, éppen Kolonics Gyuri halálát emésztgetem,
sikertelenül, amikor a telefon megcsörren.
Horvát Gabi az, a Balaton zkr. basszerman-ja, felveszem, Gabi kérdezi, hogy jól vagyok-e,
mondom, hogy viszonylag, erre Gabi azt mondja, hogy azért kapaszkodjak meg, mert nem
lesz egyszerő, amit mondani fog. Ekkor már rosszat sejtek.
Dönci meghalt- közli tömören, azzal le is rakja.
Azonnali, kétségbeesett telefonok, Lovasinak, Lecsónak, Szalay Petinek: a hír igaz.
Utálok nekrológokat írni, ráadásul mélységesen nem értek egyet a „halottról jót vagy semmit”
szólással.
Szóval Dönci nem volt egyszerő eset, és még egy hasnyálmirigy gyulladás után, frissen
beszerzett cukorbetegség után sem bírta, vagy inkább nem akarta befejezni a cefrézést, de hát
vagyunk egy páran ebben a kies kis országban.
De ami ennék sokkal fontosabb: bár napról napra éltek gyönyörő feleségével és a gyerekekkel
egy apró, mosókonyhából kialakított lakásban, a Drégely utcában, Ferencváros nem igazán
elit részén, Dönci az utolsó fillérét is odaadta, ha úgy érezte, hogy felebarátainak nagyobb
szüksége van rá.
Nagy szívvel élt.
Az is vitte el.
Volt szerencsém vele négy évig együtt zenélni. Amellett, hogy zseni volt, iszonyú alázattal
tette a dolgát. Könyökölni, helyezkedni nem akart és nem tudott, ellentétben néhány
bulvármédia kedvenc, jóval tehetségtelenebb gitárpöcögtetı pályatársaival: maradt a Boráros
tér és Haller utca közötti territóriumánál, ahol e sorok írója is eltöltött vele a helyi
becsületsüllyesztıkben néhány, opálos hajnalba torkolló napot, súlyos világmegváltásokkal
főszerezve.
Sokan lebecsülték, pedig hihetetlenül okos, mővelt ember volt, és bár eszmerendszere nem
minden tartópillérével értettem egyet, az etanol tartamú italok és a szellemi kalandozás
kombinációja egész érdekes eredményeket tudott kiizzadni magából.
Dönci emlékére, és a család megsegítésére a Gödör klubban emlék koncertet rendeznek,
valamikor a hetekben. Az eddigi biztos fellépık: Balaton,Bérczesi Robi, Bródy János,
Colorstar, Heaven Street Seven, Kispál és a Borz, Korai Öröm Pál utcai Fiúk,
Sziámi,Vidámpark, és persze biztos bıvül majd a névsor. Gyertek, mert bár Döncit nem lehet
visszahozni a földi létbe, azért valamennyire megkönnyíthetitek így a hátrahagyottak sorsát.
Egy jellemzı történet.
Már éppen lemondani készültünk a 2001- es Sziget koncertet, mert Döncit elızı nap vitték be
a korházba azzal rohadt hasnyálmirigy gyulladással, mikor megjelent, félórával kezdés elıtt,

és sápadtan, egy széken ülve lejátszotta, amit kell, sıt még annál is sokkal többet. Mint
kiderült, szabályosan levágta magát az infúzióról, kiszökött az ablakon, utolsó pénzén taxiba
ült, hogy ne hagyja cserben a zenekart.
Ilyen ember volt.
Nyugodj békében, Döncikém.
İz Zsolt
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