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rácia ellenségei terjeszthetnek, hogy a még zsenge új rend erkölcsi alapjait -  melyek
hez a hős Virág Rudolf is hozzátartozik! -  aláássák. E vádra tehát szót pazarolni sem 
érdemes.

Arcképvázlatunk zárásaképpen igazunk tudatában, büszkén és bizton jelenthetjük 
ki: Virág Rudolfnak, a költőnek, a légi felderítés és légi fényképezés atyjának, az anató
miai fotográfia úttörőjének, Petőfi és Marx barátjának, a Forradalom Fényírászának 
neve folttalanul ragyog a haladó magyar égbolton!

Székesfehérvár, 1948. február 30.

A DUBLINI VEGYSZERES FÜZET
Leopold Bloom édesapjának költeményeit 

közreadja Parti Nagy Lajos

Ha az embernek dublini ismerőse van, 
bármilyen távoli, s ha ez az ismerős papír
kutató, illetve kézirat-restaurátor, akkor 
egyáltalán nem lehetetlen, hogy egyszer 
csak jön  egy küldemény, mely bizonyos 
Virág Rudolf vázlatkönyvecskéjének be
tűhíven legépelt oldalait tartalmazza. Bi
zonyos oldalakat, m ert az eredeti paksa- 
méta, alighanem még a múlt században, 
rejtélyes vegyszer áldozata lett, s alig né
hány oldal, fél oldal m aradt meg olvasha
tónak mindabból, ami a sértetlen első be
jegyzés tanúsága szerint eleve is csak tö
redék volt, Tsiga-spucke.

A dublini levél kétséget nem hagy afe
lől, hogy ez a Virág annak az apja, igen, a 
Leopold Bloomnak, „kicsoda elég hires 
enber itten”, de, jegyzi meg az illető, az ő 
számára ettől még „nothing és potho-

ming” a könyvecske, nem ettől érdekes, 
hanem  a különös, máig aktív méregtől, 
mely lapjait anno elfeketítette, s mely alól 
egy bonyolult eljárással -  m ondanom  
sem kell, hogy ismerősöm szabadalma -  
az írás rem élhetőleg és esetleg elővará
zsolható. Mint írja, azért küldi el nekem, 
amit a vegyszer megkímélt, hogy m on
danám  meg, irodalmilag „nem-e van 
elég quality” ahhoz, hogy az eljárás tete
mes költségeit „magyar álam and Árpi 
Göncz megfinancirozza”. De ha nem, hát 
nem, csináljak vele, amit akarok, tudja, 
hogy szeretem az ilyesmit. És ebben iga
za van.

A közreadott szövegben a „[...]” szokás 
szerint a kihagyásokat, azaz a vegyszer 
nyomait jelöli.

Parti Nagy Lajos
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Élőbeszéd post festa

Költöttem Pesten én, szegény „Virágos Mihály” anno tavaly s korábban. Némellyikét 
árkusról másolám, másikját egyenest belé szerzettem a néma tartályba. Egészbe’ avagy 
még többször félbe-szerbe, m ert bíz tsak úgy já rt reám  a Múzsa, m int a Tsiga-spuckja, 
sohse vastagon, de viszont véknyan, ha tán ezüstén is, így legtöbbször csak törmede- 
lem, kis csumák m aradának a Parnassusi szűz-dohányból. De tán mindeggy is, elszijja 
ezt is, azt is ugyanegy-pofával Kronos, még tán a töredéknek jobban is megörvend, 
csak máshogy szelei az, m int a plum p epopeia-k és regények. Ha el nem emészté őket 
első horgadalmam, most m ár maradjanak: intzik, fityegék.

Ámbátord szomorú, parázs-mélyi emlék mindahány, de attól mégjobban tsak aszott 
dohányos-tsöndör, Tiszának virágja, czinege-szar. Legfénylőbb lapjai azok leendnek, 
mellyeket maga Jókayi Móritzunk ereszte a szirti-sas szeme elé, s le is kutyapitsáza 
rendületlenül az F.letképek-ben, 1847-es esztendő julius hóban, éppen hét hónak 
előtte. Magasságos szájának biggyedését légióként „szivárványdal”-om, s novellám, 
melly tűzben végzé, vívta ki. S még kivált az, hogy kértem, hasznukat nem vehetvén, 
adja át őket Honderű-nek.

Pirulák, mint a hátolló, s úgy is közlekedék napokig, akárha az a bolond jószág; 
visszának és Tiszának.

De mindegy ez m ár a Nemzet színe előtt!!!
Oly dolgok tornyosulandnak földön és egen, mellyeknek viheder lobogásában, 

sziklai háborgásában Jókay babérhomloka s az én fűzfavéknyam egyazonmód csak 
dibdád és kisded-szél. Nem vigasztal ez, hanem csak m értékre int. S hogy van dolog 
Honunk kebelén, nem tsupán a tsetserészés, bizony, ti Lonczik s többiek!

Ha históriánk csizmaszáránál, mely jó  Daguerre-unkhoz, s csepp magamhoz ha- 
sonlatossan fénnyel és setéttel ír, ha őmellette én csak halavány inas-fattyú is leend- 
hetek, ha csak a legalázatosabb ezüst-jodidja a jövendőség megörökítésben, úgy az 
méltó és balsamos nyúgszer leend a szívre, minek egy darapkájára e minutomban vég- 
érvényleg reácsukja a födelet:

Virág Rudolf fény-írász.

Édesatyám, én egy virág vagyok

-  írta Virágos Mihály -

„...sors, nyiss nekem rét"

Atyám, én egy virág vagyok,
Egy virágnak születék,
Feslő bimbóm pitteg-pattog, 
ha föl s alá lépdelék.

Lábaimnak gyönge szára 
Fás lészel-é valaha!?
S nem tapos e kar a lábra,
Mint a pam pák majoma.
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Hanem emelt fővel, fával
Szikla-kertté leendek,
nem köt gúzsban se az Ármány,
Se a büdös beléndek.

Atyám, én egy virág vagyok,
Takarjon vajh’ szemfödél,
Nem leendek, attól tartok,
Sem Osszián sem Hümér.

Bárh’ ki tudja, meg van írva,
De én még nem olvasok.
Szárba szökő futtyös írmag,
Atyám én egy virág vagyok.

(Amit ezzel bukréta képiben át is nyújték édes apikám, Virág [Blum] 
Lipót czímfóstőnek 50edik születésnapján, azaz 1828-dik esztendő
be. 13 valék akkoron, mit 0  erősen megkönnyezed

Egy „fecskére”, melly viszket

Eggy emberként húz a Fecske délnek, 
Ahont nincsen nyoma se födélnek, 
Mellyet csak a szeretsenek laknak, 
Szárnyaikkal bútsút csóválgatnak.

Afrikában minek mész te, Fecske, 
Kövérebb ott hal, vad és menyecske? 
Ha kövérebb csípje meg a kánya,
A magyar Fecskének itt van a hazája!

[...]

Ne kompolgálj, mint a bolhó büfti, 
hanem  ülj a babérodra füsti!

Végy példát a magyar emberekrül, 
Halni kész, de gyáván el nem repül, 
Istenem, csak annak növessz szárnyat, 
Ki nem csap föl költöző madárnak!
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Galamb-nóta vázlatja
(Kugler Nátzi cigány-zenésznek)

Az én galambdúczom, 
Csípje meg a kánya, 
Kisbírónak fia, 
Kisbírónak lánya.

Aki nekem abcug,
Utat mutat vajon, 
Galambér’ galamb jár, 
Nem penig oltalom!

Akár toll a pihét,
Elfú a sóhajom,
Nem lesz mán énnekem, 
Csak ez a soha rossz.

[...]

Gilitze gilitze,
Ne hagyd el a dútzod, 
Jobb ma eggy fészekalj, 
m int holnap egy túzok...

refrain:
(arrul lett volna, hogy elfú a szél messzi-messzi földre, sőt Nátzi azt 
akard, legyen benne átal-menet a tengeren, s úgy tovább, hogy egy 
galamb könnye árasztja meg a vizet, de én ellenzettem, magyar nép 
lakjék otthol, ne Óperencián. Ezen kicsinyt összepörzsölődénk a tzi- 
gánnyal, hiába, csak nem ért az hazához, na! Száraz fához antul 
jobban, úgyhogy kibékültünk, mégse lett nóta.)

Vigétz-dala

(Ezeket Rudolph nagyatyuskánk éneklette, mikor öreg agya már el
lágyult szegénynek, emlékszek reá, egy foga nem volt, s ha ellopni 
kis nyoszolyámbái sikerült, el vitt és ringatott, míg jó  emlékezetű 
anyuskám nádmézzel vissza nem édesgetett, közbe nagyon sírt. Blum 
Rudolph nagytata a nádmézet mind megette, addig ember-fiat kö
zelébe sem engede magának, aztán vica-versa, végre meghala.)
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[•••]

Búsuljon a vigéc 
Borongós pofája,
Hát wie geht’s domine,
Egyre azt cantálja...

refrain
A virágnak megtiltani nem lehet, 
vigétz-bigétz guvadtszilva elmehete.

(Meg még ezt is, mi Fénszaru-ból való:)

Rába bögye arany kallóm,
Gyöngyi viola,
Reptet a sors mint az tsiga,
Szorvát kitola.
[...]

Sasdal töredékje

Tükröm előtt, tükröm  előtt hab orczámmal diskurálok.
Virág Rudi, Virág Rudi, szólítom meg enmagamat,
Melyre aztán nyakas szívvel, betsülettel megfelelők,
Azt kérdem meg, ki vágyói te, sasmenésű bérezi titán,
Csak nem, hogy egy galambdútzba béhúz a sors, e vak kalóz??? 
Azt felelem, Virág Rudi, nem valék én dűcznak való,
De az, kinek erős szárnya nem megyen le alkonyattal,
Hanem  ott fen csapdos és dúl szegény hazánk kebelében,
Nem a galambdútzban, Rudi, kezemben a beretvával...

Szivárványdal

A szivárvány hajnalpírkor felszökken az ágyából, 
S kifeszíti boltos mellét a rónán.
Nem fogom én tseresznyézni egy tálból, 
Kegyelem kenyeret nem kér a szalonnám.

Nekem Kugler Lonczi nem fösti meg az eget, 
Nem akasztok véle bajcot, ám bár volna is mivel, 
Barna szemöldöke ollyan m int a szivárvány, 
Tarka tehén m úúú, m úúú, élj lucernán!!!
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Sas legyek ha sasnak vagy virága

[...]

Nyári verőn nem flaszterusoknál,
De búza közt Hérosz pengetem és peng,
Ám egyedül oda, hol szellő sincs, hova lengek, 
Hónomból dézsául gördül a gyöngy, 
s izzad a korczom.

Nem terem  ott Zenit Ó, nem,
Hol aeol hárfáján húsz ujja Nadirnak 
Tépni vitorlát nem rest, s nem dagasztja 
Félbarnosz kenyerét péki tekintet,
Gazdai jószág.

Bús, dühödi Zaphir,
Kardallal menekült Aeroport liliomszál,
Bal sarúja bérezre hág, jobbja a völgybe le, 
Terped a rettenetes láb, Horisonté.
S reccsen a sajka.

[...]

Befordulám a kamrába

-  Élet-Idill és dévajlás -

Befordulám a kamrába, adta vette setét vót,
Nem lelém a beste jószág a pipám nak szurkálót, 
Teremtette sötétsége, ollyan vagy m int a szurok, 
Lepatténtok egyet róla, s a pipám nak beszúrok.

Ahogy mondám, úgy is tették, szörcsölődtem csendesen, 
Azaz szörcsölődtem volna, ha nem zavar senkisem,
De a kamra setétjéből m int valamelly kiváltság,
Pindari láng-ajakával előpattant egy jelenség...

Egy kisleány, egy kisleány jö tt elő a lavórból,
Ha nem vóna vegyszerekből, allig’ ha nem megórrol, 
Mer’ én bizon’ m er’ én bizon’ egy szálában állék ott,
S nem úgy, mint amikó’ kisleányt fogadok.


