
fékbe dallom, medvét mázsás vasbilincsbe, avagy pozdorjává pallom, 
szélbe pëlyvaként szitálom, úgy elbánok én azokkal, csakazértis célhoz 
érve!” (214) 
     Monda Lemminkäinen anyja: „Messze vagy të még a céltul! Hallot-
tál csak oly csudákat, mik odafelé mënőben három rëttentő halállal, 
fenyëgetnek végveszéllyel. Mëgérkëzve még csak akkor várnak 
mëgpróbáltatások! Kicsivel tovább haladva Észak udvarát elérëd: 
vasbul van sövénye fonva, acélkorláttal kerítve, fölmagasodik az égig, 
égtül föld mélyéig érve, lándzsákkal vagyon karózva, földi férgekkel 
beszőve, kígyókkal körülkötözve, gyíkokkal gyökérbe verve. Fene far-
kukon forognak, bunkófejjel bólogatnak, szörnyű szájukkal sziszëgnek, 
fejjel kint, belül farokkal.” (236) 
     „Más kígyók a földön kúsznak, vonagló vipërahalmok, fölül nyel-
vük nyújtogatva, lënt a farkukon forogva. Ëgy, mëly szörnyűbb, mint a 
többi, kapunál hever kërësztben, hosszabb, mint a házgërënda, kapu-
bálványnál kövérebb; mérges nyelvét nyújtogatja, szájával sziszëgve 
támad, bizony mondom, sënki másra, csupáncsak tërád, 
szëgényëm!” (248) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Kicsiség, 
kölyökveszély az, hősre nëm lëhet halálos. Tudok tűzre ráolvasni láng-
lohasztó bűvigékkel, földnek férgeit lëgyűrni, vipërákat visszaverni. 
Lám, mi történt múltkorában: vipëravadont ekéztem, kígyószérűn szán-
togattam kesztyűtlen csupasz kezemmel. Vipërát kezembe vëttem, kí-
gyókat marokra kaptam; tízesével öltem őket, százával fekete férget; 
körmömre vipëra vére, kígyóháj ragadt kezemre. Úgy hiszëm, hogy 
ëgyelőre, nëmigën lëszëk ezúttal nagy kígyó kövér falatja, földi férgek 
martaléka; ördögfajzatot mëgölöm, ivadékostul kiirtom, vipërákat széj-
jelszórom, férget útból félrehányom, Pohja portájára lépëk, lakóházuk-
ba hatolva.” (276) 
     Monda Lemminkäinen anyja: „Në mënj bé, fiam, közéjük Pohjola 
palotájába, Sariola szállására! Várnak kardosan vitézëk, hősök harci 
fegyverëkkel, legényëk lërészëgëdve, vedeléstül mëgvadulva. Tégëd 
ott varázsba vernek, szablyaélbe énëkëlnek. Jobbakat lëénëkëltek, 
bajnokabbakat lëbírtak.” (288) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Jártam 
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Dusa Ödön végső fellépése 
 

Nehéz sorsból küzdötte fel 
magát az előadóművészi szintre, 
hiszen olyan vegyes nemzetisé-
gű erdélyi családból származott, 
ahol ez nemcsak előnyt jelentett, 
mert a többféle nyelv és a kultú-
ra találkozási pontján csepere-
dett emberré, hanem a választás 
nehézségét is. Apja szobafestő 
mesterségét örökölte, hogy a 
megélhetéshez szükségeseket 
biztosítsa, és a magyar nyelvet, 
a magyar kultúrát választotta. 
Olyan elszántsággal, olyan ön-
zéssel, amelyre a művészi elhi-
vatottsága ösztönözte. A kolozs-
vári műkedvelők között ismer-
kedik a magyar- és a világiroda-
lommal. Előrehaladásával önál-
lósodik, egyre többet vállal, a 
maga útját járja, és törvénysze-

rű, hogy szembefordul a hatalommal. A múlt század hatvanas-hetvenes 
éveiben, amikor a másként gondolkodók a maguk teremtette kereteket 
keresve, pinceklubok alakításába fogtak, Dusa Ödön is ezt tette, a házuk 
alatt formabontóan berendezett tanyáján megfordultak merészet álmodó 
fiatalok, haladó értelmiségiek. A jelenkori irodalom, a költészet és az 
emberi létről való mélyebb gondolkodás friss hajtásait osztották meg 
egymással. A hatalom ezt, mert nem ellenőrizhette, nem szerette, betil-
totta. Dusa Ödön hat hónapot kapott. Ezután, az esti iskolában szerzett 
érettségije után, nem gondolhatott főiskolára, később pedig a korhatár 
miatt nem végezhetett színészképzőt. 
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Az elhanyagolt monostori kultúrotthonban láttam Gogol: Örült nap-
lójában. Amikor onnan is eltanácsolták, az egyetlen romániai magyar 
ifjúsági lap szerkesztőjeként felajánlhattam neki, hogy alakítsunk  
Zsebszínházat. A feleségem a kolozsvári Vasas klub könyvtárosa volt. 
Akkoriban kezdeményeztem és szerveztem a lap félévszázados évfor-
dulóját. Az  ünnepi hangulatot kihasználva, újraindítottuk az ifjúsági 
matinéinkat, amelynek műhelyeként sikerült központilag jóváhagyást 
nyernem az Ifjúmunkás Zsebszínház megalakítására. Így lett  Dusa 
Ödön Zsebszínháza elfogadott. Két csoportban, mintegy 30-40 műked-
velővel dolgozhattunk. Dusa Ödön az általunk mozgásközpontúnak 
nevezett csoportot, a később rendezőit végzett Kövesdi István pedig a 
hagyományos színházat művelő csoportot vezette. Nyaranként, Dusa 
Ödön kezdeményezte un. Dekádot tartottunk, tíz napig minden este 
más és más előadásainkon átlag százvalahány nézőnk volt. Az előadá-
sok előtt, meghívottaink – mindnyájan akkor mellőzött írók, tanárok, 
szerkesztők: Aradi József, Egyed Péter, Szőcs Géza, Cselényi Béla és 
mások – tartottak előadást. Ezt most azért tartom említésre méltónak, 
mert a Zsebszínház, és az Ifjúmunkás Matinék országszerte tartott tur-
néi, annak mintegy hatvan előadása tették ismertté és kedveltté a moz-
gásközpontú színházat, amelynek folytatását és sokféleségű kiterjeszté-
sét a mostanában évenként megrendezendő csíkszeredai, fiatalos szín-
házi fesztivál vállalta. Dusa Ödön mozgásközpontú színháza akkor, 
abból a kényszerből vált ellenállást tükröző színházi élménnyé, amit a 
hatalom fokozott tiltása jelentett. A kimondatlan szó helyett egy-egy 
mozdulat, jelenet, színpadi kép mutatta az értő közönség szabad óhajá-
nak megfelelő véleményünket a szabadságról, a diktatúráról, az elnyo-
mottak életéről. Így született a Matiné megrendelésére például A mun-
ka és sok más apróbb jelenet. Összegyűjtöttem, lejegyeztem ezeket, 
hogy majd Dusa Ödön neve alatt, kordokumentumokként, az utánunk 
következő mozgásközpontú színházak kiindulópontjául szolgáljanak. 

Az elhallgatás és a kilátástalanság évei következtek. Ödönt hiába 
bíztattam, a mozgásközpontú színház alapmozgásainak kidolgozására. 
Később pedig anyagi támogatás híján nem jelenhetett meg kötete az 
általam alapított Erdélyi kiskönyvtárban sem. 
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mënve lelsz ëgy lángoló patakra utadon kërësztül-átul. Tüzes zúgó zajlik 
ottan, benne izzik szörnyű zátony; tüzes sziklaszál az orma, tűzvörös 
turul az ormon. Éjthosszat feni fogait, nappal karmát élësítve mindën 
messziről jövőre, vándoroló vakmerőre.” (132) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű „Asszony-  
nak való veszély az, hősnek nëm lëhet halála! Tudok én tanácsot arra, 
jól kieszeltem előre: égërfalovat varázslok, égërfalovast a lóra, hogy 
mellettem mëndëgéljën, kocogva elém kerüljön, míg magam búvárma-
dárként, kácsaként mëgyëk kërësztül, turul karmait kijátszva, 
sasmadárnak lába mellett. Ó, anyám, szerelmes dajkám, mondjad máso-
dik halálom!” (148) 
     Monda Lemminkäinen anyja: „Második halál mëg ilyen: valameddig 
vándorolva, ëgy napot talán ha mënve, tüzes árok áll elédbe utadon 
kërësztbe fekve; vége ködbe vész keletre, hosszan nyúlik el nyugatnak. 
Izzó kővel van kirakva, tele lángoló lapokkal. Abba százan is szakadtak, 
ezren is halálba hulltak, százan szablyástul vitézëk, ezren vasvértes lova-
sok.” (162) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Nëm 
embërhalál az olyan, hősnek nëm lëhet halála! Mëglelëm a módot arra, 
jut eszëmbe jó kiútja: hóbul majd vitézt varázslok, hevenyészëk hőst a 
jégbül, azt lököm bele a lángba, gurítom tüzes gödörbe, fërëdőzni forró 
gőzben, rezes virgáccsal verőzni; magam oldalt oldalogva általlábolom a 
lángot, szakállam nëm éri szikra, szál hajam së përzsëlődik. Ó, anyám, 
szerelmes dajkám, szólj a harmadik halálrul!” (180) 
     Monda Lemminkäinen anyja: „Harmadik halál mëg ilyen: még vala-
mit vándorolva, napi járóföldre jutva, érsz Pohjola portájára, legszűkebb 
kapu közébe. Fene farkas tépi testëd, másodszorra medve szaggat 
Pohjola bejáratánál, legszűkebb kapu közében. Száz vitézt is széjjeltép-
tek, embërt ezret is mëgëttek, hogyne falnának föl akkor tégëdet, 
szëgény szülöttem?” (194) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű:„Napos bá-
rányt fölfalhatnak, szërteszéjjel szaggathatnak, de nëm ám a férfiembërt, 
mégha mégolyan parányi! Dërëkam daliaövvel, van kötve vitéz kapocs-
csal, hősök csatjával csomózva: nëm kerülhetëk këgyetlen farkasok fene 
fogára, tátott torkába vadaknak.” (206) 
     „Farkas fortélyát is értëm, medve módját mëgtanultam: én a farkast 
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     Fürdőből a házba jőve szóval mondta, fölfelelte: „Ó, szülőanyám, 
nagyasszony! Ruharaktárunkba indulj, hozd a legszëbbik gúnyámat, 
remëkbe szabott ruhámat, hogy azt öltsem most magamra, igazítsam 
termetëmre!” (56) 
     Kérdi végre asszonyanyja, tudakolja szép szüléje: „Kisfiam, hová 
igyekszël? Hiúzokat hajkurászni, szánnal szarvasokat űzni, avagy mó-
kusra vadászni?” (62) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Ó, 
anyám, szerelmes dajkám, nëm indulok én hiúzra, szándékozom szar-
vasokra, mókust sëm mëgyëk vadászni: Pohjába mëgyëk mulatni, suty-
tyomban duhajkodókhoz! Hozd a legszëbbik gúnyámat, remëkbe sza-
bott ruhámat, hogy a lagziban libëgjek, fényës ünnepën feszítve! (74) 
     Anyja ellenzi erősen, felesége férjét félti, lëbeszéli két kisasszony, 
három tündér hajtogatja, hogy në mënjën Lemminkäinen Pohjolának 
lagzijába. (80) 
     Anyja mondja magzatának, gyermëkéhëz szól szülője: „Në mënj el, 
fiam, në indulj, Kauko kedvesëm, në készülj Pohjolának lagzijába, 
iszonyú ivászatokra! Hiszën tégëd mëg së hívtak, látni sëm igën akar-
nak!” (88) 
     Mire léha Lemminkäinen válaszát így adta vissza: „Hitvány mënjën 
csak hívásra, aki hős, mëhet hívatlan! Itt az én örök hívásom, holddal 
ëgyidős izenet: kardomnak kemény acélja, sziporkázó 
szablyélem!”(96) 
     Ámde Lemminkäinen anyja ëgyre tartóztatja-tiltja: „Në mënj el, 
fiam, në indulj Pohjolának lagzijába! Rémëk lesnek rád az úton, várnak 
számos szörnyűségëk: három rëttentő halálnak háromszor ölő hatal-
ma.” (104) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „
Folytonosan fél az asszony, mindënütt halál ijeszti; nëm fél attul 
férfiembër, csak a vállát vonja rája. Mindazonáltal azonban hadd hall-
jam saját fülemmel, miféle halál az első, az az első s hát a vég-
ső?” (114) 
     Monda Lemminkäinen anyja, szép szüléje válaszolta: „Mondom 
mindënik mikéntjit, s nëm mondok szíved szërintit. Halljad hát első 
halálod, elsőül előtalálod: valameddig vándorolva, talán ëgy napot ha 
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A Zsebszínházat vesszőfutásra ítélte a hatalom. A romániai fordulat 
előtti években, több klubban is próbálkoztunk, ideig-óráig megtűrtek, 
és volt olyan is, hogy tagjainak másféléves munkáját, a román szakem-
berek ellenében, leszavazta a maga érdekeit féltő, a hatalom szolgálatá-
ba szegődött magyar író. Ugyanaz, aki román darab bemutatását tűzte 
ki az egyre fogyatkozó csoport elé, hogy aztán azt is letiltsa.  

Ilyen körülmények között határozta el Dusa Ödön, hogy követi fe-
leségét és fiát Svédországba. Persze, hogy ott sem lehetett „próféta”. 
Pedig próbálkozott – korát újból megelőzve versműsorokkal - a stock-
holmi Magyar Házban is. Akkor már számos, kidolgozott versműsorral 
készen állt, hogy meghódítsa a világunkat. Még egy svéd rendező film-
jében is kapott néhány szavas szerepet.  

 Számomra is emlékezetes igazi sikert végül is Kolozsváron ért el. 
Ezt bizonyíthatom, hiszen az előadást magam rendeztem, szerveztem, 
műsorfüzetét szerkesztettem, sajtóját biztosítottam. Az akkor nagyon 
foglalt Szőcs Géza is írt néhány sort a műsorfüzetbe. Éppen Ödön neve 
napján, négy és fél órás műsorral lepte meg szülővárosa közönségét, 
amely szívesen fogadott akkor minden nyugatról érkezőt. És amely 
nem felejtette el Ödön különlegességeit.  A maratoni előadás vérbeli 
színházi produkció volt, zsúfolt házzal, a színház előtt félszáznál töb-
ben várakoztak helyhiány miatt. Dusa Ödönnek megadta a sors, hogy 
bizonyíthatott annak a színháznak a deszkáin, ahol addig csak apróbb 
szerepekben, vagy statisztaként jeleskedhetett. 

 Sikeresnek mondhatóak budapesti szereplései a különféle klubok-
ban. Stockholmban sem ült a babérjain. Arra, hogy maga köré gyűjtse 
az egykori Zsebszínház, időközben Svédországba menekült tagjait, és 
velük együtt folytassa maradandó értékű mozgásközpontú színházát, 
nem volt ereje, felkészültsége. De számos versműsorát, happening-
alkotását rögzítette hang- és, videokazettára. Különválósága családjá-
nak sem használt: elvált, újra nősült.  

Az utóbbi esztendőben többet tartózkodott Pesten, mint Stockholm-
ban. „Lakásszínházában” lépett fel két kézen megszámolható néző 
előtt. Önmagát ismételte és ez nem tett jót előadásai színvonalának. 

Nagy fegyvertényeként meg kell említenünk a magyar irodalom 
legnagyobbjainak és mellőzötteinek munkáiból összeállított verscsok-
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rát, a különféle címmel előadott gigantikus versműsorait, Dosztojevsz-
kij, Gogol és Csehov szövegekből szőtt műsorát, Platón Szókratész pö-
rének tolmácsolását. 

Életművének kiteljesítésében nagyban segítették barátai, munkatár-
sai. Ezek közül kiemelt szerep jutott Cselényi Lászlónak, a Duna Tele-
vízió elnökének, aki svédországi filmjében nagy szerepet juttatott Dusa 
Ödönnek, aztán csaknem egy órás műsort biztosított a Lakásszínház 
ismertetésére, és lehetőséget a búcsúzásra is, amikor kiderült, hogy már 
csak hónapjai maradtak.  

Dusa Ödön Stockholmban halt meg. Akarata szerint temetés nélkül 
vonult át a másvilágba, porait elnyelte a svéd fővárost keresztül-kasul 
szelő tenger. De amit alkotott- ránk hagyta. Filmről, kazettákról láthat-
juk, hallhatjuk őt. Nemes üzeneteket közvetített, dicséretesen. Egész 
életében ezt akarta. Fellépése immár végleges. 

Tar Károly 
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         HUSZONHATODIK ÉNËK 
         Lemminkäinen Pohja ellen indul, bosszúból, mert  

                nëm hívták mëg a lakodalomba.  
 
 
     Ahti otthon ült azonban hosszú földnyelv hajlatában. Sziget földjét 
szántogatta, mezőségeit művelte. Hírës volt a hallásárul, folyton a fülét 
hëgyëzte. (6) 
     Lárma hallatszott a láprul, zaj a tengër túlfelérül, táncos lábak dob-
banása, sikló szánok szisszenése. Rossz gyanú szaladt szívére, aggoda-
lom kelt agyában: lagzit laknak Pohjolában, tivornyáznak nagy titok-
ban. (14) 
     Fejét fogta, száját rágta, fekete szakállát tépte; pozsgás képének 
pirossa sápadt-vértelenre váltott. Szántást félbe-szërbe hagyva, földjé-
nek felét vetetlen, nyomban a nyerëgbe szökkent, vágtatott egész hazáig 
asszonyanyjának lakába, szép szüléjének körébe. (24) 
     Mondotta mëgérkëzőben, alighogy a házba lépëtt: „Hej, szülőanyám, 
nagyasszony, ételt adj elém, de gyorsan, hadd ëgyék az éhës embër, va-
lamit hamar harapjon. Fürdőházba fűts be közben, jó forróra fölhevítve, 
hogy a férfi mëgfürödjön, kedvére kimosakodjon!” (34) 
     Akkor Lemminkäinen anyja rögtön ételt tëtt elébe, hadd ëgyék az 
éhës embër, valamit hamar harapjon, míg a fürdőház befűlik, száraz 
szauna bémelegszik. (40) 
     Az a léha Lemminkäinen falatját mohón befalva, szaunába szaladt 
azonnal, forró fürdőházba lépëtt. Ott fërëdőzött a pintyő, hósármányma-
dár mosódott, haját hulló lënnyalábra, tarkóját tojásfehérre. (48) 

Észak hírnökei                                       2695 


