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Szombathy Bálint

Az ezerhangú férfiú
Kassák Lajos halála 45. évfordulóján

1967-ben tizenhét éves voltam, 

s elvégeztem a szabadkai gimná-

zium els� osztályát.

1967. július 22-én valószín�-

leg a Palicsi-tó n�i fürd�jének 

szálkás mólóján bámultam az 

eget, hátha megpillantom a Vé-

nuszra tartó Venyera–4 szovjet 

�rszondát. Mindez azért volt szá-

momra érdekes, mert a Vénusz 

jegyében születtem.

1967. július 22-én még nem 

tudhattam, hogy meghalt Kassák 

Lajos, mert még alig hallhattam Kassák Lajosról.

1967. július 22-e szombati nap volt.

A  sokéves átlag alapján 1967. július 22-én kisebb mérték� h�mérséklet- 

visszaesésre lehetett számítani, ezért valószín�leg a tervezettnél korábban 

eltávoztam a Palicsi-tó mell�l, hiszen a Venyera–4-et sem sikerült szemrevé-

teleznem a felh�kkel t�zdelt bácskai égen, és a mólón sem láttam senkit, aki 

hasonlíthatott volna Kassák Lajosra, és délvidéki követ�ire, Csuka Zoltánra, 

Csuka Jánosra, Mikes Flórisra, L�rinc Péterre, Haraszti Sándorra vagy György 

Mátyásra. A természet is szürke felh�ket borított a palicsi fi rmamentumra, gyá-

szolva a holtakat, közöttük Kassák Lajost.

1967. július 22-én valószín�leg azzal folytattam a napot, hogy felraktam a 

gramofon korongjára a Beatles együttes Magical Mistery Tour dupla kislemezé-

nek The Fool On The Hill avagy Bolond a dombon cím� dalát, amely így hangzik:

Nap nap után magányosan egy dombon. Az idétlenül vigyorgó férfi  töké-

letes nyugalmat áraszt. De nem akarja megismerni senki, látják, hogy csak 

egy bolond, aki nem válaszol.

De a bolond a hegytet�n látja a lenyugvó napot, és szeme fi gyeli a pörg� 

világot.

Az úton, fejével a fellegek között, az ezerhangú férfi  tökéletes hanger�vel 

beszél, de sosem hallja senki sem a hangot, amit kiad, és � mintha sosem 

venné észre.

Mintha senki sem kedvelné, majd �k megmondják, mit csináljon, � pedig 

sosem mutatja ki érzéseit.

Nem hallgat rájuk, tudja, hogy �k a bolondok. Nem szeretik.

1967. július 22-én, amikor minden bizonnyal többször is meghallgattam 

akkori kedvenc Beatles-dalomat, nem sejthettem, hogy meghalt egy ember, 
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aki nem hallgatott „rájuk”, ezért nem szerették. Magamban csak egy bolondot 

gyászoltam szánalommal, tudniillik a mindenkorit. Talán a bukott angyalt vagy 

Ikaroszt.

1967. július 22-én még nem tudhattam, hogy négy év elteltével majd ott 

állok Kassák Lajos nagymarosi házában, és Molnár V. József képz�m�vész 

jelenlétében egy lehetséges újvidéki kiállításról beszélgetünk Kassák Lajos 

özvegyével. Kassákné Kárpáti Klára kedvesen körbevezetett a lakásban és be-

mutatta az ott található m�gy�jteményt.

Sem 1967. július 22-én, sem pedig 1971 nyarán nem sejthettem, hogy a 

mai napon ismét itt állok majd a nagymarosi Magyar utca jeles épülete el�tt. 

De csak el�tte, mert Kassákra emlékezni és �t ünnepelni – úgy látszik – már 

csak az utcán lehet. Fel-felnézve a dombtet�re, ott van-e még az ezerhangú 

férfi , akit csak mi szeretünk.

Elhangzott: 2012. július 22-én a nagymarosi Magyar utca 2. el�tt, 

az Ekszpanzió XXIV. Kassák-megemlékezésén és emlékmiséjén


