
DALLOS SANDOR 19D1-ben született Győrszentmártonban; október 31-én
töltötte volna be 75-ik évét. Kezdetben pap akart lenni, talán némi családi óhaj
ra· is, hiszen apja a püspöki uradalom írnoko, volt; valamit .ezekből a "papi"
vonzalmaiból íróként is megőrzött, legalább annyiban, hogy érdekette a nyers
élet mélyén lappangó misztikum, a népi hit világa s az írói hivatásban az em
berjobbító lehetőségek, Ahhoz, hogy valóban író legyen és mint író - újság
íróként - megélhetést is találjon, előbb végíg kellett járnia: a nyomorúság keser
ves iskoláját; ez egy életre meghatározta gondolat- ésérzelemvilágát, de gazdag
anyagot is adott neki: legszebb, legmaradandóbb elbeszéléseI közül számosnak
témája a csavargók és nyomorgók világa, és a nyomorúságban, betegségben,
szenvedésben kinyíló emberi ezeretet. Ezek az elbeszélései (a legszebbekből

1975-ben jelent meg gyűjtemény a Szépirodalmi Könyvkiadónál Támadás a Szellő

utcában címmel) egyben dokumentum-értékűek is a huszas-harmincas évek
szegényembereire, munkanélküli csa.vargóira nézve.

Dallos Sándor igazi humanista volt, tapasztalatból és valóban szivből szerette
az embereket, de a világot is; aki emlékszik még szépen, mély tónusban zengő,

kissé vontatott, bibliás beszédére, ugyanezt a hangot találja meg a stílusában
- is, akár az imént említett novelláskötet darabjait olvassa, akár a Mezei míráku

Ium írásait, akár a Mint a kóbor kutyák korai, néhol véres naturalizmusú, de
mindig a hiteles szenvedés pátoszával írt -darabjaít, Valószínű, hogy nem a nagy
közönségsikert aratott Munkácsy életrajz örökíti' meg nevét irodalmunk történe
tében, hanem ezek az eredeti hangú és témavilágú, igaz emberségű, prófétáló
hevükben is mindig emberközeli elbeszélések, szép, olykor lág'y vonalú, meghitt
képeikkel, természetes levegőjükkel, máig elevenen élő embereikkel. Ars poeti
eá.ját hít'en jellemzi itt Mzölt le'vele édesanyjához, az édesanyákhoz, az em
berekhez, 1944-ból; mintha a hit és ezeretet jeiét emelné az elvadult ·világba.
1964-ben halt meg.

(r. gy.)

LEVELEK ÉDESANYÁMHOZ
írta DALLOS SANDOR

Drága, jó Anyám!

Most kaptam meg tegnapelőtt írt hosszú, szép, megható levelét. Köszönöm.
Ha tudná, mennyire! Legalább olyan mélyről és őszintén, ahogy Maga írta. Két
szer is elolvastam már, de bizonyos, hogy többször is elolvasom ma még. Sok
szor. Mosolyog ezen? Ne tegye. Nem póz ez, nem amolyan könnyed, fíűí fel
lengzés, amely mindig hazug. Semmi értelme se volna köztünk ilyesminek. Maga
okvetlenül megérezne a hamis hangot, én természetszerűleg tudnám, hogy nem
mondok igazat, így mindkettőnk szájízét elrontanám a dologgal. S minek ez?
Legyünk gyökértg őszinték, Drágám, akik szeretjük egymást, ma iparkodjunk
még a legkisebb hazugságtól is tisztán közelední egymáshoz, mert egyedül ez
ad csak a léleknek némi szilárd alapot, amelyen megállhat s valamennyi biz
tonságot, amely alatt meghúzódhatik. Egymás folttalan tükreinek kell mínden
képpen lennünk s míndegyikünkben a másik tiszta arca lakozzék: azt hiszem,
ez az összetartozók legfőbb törvénye, manapság. Meglehet, hogy míndig is ez,
csak a kényelem s a biztonság idején nem törődünk vele. Könnyelműek és
pimaszok vagyunk.

Higyje el hát, Drágám, a legkisebb igét is pontosan megmérern előbb, vajon
teljesen őszinte-e, csak azután írom le s adom át Magának. Fogadja el való
ságnak tehát, hogy sokszor elolvasom ma még a levelét. Igen. Ahányszor csak
egy-egy kis emberhez s magunkhoz' illő csöndem akad napközben, annyiszor.
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Természetes ajándékképpen ugyan ritkán adódik manapság ilyesmi, de végtán
is, ha nem megy másként, időről időre kicsikar magának egy-egy percet az
ember, mert nagy szüksége van rá. Tulajdonképpen ilyenkor él csak magaként;
a többi: mindössze fizikai életfolyamat.

Hát ezekben' a percekben mindíg előveszem majd a levelét. Több okból is
jó lesz ez. Először is: a köztünk levő 172 kilométer ellenére is mindíg újra és
újra együtt leszek Magával, mégpedig nem is csak gondolatban. Nem. Szavai
ból, de még betűinek alakjából is oly erős és nagyszerű anyaillat árad, amely
már csaknem a tapintással egyenlő, e találkozásaink tehát szinte fizikai együtt
létet jelentenek. Látom Magát ülni az asztal előtt, látom, amint jár-kel, fóz,
takarít, érzem lényének gyermekkoromból oly kedvesen ismerős illatát, s amint
a lelkével, de szinte a kezével is megérint kérdően és kérően : Sanyi! Mert Ma
ga így hív még, ezen a gyermekkori nevemen. Egy kicsit mindig gyermek le
szek hát - mint ahogy most is vagyok - s gyermekien. pihenek Magánál. De
persze, csak a fél valómmal. A másik felem az lesz - mint most is -, akit
hív és kérdez, akihez a levelét írta s aki a valóságban vagyok: a felnőtt fia. így
beszélgetünk gyermeki gyengédséggel és felnőtti értelemmel. Csodálatos együttes
lesz ez, Anyám: fiúi és emberi. Ami gátlást a felnőttség jelent, azt elmossa a
fiúság melege, a kisszerű gyermeki látást meg kitágítja a megpróbált értelem.
Ezen az alapon próbálom meg teljes érzelmi és értelmi, lelki és szellemi való
mat feltárni Magának, Drágám. Lesz ebben talán valami mikesi íz is, de ~

csak a magányomból s lelki alkatomnak bizonyos sajátosságaiból következík,
hisz Maga valóságos személyi életem adója, szülőanyám, aki hála Istennek, él.
Képzeljük el háta beszélgetést.

Panaszkodik, Drágám, hogy ritkán válaszolek a leveleire.Ez igaz. Maga se
rény a cselekvő és önmagát kimondó szeretetben, én meg gyakorta megelégszem
szeretetem passzív tudatával is, ezen túl: nagyon elfoglalt és egy kicsit fáradt
is vagyok. De most válaszolek. Csak írjon, minden kérdésre azonnal és a legjobb
tudásom szerint felelek. Ez a kis írás itt már az első válaszom. Hogyan? Ez II
nyílt levél. Igen. Ne csodálkozzék, Drágám, minden okom megvan arra, hogy így
cselekedjem. Először is foglalkozásomból kifolyólag annyit kell írnom naponta,
hogy mire estére kelve kiteszem kezemből a tollat, alig-alig, s nagyon ritkán
van csak annyi akaraterőm. hogy magánhasználatra újra felvegyem, s másod
szor: már néhány utóbbi levele, de különösen ez a legutóbbi, sok mindenben
olyan kétségtelen rokonságót mutat azoknak a leveleknek Iegtöbbjével, amelyeket
mostanság tömegesen kapok idegen emberektől, hogy azt gondoltam, összefogom a
válaszokat. Magának címzem őket, mert így őszintébben tudok beszélni, de Ma
gán túl, Drágám, egyben azoknak az idegeneknek - olvasóknak - is szólnak,
akik, nem tudom, milyen különös s érzésem szerint meg sem érdemelt biza
lomtól indíttatva, mostanság mind sűrűbben és mind számosabban keresnek fel
soraíkkal.

Az utóbbi időben ugyanis - s minden burkolt nagyzolás nélkül, de erről

szeretnék legelőbb beszélni - postárn állandóan, rohamosan -és színte ijeszti
arányokbani.növekszík. Nem mondom, eddig is szoktam én kapni leveleket is
meretlen olvasóktól - minden író ismeri az ilyen leveleket -. ezek azonban
csaknem kivétel nélkül leginkább gratulácíókat, .kedvesen naiv l~érdéseket vagy
elolvasásra beküldött, még naivabb kéziratokat tartalmaztak, s számuk, hosszú
évek gyakorlata szerint, a heti 3-4-et alig haladta meg. Ez a szelíd .szárn azon
ban az utóbbi időben minden átmenet nélkül hirtelen megnőtt, napról napra
duzzadt, megváltozott a levelek hangja is, s ma már ott tartok, hogy 24-25 le
vél a heti átlagem. Rengeteg ez. Postám rövid idő alatt az eredeti hétszeresére
növekedett: nyilvánvaló, hogy nem múló véletlennel, hanem valami rnélyea
történő, komoly és úgy látszik eléggé. széles körű lelki jelenséggel állok szemben.

Csodálkozva, töprenkedve, sőt - bevallom - egyre fájóbban. riadtabban
és aggodalmasabban figyelem hát, Drágám, ezt a mind növekvöbb áradatot,
amelybe, mint mondom, részben a Maga újabb levelei is bele tartoznak s nem
oktalanul. Nyugtalanító a mennyiség rohamos növekedése is, még inkább az II
megváltozott tartalom. Micsoda levelek ezek, Édesanyám! Nyoma sincs bennük
a régi, kedves naivságnak. Csak őszinteségük maradt meg - sőt ez még me8
is nőtt -, de hangjuk éles lett, érezhetően nyers, néha, azt mondhatom, durva.
Elcsukló a levelek hangja vagy káromkodó, fogcsikorgató vagy lemondó, tusa-
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kodó vagy cinikus, gúnyolódó, sarkalló, felelősségre 'vonó vagy fenyegető - íróik
vérmérséklete, műveltsége és politikai beállítottsága szerint -, az alaptónus
míndíg ugyanaz, s a tartalom, a mondanivaló mindíg komor, gyakran csaknem
kétségbeesett. Mintha szörnyű vasmarkek zilálták volna össze a lelkeket s do
bálták volna szét őket valami kietlen, bizonyt.alan, mínden mozdulásra zavarba
hozó s minden ízében szorongató és iránytalan ídegenségbe, olyan a kép, amely
belőlük felém tárul. Csupa belső ütöttség ezek a levelek - eltekintve a mocs
kosan és fenyégetve piszkolódóktól, amilyenek természetesen színtén vannak
csupa probléma, fulladtság, zűrzavar, döbbenet, aggodalom, bizonytalanság, ta~
nácstalanság, tévelygés, kallódottság érzése, belső gazdátlanság - szörnyű! S én
tudom, hogy mindez tény, a léleknek a felszín alatt történő legbensőbb való
ságos állapota, s nem túlzás: akik nekem írnak - s míndig teljes címmel és
névaláírással. hisz választ várnak - őszintén, gyakran a gorombaságlg őszintén

feltárják magukat. Olyan őszinték, csak nyersebben és ütőbben. hisz nem anyák,
mínt Maga, Drágám. És míndegyíkben kérések özöne, heves követelőzés, mintha
adósuk vagy lekötelezettjük 'volnék. s gyakran kemény vádak ellenem, sőt mínd
annyiunk ellen, akik szellemi embernek számítanak. És kérdések, amelyeknek
legtöbbjére nem tudok, mert nem j., tudhatok kíelégítően felelni. hisz nem rám
tartoznak lényegükben. És olyan óhajok. hogy utazzam ide és ide s ott egy-egy
szűk baráti körnek - de nem ritkán szinte már csak egy családnak - tartsak
előre megadott soírituálís témákről előadásokat. S még ezeken is túl olyan még
furcsább kívánságok, hogy mosolyognom kellene raítuk, ha nem valami ía iza
tóan elemi erejű lelki éhség sütne ki belőlük, s ha a magam élő fá idalmaín
át nem érteném. hogy heves és fuldokló útkeresések ezek,a l.elkes ember csap
kodó taoozatódzásai valamí mezkanas-kodás, fény, irány, cél, hit, Isten, igaz ön
maga vagy legalább némi vigasztalás után.

Kegyetlen levelek ezek: emberi levelek - a magáéi is, Édesanyám, Gya
korta úgy csattognak, mint a korbács, hasítanak, mint a kés, égetnek, mint az
eleven testre tett parázs. Szornorúan és meghatottan, sajnálkozva, résztvevően

és magamat nekik nagy szerétettel odaadva olvasom őket legtöbbször, de néha
vad düh fog el ellenük és küldőik ellen: miért írják ezeket nekem? Az Isten
ért, míkor, hol és mivel adtam embertársaimnak jogot arra, hogy éppen az én
nyakamba hurkolják azokat a kínjaikat. amelyek nekem is körülbelül ugyanígy
fájnak? Mi vagyok én? Lelki lerakodó hely, ahová mindenki megpróbálja le
tenni a maga batyujából azt, ami a legnehezebb neki? Am jómagam hová te
gyem? Nincs olyan hely, ha csak meg nem próbálok vakul és erőszakosan 
félő azonban, hogy kevés eredménnyel, hisz felnőtt vagyok - egészen gyermeki
magamba: s így Magához menekülni, Drágám. Nos? És ki vagyok én, kedves,
jó Édesanyám és kedves, fájó, összezilált embertársaim, hogy e temérdek fel
mondott bajon, mely még csak nem is étel, nem is ital, hanem általában lelki
gyötrődés, egy emberélet legmélyének vergődése, belső nyomor, ijedtség és fedél
telenség. érdemlegesen segíteni tudjak? 0, Istenem, senki ,vagyok én, kedves
Anyám és kedves emberek, tehetetlen és hatalomban a legkisebb senki vala
mennyiük között: csak egy író vagyok, annak is csak magyar, s azok között
is magányos. Ugyan kin és mit segíthetnék hát? Sajnos, senkin semmi érdem
legeset, bár meglehet, hogy senkise mer itt mínálunk, de talán /(lz egész világon
se. Személy már nem, legalábbis mélyen és igazán nem, én azt hiszem, csak
az emberiség, illetve és pontosabban : az emberiség kétmilliárdnyi egyetemének
lelkében a temérdek valláskülönbséa ellenére is, hiszem és állítom, hogy azonos
arccal és lényeggel ott élő és munkálkodó Isten.

Csak C, Édesanyám.

Ebben az én nagy kicsiségemben és erőtlenségemben hogyan s mínő bátor
ság alapján fogjak hát neki, Édesanyám, bár csak lellei s bár csak a legkisebb
cselekvésnek is? Azon, hogy élek s próbálok élni? Csekély alap: egyéni élet
és egyéni próbálkozás. És mít feleljek a kérdésekre - a magáéra is, Drágám -,
a kérésekre. a követelésekre, a felelősségre vonásokra. a vádakra és azokra a
furcsa kívánságokra, amelyeken mosolyognom kellene, ha a saját fájdalmaim
árán nem érezném jogosoknak és természeteseknek őket?

Mondja meg, mit feleljek? Hisz amit mondhatok, részletértékű csak, talán
annyi se, fogalmi körben mozgó válasz, egy-egy esetre a magam gyógyszere, abszt-
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rakcíö, magamnak szóló filozófia vagy lebegő általánosság. Én szeretnék s
akarok is míndenklnek és mínden kérdésre válaszolni, de mít mondjak és ho
gyan, hogy az valamennyire is kielégítő és megnyugtató legyen?

Nehéz.
:F;rtsék meg, Édesanyám - Maga és mindenki, aki töprengve kérdezte ezt
nem tudom például tapintható, cselekvésekben lemérhető tényekben kifejezni

és érzékeltetni, milyen erőfeszítésekre. mílyen heroizmusra képes Magyarország.
Lehetetlen ezt megmondani. Amit hittel mondhatok, csak ennyi: minden nép
heroizmusának mértéke az őt alkotó egyének emberi és nemzeti öntudatának
összegével egyenlő. Tudom, ez egy bizonytalan, fogalmi egyenlet, amelynek tar
talmát és értékét csak az események mutathatják meg, s amelyet én semmi
nemű gondolkodás, érzési vagy ösztöni folyamat árán se tudok tényszerűbbé

fejteni.
Ugyanígy nem tudom, mikor és számunkra hogyan lesz vége e most dúló

világbirkózásnak. Aggodalmaim és reményeim vannak csak, de ezek annyira
hullámzó és szubjektív valamik, hogy nem számíthatnak. Reális mértékkel mér
ve ezt mondhatom csak: nem tudom. De higyjék el, nálam többek, nagyobbak,
értőbbek és értesültebbek se tudják, hitem szerint : maguk a vszénylök se. Le
hetnek meggyőződéseik - amint kétségtelenül vannak is -, hihetnek is ben
nük -egész bizonyos, hogy hisznek -, meg is tehetnek minden emberileg
lehetőt hitük: a cél érdekében, ám ők is csak hisznek, de nem tudhatnak. A
nagyarányú dolgoknak mindig annyi összetevőjük van - tudatos és váratlan
egyaránt -, hogy nincs agy, amely az ilyesmit pontosan ki tudná számítani.
Csak hinni és akarni lehet, Édesanyám.

Azt se tudom, még körülbelül, talán még rejtelernszerűleg se, hogy anagy
tusa után milyen életforma következik ránk. Egyetlenegy dolog bizonyos: hogy
az többé nem lesz, ami eddig volt. Különben nem volna értelme e gigantikus
vérontásnak és szenvedésnek, s higyje el, Drágám, hogy a földön, a legkisebb
dologtól a legnagyobbig semmi se történik cél és értelem nélkül. Legfeljebb néha
nehéz meglátni a dolgok igazi rendeltetését, de ilyenkor a végső cél mindig is
teni s mint ilyen, mélyen a dolgok felszíne alatt lappang.

De következzék bármilyen életforma, ember nélkül nem lehet el. A kereteket
. kétségtelenül mi fogjuk kitölteni, akik még életben leszünk akkorra, emberek,

maga a megszenvedett emberiség, s így magunk dönthetünk legmélyebb sorsunk
ról. Hogyan? Úgy, hogy magunkba befelé kell figyelnünk, s a sorsdöntő, legfőbb

parancsot mindenki a saját lelkéből olvashatja, s ez csak ennyi: ember, maradj
lelkedhez méltó ember mínden körűlmények között. Ez a parancs egyenes, tisz
ta, egyszerű, akár az analfabéta is könnyedén olvashatja, s ha követjük, megtör
ténik a világ legtermészetesebb csodája, hogy bárminő életforma is puszta keret
lesz csupán, s benne a lényeg, akinek lennie kell: mí magunk, em berek. Ha nem,
az más kérdés: mindent elronthatunk. Igy hát semmitől sincs valójában félni
valónk, csak önmagunktól. Édesanyám.

Megnyugvást csak a lélek tisztasága és harmóniája ad. Igazi erőt is.
Hogy. a magyar irók javarészé míért hallgat, :lJ':desanyám, holott pedig éppen

igét és útmutatást várnának tőlünk? Míndennek megvan valamiben a maga
egész értékű oka, így ennek is. Ha jól meggöndolják a dolgot, talán nincs is
szükség magyarázatra. íróink zöme valóban hallgat, ez tény, de. higgyék el,
azért éppúgy szenvednek, mint azok, akik rnost útmutatóul kovetelík őket. De
egyszer majd megszólalnak, Édesanyám, és akkor, esküszöm, pontosan azt fog
ják mondani, amit most annyira vágyunk tőlük.

Egy ember ezt írta, s Édesanyám is pedz valami ilyesmit, hogy sehol sem
minő tísztaságot se lel a világban. Itt azzal próbálom megvigasztalni és meg
tartani magukat, amivel a múlt hetekben önmagamat. Nézze, Drágám, az egyik
csillagvizsgáló intézetben nemrég felfedeztek két, eddig ismeretlen csillagot. Fény
erejük, a mérések szerint, 300 milliárdszor nagyobb a mi napunknál. a tudó
soknak azonban az a véleménye, hogya két égitest régen szétrobbant már s
mí csak azért látjuk őket s látjuk még rengeteg ideig, mert fényüknek pon
tosan 3 millió esztendőre volt szüksége, mire tőlÜk'a földünkig ért. Én ezen
órákig képzelődtem, aztán oly egyszerű' szorzásokkal, melyeket bárki utánam
csinálhat, kiszámítottam. hogy a két csillag körülbelül 473 trillió kilométerre le-
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beghetett és rohanhatott tőlünk. Erre megint elhültem és próbáltam fantáziám
ban ezt a számot realizálni. De nem tudtam, holott a világűrben, amely Isten
nek nyilván porszem csupán, ez az elképzelhetetlen távolság valami olyasmit
jelenthet csak, mint a mí világunkban egy decíméter. Meglehet, annyit se. S
míkor idáig jutottam,. egyszerre csak úgy éreztem, hogy végtelen kékség s vég
telen tisztaság vesz körül. Végtelen kékséget és valami csodálatos tisztaságot
éreztern magamban, körülöttem, fölöttem, mindenütt, végtelen és nagyszerű har
móniát s azt, hogy ebbe mi is beletartozunk, én is, részei vagyunk, s e vég
telen harmónia és végtelen kékségele arányaitól mí is fénylünk, teremtett va
1ónkkal mí is ragyogunk. emberek. Azóta békém van; van egy békés pontom,
amelyet bármikor elérhetek. Ajánlom ezt az egyszerű kis kísérletet, Drágám, ma
gának és maguknak. Próbálják meg: üljenek le és próbálják meg elképzelni
maguknak a 473 trillió kilométert. Bizonyára eljutnak odáig, ahová én jutottam.

És végül, hogy a legkülönösebb óhajra is válaszoljak -. éppen tegnap kért
rá 'levélben valaki: engedjenek meg, de egyelőre nem írok Szent Pál egyetlen
textusából se baráti körben felolvasható magyarázó oktatást. Szükségtelen. Ott
"an Szent Pál maga, ki írónak és életnek is milliószor nagyobb és pé1dább volt
nálamnál - úgylehet, hangya se lehetnék mellette -, őt olvassák. Oly tiszta
és érthető! S ő majd útba igazítja - s nálamnál jobban - az éhes és megza
vart lelkeket. S ezzel be is végzem ezt az első levelemet, Édesanyám, csak még
- mikesien - jó egészséget kívánok magának, s arra kérem, ha talán megbán
tottam volna valahol ebben a levélben, bocsássa meg. Akaratlanul történt. És
fogadjon be szeretettel magához, ha, utamat keresve, egyszer netalán arra ke
rülne a sor. (1944)

A SZEGÉNYEMBER
Irta DALLOS SANDOR

A szegényember kint járt az erdőszélen s nyúltőröket vetett, ha tán fogna
valami ErŐS állatot s a bőrét adná el a zsidónak valamelyes pénzért, s húsát
lnegsütve elkö1thetné annak rendje szerint, mert már tegnap óta nem evett sem
mit s hideg volt a viskójában, mióta csak lenyomult a tél a hideg egekből. Ke
serves sora volt a szegényembernek. mert öreg volt, éppen ötvennyolc esztendős,

fél arca Sabácnál és félszeme a Doberdón, maga árván idenaza s .fél arca, fél
szeme s ideje, ami eltúnt a semmiségbe, visszahozhatatlan.

- Ko - mondta reggel korán hétkor -, gyerünk! A nyulak tán kitörnek
szerencsére, mert az erdő hó alatt.

Jól bebugyolálta lábát zsákcafatokkal s arra gondolt, hogy ím, tizenhat esz
tendővel ezelőtt jó marhabőrbakancs dagadt a télben a lábán, ez a Doberdőn

volt, harcban, ott egye a fene, de ott legalább a helyén volt, Pongrácz András
népfölkelő káplár, Itt meg csaknem rajta rideg vénség s vaj, mívégre csinálta
az ötvennyolc esztendejét 1 Bizony számadása nem volt róla ~ tíz fillérjével is
jó lett volna elszámolní az esztendeit a cudar tél ellen magánosságában, lett vol
Ita öt pengő és nyolcvan fillér, ám a váltóra nem akadt volna kezes s a nyug
tára se klíízetö.

Vetette hát szaporán a tőröket. Olyan kévedrótból voltak, akivel a nyáron
az uraságnál kötözték. akik kötözhették. kóc helyett a kévéket, jó rozsdás dró
tok, de nyúltőrnek megjárják. Rakta a tőröket s mellette az erdő nagyokat hall
3atott, tele gyönyörű hóval, jó méteres hóval, akiben elsüllyednek a neszek. Egyet
kiáltott:

- Hé!
Am a visszhang csak gyönge volt, nemigen több sóhajtásnál. a többit meg

tartotta magának az erdő.

Hét nyúltőr volt nála, hét hurok kis karókkal s a fagyos föld nehezen vette
be őket, bizony erősen kellett kopácsolní a hóban kapart lyukakon s kettőnél
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