
VALLATÓ GÉZA:

(Élet) rajz váz lat
A ritkán publikáló költők közé tartozovi. Verseim a So-

mogyi Néplapban, Dunántúli Naplóban, Mozgó Világban és
a Magyar Ifjúságban jelentek meg. Legutóbb az Űj írás Jo-
gadott el tőlem anyagot. Bemutatott a rádió is. Rendszere-
sen a Somogy közli verseimet. Szerepeltem néhány antoló-
giában, közöttük a Plovdivban kiadott Glaszove ot Balaton
címűben is. Helyzetjelentés című önálló kötetem 1979-ben
Kaposváron jelent meg a Somogy Megyei Tanács gondozá-
sában. A csodák kora című sporttárgyú könyvemmel har-
madik díjat nyertem az Ezüstgerely pályázaton. (Medicina,
1982.) Gyermekverseimet a Kisdobos és a Dörmögő Dömötör
fogadta el, meséimet a Nők Lapja közli rendszeresen. A kö-
zelmúltban a Móra Kiadó felkérésére gyermekverseimből
állítottam össze egy tréfás leporellót.

Bemutatkozásom után felvetődhet, miért éppen önöknek
küldöm ezt a meghatározhatatlan műfajú visszaemlékezést,
amely talán nem érdektelen adalékokat idéz a Jászságból,
mezítlábas gyermekkorom szikes színhelyéről. Messzire so-
dort a szél, de az első élmények élességét, belém tetoválódott
képeit a múló idő nemhogy homályosítaná... Sőt.. !

1911. november 11-én született. Az asztrológusok nagyon jónak vagy nagyon
rossznak jósolják-hirdetik őket, (mivelhogy többen is születtek ezen a napon.)

Én Pálszabó Zsófiáról, a számomra legdrágábbról, Anyámról beszélek.

Az ő apja egyetlen járművet ismert — a talicskát. Bár, az első világhábo-
rúban csapatszállító vonaton, marhavagonban többször is utazott, de erről soha
nem beszélt.

A háború emlegetése nálunk, Ladányban tabu volt. A nagyapám néha még
a kezemre is rávert, ha puskáról, szuronyról kérdeztem. Pedig, akkoriban a
mezítlábas, leventesapkás kis surbankók igazából csak a tankokat, bombázó-
kat csodálták.

Tudhattuk-e, milyen indulatok gyilkolják egymást? Mi egyszerűen hittünk
játékaink, ólomkatonáink győzelmében. (Sztálingrád után, amikor már a Libe-
rátorok iégcsavarjai is forogni kezdtek.)

Együtt voltunk Ladányban, a Vadász u. 3. számú (később Sallai u. 4.) ház
udvarán, anyámmal és nagyapámmal, amikor az első, a németek légvédelmi
zárgyűrűjén átsettent angol bombázóról levált és a szászbereki határba lezuhant
két szürke, szivarforma test. A robbanások azonban elmaradtak.

A községházáról szekér indult, a bakon két csendőrrel. Nem hinném, hogy
volt tűzszerész képesítésük, de végül is kire lehetett volna bízni a hatástala-
nítást? A faluban már mindenki hallott a késleltetett hatású, töltőtollba, alvó-
babába rejtett robbanó szerkezetről, amiket az angol pilóták dobáltak Német-
ország és szövetségesei megmaradt területére, a gyerekeknek „ajándékba".
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A csendőrök jó félóra múltán beszekerezték a jegyzőségre a két üres kera-
szintartályt.

Másnap, vasárnap, a plébános kihirdette a nagymisén: „Itt az ideje, hull-
jon a férgessé!" (A gazdag parasztgyerekek felmentést kaptak a katonai szol-
gálat alól.) Anyám azóta ateista. Tulajdonképpen róla akartam beszélni, róla,
akinek ritkán kísérte útját napsütés, s az árnyékban is felnevelt három gye-
reket.

Van-e a sorsnak ritmusa? — 1911-ben, november 11-én született, és tizen-
egy éves korában már cseléd volt Budán, a XI. kerületben, Vájna nagyságos
úrnál, a Muskotály utcában. Ujabb tizenegy év után ismerkedett meg egy ti-
tokban rímeket is fonó-faragó péklegénnyel, apámmal.

És akkor már nem kellett tizenegy év — 1940. február 23-án megszület-
tem. Mindazért, ami ezután történt, vállalom a felelősséget.

TÖRÖK MIKLÓS:

Modell és por
A por mindenütt, a Nap odafagyott az égre kékes és szürkés kékes és szükség
szürkés, szürkés, szürkés...

Igazándiból akkor jó az aranygaluska, ha átsül jól a tésztája, de azért fosz-
lós marad. Érti ugye? Szinte elolvad az ember szájában. Legjobb egészen apró-
ra szaggatni. Én jobban szeretem a húst! A húst hússal. Bélszín! De és csakis
an-go-lo-san!

Az út két oldalán holdkráterek, az aszfalt betöredezett, de nem nőtt fű a
repedésekben.

Bezonyám! Az a kis piros csík a belsejében, amikor kettévágjuk. Bezony!
Hozzá egy kis worchester, egy kis fűszervaj — mértékkel persze, hogy el ne
vegye a zamatát.

„Gombolyaggal játszadozott egy kiscica. Ártatlan, egészen ártatlan dolog.
Közhely is ráadásul. A kismacskák mindennel játszanak, amit pofozni lehet. A
cica rózsaszínű masnicskával a nyakán ide-oda pofozgatta a gombo-gombolyagot.
A szál kioldódott, lebogozódott, beleakadt, beleakadt a cica szőrébe-karmába.
A cica kapálózott, kapálózott, hogy kiszabaduljon az egyre jobban ráhálózódó

pamutszálakból, de a háló egyre kuszább, egyre szorosabb lett.
Megfeszült, s az utolsó kétségbeesett mozdulatnál a macska megfulladt."

Köretként pedig az a lényeg, hogy a sodó teljesen csomómentes legyen, de
azért sűrű. Vannak, akik fahéjat is tesznek a sodóba?! Megőrült? A fenét a
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