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„Az embernél vannak az elme gondolatjai; 
de az Úrtól van a nyelv felelete.”

(Példabeszédek; 16:1)

Ajánlom ezt a könyvemet a Szeretteimnek:

Társamnak: Valimnak,

Lányaimnak: Beának, Évának,

Unokáimnak: Lucának, Hannának,

Testvéreimnek: Ilinek, Szilvinek,

Valamint Felebarátaimnak!

Ennek a könyvnek a létrehozásában
a következõ polgártársaim mûködtek még közre:

Dési Huber István festõmûvész, B. Müller Magda filmgyári fotós,
Mária Béla költõ, igazgatófõorvos, Götze Krisztina maszekfotós,
Mészáros Gábor grafikus, Moller József kollázskészítõ,
Takács Andrea fotólaboráns, Béki Ferenc nyomdász, tanácsadó
Rubicon Magazin fotórovat, Lorka György hivatásos fotós,
Garai Gábor költõ, Lator Marika (Bartos Tibor író, költõ, mûfordító tanítványa) 
és sokan mások

A karikatúrák Maros Zoltán alkotásai.
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Mammut: Feketén-fehéren

Mammut! Mammut! Meghalt a Krisztus!* Nem ismersz meg! Én vagyok a Dodi a Molnár utcai Galeribõl! Keress
meg, a Fény utcai piacon van a standom!...

Ez a néhány mondat 2012 nyarán hangzott el a 8-as autóbusz vonalán. Ez a régi jó barát indította el azt a
folyamatot, amelynek gyümölcse az 1967-70 között írt Naplóm könyv alakban való rendezése.

Íme: Életem lefolyása nagyjából/ 1967/IX/11-ig

Hát elkezdtem...
Elkezdtem, mint a néhai nagy Karinthy Frigyes. Eléggé soká, de nem késõn. 

Az elõzmények... Mindenki azzal kezdi,
hogy: megszülettem, ekkor, és ekkor, itt és
itt. Ragaszkodom a hagyományokhoz...

„Megtojt” anyám, 1949. április 10-én
(virágvasárnap) éjjel 10 kor, egy iker koma
társaságában. A kezdet nem a legbiztatób-
ban indult. 1,60 kg-al nem lehet dicsekedni
csecsemõkörökben, és pláne április hónap-
ban. Ellenben Zsolti bátyám elfoglalta helyét
a  „kis dundi” lovagok között. Az orvosok re-
ám néztek, és azt mondták: „Ez sem fogja
sokáig húzni”!!! És csodák csodája, a kis
(Mammut) életben maradt, sõt fejlõdött.
Sajnos, hét hónapos koromban agyvelõ/lob-
gyulladást kaptam, amely 1 év múlva megis-
métlõdött (ez a második betegség diag-
nózisa utólag kérdéses). Már mindenki éne-
kelte a gyászdalt, készítették a koporsót, de
Mammut elhatározta a természet jóvoltából
– és Isten akaratából(?), mégis itt marad
ebben a bûnös világban. Sajnos a vasgyúró
bátyó „eltávozott;” halálát azzal „indokolta”–
hogy súlyos fülmûtéten esett át, és jött a
„HALÁL-testvér”; baljában egy kasza, és Õ
követte az Angyalok Birodalmába: Kiss Zsolt
élt 7 hónapot...

No, de térjünk vissza az én személyemre.
Szüleim szerint rendkívül makacs voltam, sõt felettébb sok gondot okoztam. Ez igaz, mert most is ilyen

vagyok, sõt nem is akarok jó lenni...
Gyerekélményeim csecsemõkorban: soha nem akartam a bilire ülni... igenis, a bilire ülni. Ezt általában sike-

rült megvalósítanom, hogyha szabadon voltam, akkor a falakat széklettel (néha) kitapétáztam.
EMLÉKfoszlányok a Tudatom mélyérõl: Óvodába nem jártam, minek is.
Erre a korra csak azt tudom mondani, hogy rendkívül sokat zabáltam („bocsika” a kifejezésért)…
Apám 1956-ig nem melózott a szakmájában, és volt Õ minden: szállítási elõadó, fûtõ, pénzügyi elõadó,

banki fõnök, párttitkár stb. Abban az idõben sokat utazott, és engem, mint a „papa kedvencét” magával vitt.
Rengeteget mentünk, és jó pár élménnyel ajándékozott meg az élet; amire még emlékszem:

Süttõ, Tardos. Rókakeresés a kõbányában, szekéren való utazás, egy nagy „szerencsétlenségbe” való lépés,
kecskével való „beszélgetés,”  a tehéncsorda szemlélése (amely majdnem elgázolt), a hegyrõl leeresztett csillék
mûködése, a futószalag mozgása, a zöld legyek zümmögése, a vasfûrész munkája, a tehergépkocsi rázkódása a
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*nem a Názáreti  

k nyv1a.qxp  2014.08.01.  10:31  Page 5



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     AllSame
     0
            
       D:20140909093904
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     0
     299
     121
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     5
     4
     5
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



