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K Ö Z É R D E K ŰK Ö Z É R D E K Ű

 Múlt csütörtökön a József Attila Könyvtárban be-
mutatták a magyarkanizsai Pekla József Álomtalan 
lét című verseskötetét, amely a Regionális Szakmai 
Pedagógus-továbbképző Központ jóvoltából jelent 
meg az év elején. A nagy érdeklődésnek köszönhető-
en a könyvtár Konc István-termében alig marad üres 
ülőhely, sokan voltak kíváncsiak egy újabb kanizsai 
vonatkozású könyvre, amely mintegy száz költemény-
nyel kívánja tovább gazdagítani a város kulturális 
értékeit. A kötetben többek között megismerhetjük 
a szerző gyermekkorának Kanizsáját, a város utcáit, 
a Tiszát, a rétet, az embereket, emellett azonban az 
otthon, a hazaszeretetés a vajdasági tájhoz való feltét-
len ragaszkodás is hangsúlyos szerepet kap ezekben a 
versekben. A beszélgetés során szóba került Isten is, 
illetve az író Istenhez való hozzáállása egy olyan kor-
ban, amikor már mindenből olyan könnyű kiábrándulni, 
és ezekben az álomtalan időkben egyedül már csak a hitre 
lehet támaszkodni. Habár a szerző szerényen nem vallja 
magát klasszikus értelemben vettírónak, a felolvasások 
során kiderült, hogy ez az állítás önmagában nem állja 
meg a helyét, Pekla József igenis ért az íráshoz, nagyon is 

jól bánik a szavakkal, és annak ellenére, hogy ő maga nem 
hisz az ihletben, a versein ugyanúgy érezhető az ösztö-
nösség, a mélyről jövő természetesség, mint a letisztultság 
és az átgondoltság. A bemutató során a  szerzővel T. Kiss 
Tamás beszélgetett, a versekből pedig Komáromi Gyöngyi 
olvasott fel a közönségnek. 
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Kalapot viselt télen-nyáron. Vagy húsz éve beszélt 
velem először, poharazgattunk, megszólított, emlegette 
a nagyszüleimet, a Budzsákot, ahol mindenkit ismert, és 
ahol őt is mindenki ismerte. Igazából az egész Kanizsa 
köszönőviszonyban volt vele. Ült a biciklin, integetett ha 
látott. Élte a tempós életét. Kalapját az asztalnál sem ve-
tette le. Igazi kemény ember volt. Jelenség. Ha belépett 
valahová, egy pillanatra csönd lett – mint a vadnyugati fi l-
mekben –, de a jó kedélye, a belőle kiáradó szerethetőség 
hamar kioltotta a legjámborabbak aggodalmát is. A Cson-
tosnak aranyból volt a szíve. Kezdődő barátságunkkor 
jó nagy karimájú kalapot viselt. Ahogy múltak az évek, 
kalapjainak a mérete egyre kisebb, majd még kisebb lett. 
Keskenyedtek a karimák. Szóvá is tettem neki: hol az a 
legényes, régen látott, majdnem cowboykalapja? Nézett 
rám vissza, vállat vont, majd megadóan legyintett. Noha 
válasz nélkül maradtam, akkor derengett fel első ízben, 
mit jelent a lassú korosodással beköszöntő lemondás. Az 
elöregedés folyamata. Mégis: nem tehetek róla, valahány-
szor összefutottunk – ha rá néztem – mindig Rejtő Jenő re-
gényalakjai jutottak az eszembe. Nem csak az életvidám-
sága, a humora, a személyében rejlő emberségesség miatt. 
Nem. A Csontosban megvolt az a fajta kalandorság, ami 
jellegéből adódóan egy férfi nak valaha teljesen normális 
volt. Ma már jobbára csak fi lmeken, regényekben lelhető. 

Lekezeléskor átzsibbadt a karom könyékig: a régi Buduć-
nost vasasai között, a vasbeton szerkezeteket görbítgetve 
edződött a marka. És a hangja! Mintha bádogvödörben 
vasreszeléket rázogattak volna! A Csontosnak ráspolyos, 
borízű, néha suttogásig rekedtes beszédét senki szink-
ronszínész utánozni nem tudná. Szeretett mesélni. Sűrűn 
föl-fölidézte a régi dolgokat. Reszelősen ejtette ugyan a 
szavakat, de a mondandója sosem volt gúnytól érdes, 
netán karcosan bántó. Amolyan nosztalgiázón, messzire 
kacskaringózón beszélt. S míg mondta a magáét, a kerek, 
borostás képén, a tömpe orra fölött huncutul csillogtak a 
szemei. Hiányozni fog. A dumája, a történetei: maga az 
ember. Gondolom – nem csak nekem. Figura volt: talán 
így mondaná a környék népe. Azokat a személyeket illetik 
mindenkor e kedves minősítéssel, akik valamit kivívtak a 
közösség körében. Jelenti ez a megbecsülést, a szorgalom, 
az egész életút iránti tiszteletet. Csontos – kétségkívül ki-
érdemelte a megbecsülést. Hat és fél évtizeden át minden-
ki csak Csontosként emlegette. A halála napjáig fogalmam 
sem volt, mi a becsületes neve. Aztán megláttam a fekete 
keretes képét, az alvégi Kisbolt előtt, a szomorúfűz dere-
kán. Ha nem írják rá a gyászjelentésre a becenevét, tán el 
sem hiszem, hogy elment. Nem láthattam, mellé tették-e 
a kalapját. Ha nem, egyszer majd az enyémet szó nélkül 
adom, ha kéri. Legyen áldott az emléked, Csontos! 
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