— Foglalja össze nagyon röviden az életét!
— Hát 9 éves korom úta, miúta 18-ba édesapám hazagyütt a háborúbul, 19-be
hozzáfogott a fazekassághoz, azóta aztán dógozgatok. Addig apám mellett dogoztam,
hát közbe megtanultam a mesterséget. De így másik szakmám is vót közbe, és ú j r a
csak fazekas lőttem.
— Mi volt a másik szakmája?
Szabó vótam. Teljesen ellenkező, ellentétje ennek a szakmának.
— Tehát 9 éves kora óta dolgozik?
— Dógozok. És máma is még, szeretek dógozni. De most nem érzem jó magamat,
mer f á j a kezem, nem tudok dógozni! Haragszok magamra! A munka éltet. Az.
Reggel, ahogy főkelünk, én is, a feleségem is, mind a ketten: ő csinájja az ő dógát,
én meg csinálom az enyimet. Gyüvök le a műhelybe, és itt érzem jó magamat. Itt
vagyok itthon. Ez az én — hogy mongyam mán, na? —, ez az én birodalmam!
A munka szent temploma. És szeretek is itt nagyon. Sokszor még nyóc órakor is itt
vagyok. Mindig tötyörészek valamit. Gyerekkorom óta dógozok, az életem a munka.
Itt nagyon jó nekem a műhelybe. És szeretek is dógozni még mindég. És azt szeretném, hogy hát inkább innen vigyenek el a temetőbe, minthogy én beteg legyek,
aztán onnan kölljön kivinni az ágybul. Inkább ott a korongnál pusztujjak el. Szóval
szeretem csinálni, nagyon. Ez az életem. Ez az életem: a munka. Ez éltet. Amikor
má az ember nem tud dógozni, akkor má nincs értelme az életnek se. Ez így van.
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Jánosnak, a volt makói ügyvédnek
újjáalakított egykori házában. Kéziratok, fényképek emlékeztetnek a ház
egykori neves vendégeire: Juhász Gyulára, József Attilára, Móra Ferencre és
másokra. A gazdag kiállítást Tóth Ferenc rendezte.
*

A Móra Ferenc Múzeum és szerkesztőségünk rendezésében
Nagy Lászlóra
emlékeztünk február 10-én. Ekkor nyílt
meg Móser Zoltán fotókiállítása,
majd
„Inkarnáció
ezüstben"
címmel
Bodó
Györgyi és Fehér Ildikó műsora hangzott el a múzeum
dísztermében.
*

A Dél-Alföld legjelentősebb irodalmi
múzeuma nyílt meg Makón, Espersit
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Idén először osztott kritikusi nívódíjakat a Kulturális
Minisztérium.
Szerkesztőségünk javaslatára m u n k a társaink közül Alföldy Jenő és Vekerdi
László részesült jutalomban.

