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1. jelenet

Bejövetelzene.
Sötét. Magnóról beszéd. Zene: induló. Fény.

Palócz: /jő szöveg: Thurzó Lajos: Tavasz Jánoska elindull

Telik már a határ 
Fénnyel, madár dallal:
Édes, mély álmából 
Most ébred a hajnal.

Elnyújtózik hosszan 
Ringó, puha ágyán;
Szellő cirógatja,
Csók csattan a száján.

A táj leste titkon,
S halkan keltegette,
Mint anya gyermekét,
Csókolta, ölelte:

„Kelj már, kelj, leánykám,
Szép fehér galambom,
V irágok-virágát 
Néked leszakajtom.

Kelyhe, mint a pipacs,
Levélkéi kékek,
Dús hajadba tűzöm 
Fénylő ékességnek.”

Anyja szép szavára 
A hajnal felugrott;
Hófehér lábára 
Ezüst cipőt húzott.



Mily szép is e lányka:
Haja lenge, szőke,
Lábán két mosolygó 
Ezüst cipellócske.

Arca, mint az alma,
Selyem a ruhája;
Hajában a mező 
Legszebb virágszála.

Molesz: /már bent -  szöveg: Böndör Pál költeménye/

Eszembe jut olykor -  mi nem jut az eszembe? -  
olyasmi képtelenség vagy nem: miért 
nem törnek rám, kapnak el, fognak vallatóra, 
mikor éppen tökéletes az alibim
és nagy vonalakban már megfogalmazva a védőbeszédem, 
melyet a körülmények szerencsés közrejátszása folytán 
úgy adhatnák elő, mintha én lennék az, 
aki itt felelősségre von valakit.
Erőlködés nélkül, mint néha anyanyelvén beszél az ember.

Palócz:
Ráhajol a rétre,
Üde bájjal, könnyen,
S megmossa szép arcát 
Szűzi harmatgyönggyel.

Csillan ezüstvízben 
Két szép szeme gyöngye,
Majd gonddal megtörli 
Szép, fehér felhőbe.

És huncut kezével 
Szerteszéjjel rázza,
S buggyan, mint a forrás,
Vidám kacagása.

Csengő kacajától 
Felhő is elszéled,
S millióm kismadár 
Mosolyogva ébred.



Minden, amire számíthat,
felidézi a szem s fül, és máris
falra mászik az obsitos törpe,
istenek s macskák képe,
a lázadó ösztön,
menekül a reménytelenségbe,
mert
minden, amire számíthat, 
embere volt, szép, 
s hazudott, ugyanúgy 
híve,
a patkány igazabb szerető, 
vele osztja szorongását 
s bolond miután már 
mindent elmondott és 
tisztán vet meg, -  
patkánynak is csak egér.

Palócz:
S elkezd énekelni,
Jaj, de nagyon szépen!
Arany fény gyullad ki 
Fenn a kéklő égen.

Felbukkant a nap már 
A horizont alján,
S fényeit leküldi 
A tájra, hamaiján.

Hajnal kisasszonyka 
Mélyen illetődve,
Köszönti a napot,
S meghajol előtte:

„Köszöntlek, nagyapó,
Örök, égi vándor,
Ki itt mindig megtérsz, 
Kóborolj akárhol.



... Mert mi vagyunk azok 
az esendő lények, 
kiknek minden pillanat 
kínszenvedés, s egyben 
küzdelem a következőért.
S te is, a sorjázó agyagcélok
ferge tegében:
ahogy nap mint nap
kiájulsz az idegen hullámverésbe;
ahogy látod illatként
felszívódó egyikünket
a sárga agyagküszöbökön.
Annyi közül mi éltessen 
hát, mint ez a pillanat?
A dél, a harangozás, 
ez a pillanat-ünnepély?

Palócz: Nélküled szépségem
Nem égne, ragyogna,
Hagyd hát, hadd leheljem 
Csókom homlokodra...

Szépség-imádásban 
Nem vagyok ám rest én,
Hajnal bájait is 
Tovább ecsetelném,

Ha nem hallanám, hogy 
Lomb közt motoz élet:
Ringó, gyenge ágon 
Két veréb beszélget.

Molesz: /szöveg: Ladik Katalin: A hét betyár! Jó  napot.
Palócz: Mi két csőrből hullik,
Molesz: Jó  napot.
Palócz: Mind felszedegetjük;
Molesz: Jó  napot.
Palócz: Madárkák „csirip-jét
Molesz: Jó  napot.
Palócz: Hallgassuk hát együtt!



— >



Molesz: Jó  napot.
Palócz: „Csirip-csi...
Molesz: Jó  napot.
Palócz: „Csirip-...
Molesz: Jó  napot.
Palócz: Mi történt legküssebb leányom? 
Molesz: „Csirip-csirip, hallod,

Lelkem, édes párom, 
Egész odavagyok 
A csodálkozástól.

Palócz: Jó  napot.
Molesz: Föl se ragyogott még 
Palócz: Jó  napot.
Molesz: Fénye a reggelnek,
Palócz: Jó  napot.
Molesz: De e kicsiny házban 
Palócz: Jó  napot.
Molesz: Máris jönnek-mennek.
Palócz: Jó  napot.
Molesz: Öröm ér...
Palócz: Jó  napot.
Molesz: Öröm...
Palócz: Jó  napot.
Molesz: Mi történt legküssebb leányom?



2. jelenet

Molesz piros fényben. Halk zene, mely a vers hangulatához illeszkedik.

Molesz: /szöveg: Podolszki József: Képzeljük el!

Képzeljük el az abszolút ürest 
melyben semmi de semmi nincs
anyag energia hatás fajtáiból szemernyi nyom fel nem lelhető
és helyezzünk a végtelen űrbe tetszés szerinti részecskemagot
csak egyet ne többet
és ne legyünk fukarok: büjon akarattal
mindenfelé és mindenféleképp tárt határtalan árvája is
íme a szabadság
a korlátok gátlások kényszerek tenger tengeréből egyet sem ismerő 
szabad szabadság
minden úgy és akkor történik itt ahogy ő akaija 
de történik és történhetik-e 
hogyan hol mikor és mivel 
helyzetét mérni nem tudja semmihez 
erőt merítene de nincs neki miből 
legpergőbb mozgása még csak topogás se 
mert kölcsönhatás nélkül nincsen változás 
erős törvénye ez minden anyaginak
és lesz végképp tehetetlen az örökkévaló egy a mindig-ugyanaz
szerencsére a valós valóság zsúfolt birodalma
milliószor milliónyi iránytalanokat szervez rendszerekké
korlátja van és van kényszere
tetszőleges itt semmi nem maradhat
a mindent szabályzó tán a legkevésbé
egységmiriádok tulajdonságai szabják a módját
hogyan van mi van és ami lesz majd hogyan lehet
megannyi milyen tartja a kulcsot
és az anyag arcainak száma
úgy tudjuk
végtelen nagyságrendű sok nagy lehetőség 
a szigorú kényszer végeláthatatlan 
így lenne elvileg



ám a valóság 
további szerencse
szűkített és módosult képe csapodár képzelgéseinknek 
a képződmények egy adott rendszerében 
megtizedeltetik minden lehetséges 
ellentétes tulajdonságok záiják ki egymást
s mintha akarná és épp ezt akarná tart a mozgás bizonyos irányba 
talán előre

Palócz: /egy ládát vonszolva hátulról közelít; a ládát leemli a színpadról, 
ott megáll, felnyiya és keresgélni kezd; közben idegtépő, agyvelőszaggató 
zene: fájdalom, bánat, depresszió -  szöveg: Bata János: Csak köszöntünk 
egymásnak az utcán ha találkoztunk -  In memóriám Dobó Tihamér/

eljött érted
körgallérosan fejében spanyol kalap 
köpenye alól
hegedűt húzott elő tiszteletedre 
hogy a januári fagyban is halld a 
szitakötők zümmögését

nem is tudom
van-e jogom e vershez
hiszen csak köszöntünk egymásnak
az utcán ha találkoztunk
és most már soha nem tudhatom meg
honnan a megtiszteltetés hogy
előre te köszöntél
talán megérezted
-  mert te művész voltál -
volt közös szerelmünk is
talán

a napokban jártam kanizsán...
a tisza befagyva hó
hó mindenütt hó
talpam alatt a föld is fázott
de téged melengessen a
zene a
jazz
mit donnán küldött utánad
ezerkilencszáznyolcvanhét január huszonegyedikén



szerdán délután 
a z é t e r e n  á t  
és tudod... a szitakötők is

eljött érted
körgallérosan fejében spanyol kalap 
köpenye alól 
hegedűt húzott elő 
tiszteletedre
hogy a januári fagyban is halld a 
szitakötők zümmögését

Molesz: /szöveg: Böndör Pál: Jelek!

Mire is emlékszem? A faragott padra.
A nagyszünetben kiosztott sárga sajtra.
És valami furcsán görbe kis jelekre.
Szorgosan másoltuk őket füzeteinkbe.

Egymásba kellett őket fűzni. Mi végre?
Valaki felnőtt volt közöttünk. Azt ígérte 
játék lesz belőlük! Tárgyak! Vagy élőlény!
Ma sem értem egészen: mi lett az eredmény?

Palócz: /szöveg: Koncz István: Fohászféle azért, hogy soha ne kelljen ölnöm!

Félek!

Zsidóház volt, ahol 
lakom,
valamikor, a tiszaeszlári és a 
Dreyfus-per idején, -  
az apám keresztény, és 
arra tanított, hogy a politika 
nem erkölcsös dolog; -  
(idősebb Koncz István, meghalt 
1960. február 28-án, meggyőződését 
fenntartotta utolsó leheletéig. -  
Kívülem három tanú is van rá, -  
hosszú élete során, amikor 1918-ban 
Lubinban fejlövését kezelték, 
vállalta, hogy bolsevik, pedig



nem is volt az, csak éppen megvetette
azokat, akik gyáván
letagadták)
Anyám, még él,

őt féltem, 
mert apámat s engem 
elhagyni nem engedi a fatum, 
vagy valami megszállott síri szerelem.

Hát ilyen házban 
élek én. -
Ilyen volt apám és ilyen 
az anyám.

Félek!

Évek óta leeresztett redőnyök 
mögött rejtőzöm,
-  a tisztaság rezervátuma? -  
Pondus Pilátussal élek bezárkózva, -  
sört és bort iszunk néha, 
de akadozik a vers, -  
lám, az ihletre is átok 
a tiszta lelkiismeret.

Félek.

Átgondolom: nem 
loptam-e csirkét, vagy mit tudom én 
milyen bűn leplezhetné 
le esetleg, hogy nem is méltó 
e fohász a meghallgatásra:

bár sose kelljen megölnöm 
embert!

Molesz: /szöveg: Koncz István: Unalmas életi

Különös bogarat vettem észre, 
szaporán járt le s fel, 
csipkés élén egy álmos 
virág kihívó szirmának.





Megnyugtat a forma.
A forma, egy percre, egy órára, 
vagy örökre ez a furcsa 
rovar: róla mintázom 
a verset, s a helyet 
a tetves földön, ahol 
senki nincs velem, 
s közben a fény rézsűt 
megtörik a sötét bútorokon.

Üss vissza!

A fényben hintázva túloz 
az árnyék, -  
a bogárka céltalan élete, 
s a fricska vagy szúrós grimasz 
egy hajszálon függ vele, -  
a szeretet nem elég, 
mintha csak háború lenne, 
a szeretet hazaárulás, és 
halál jár érte!
Lám, ismét egy tetszhalott, -  
a kis bogár most ügyesen egyensúlyoz, 
s a halott vagy szeretet 
megrohasztja az egész világot.

Üss vissza!

Nem ért a Kedves...
A Kedves nincs is; -  
tudok titkot tartani.
A virág hervadtan 
kókad, s múmia szirma, 
tarka halál-papagáj 
zörögve ismétel csak.
A kalandor forma túlél, 
mint kövület, 
tere egy virágszirom 
csipkézett éle, s a hűvös 
érintésű otromba potroh 
az unalmas élet ürügye volt.

Üss vissza!



3. jelenet

Palócz: /ül az írógép mellett és gépel -  szöveg: Tóth Ferenc: Sírsz!

a homokból kinyúl egy korsó
ívén fehér reszkető habokra hull a nap
s alább gurul a lejtőn

a víz alatt
sugárfonálon ring el sokáig 
süllyed két kavics

/szöveg: Tolnai Ottó: Akárha még élőt mentenének!

ide szoktak a harkályok a halott a vérbe 
a bikavérbe fűlt...

Molesz: (begaggyan, hadar, átveszi a verset)

ide szoktak a harkályok a halott a vérbe 
a bikavérbe fűlt százéves dióra dolgozn 
ak akárha még élőt mentenének és ne 
m csak egy hullából huzigálnák a hossz 
ú kukacokat huzigálják vég nélkül már 
arra gondolok agg diónkon keresztül a 
föld szívéből huzigálják huzigálják vég 
nélkül mint szikratávíró szalagjá csak a 
maguk előtt levő kis részt vizsgálják fúr 
ják észbontó célbiztonsággal fogalmuk 
sincs hogy egy hernyóhegyen munkáik 
ódnak de így bár vég nélkül gyönyörk 
ödhetek szép (dior tervezte) tollazatuk 
bán gyerekkoromban is a harkály az ezü 
st gyíkkal labdázó búbos banka volt az 
afrikai madár számomra gyönyörködhe 
tek bennük a sárgarigók is csak mostj 
elentek meg udvarunkban gyönyörköd, 
hetek hallgathatom kopogós zenéjüket



a szekeret ácsoló bognár a hangszert é 
pító vidéki asztalos műhelyéből hangz 
ik ilyen zene hajnalonta tenyerembe gy 
űjtöm a mikroforgácsokat dolgoznak m 
egszállottan akárha még élőt mentené 
nek és nem csak egy hullából huzigáln 
ák a hosszú kukacokat és egy nap elké 
szül a nagy hangszer mert noha az emb 
erek inkább koporsónak használják a d 
iót a madarak ím hangszert építenek e 
zeregy luku furulyát fúrnak akárha egy 
ősi törzs készülne táncolni bokáig vérb 
en a sötét halott fa alatt

Palócz: /szöveg: Papp p Tibor: Hokku/

Fásult idill a
remény. -  Másutt nem ível 
így a gerlepár.

Feszültség nélkül 
elhal. -  Elült szél hűden 
ikreket sirat.

Molesz: Párodtól el a gálád csent.
Palócz: Várod oldó patakcsókjait.
Molesz: Lelhet ő hokkut, hasztalan kínt.
Palócz: Legelő mélység mosolyod.
Molesz: A hokku léte megrabolt nyár.
Palócz: Tahóknak 5-7-5, nem több.
Molesz: /szöveg: Bosnyák István: Ruth és Delila/ 

száz alakban százféleképp látja 
Palócz: látja
Molesz: Ruthnak és Delilának 
Palócz: látja 
Molesz: asszonyának 
Palócz: látja 
Molesz: szelídnek,
Palócz: látja
Molesz: rémnek, randaságnak, gyönyörűségnek 
Palócz: látja 
Molesz: nőstényének



Palócz: látja 
Molesz: szentnek,
Palócz: látja
Molesz: cédának, csalónak és gyávának
Palócz: látja
Molesz: asszonyának
Palócz: látja
Molesz: angyalnak
Palócz: látja
Molesz: ördögnek, tüneménynek, tunya dögnek
Palócz: látja
Molesz: nőstényének
Palócz: látja
Molesz: Létnek
Palócz: látja
Molesz: Végnek, áldásnak, tornak, fénynek, gyásznak 
Palócz: látja
Molesz: asszonyának -  száz alakban százaféleképp látja 
Palócz: látja,
Molesz: Ruthnak és Delilának 
Palócz: látja 
Molesz: hímségének 
Palócz: látja 
Molesz: önmagának!

/szöveg: Tari István: Hírek!
ISZONYÚ SZÉLVIHAR 

Palócz: -  x a haját szárítaná 
Molesz: PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS 
Palócz: -  y ponyvákat teregetne az eper fák alá 
Molesz: HATALMAS TŰZVÉSZ 
Palócz: -  z zivararra gyújtana

Molesz és Palócz párhuzamosan, egyidejűleg
Molesz verse: Böndör Pál: Éppen ennyi
Palócz verse: Bada Tibor: A Palicsi-tó szörnye visszavonul

Molesz: Valamiképpen szabályozható
de mint a lélegzet csupán hajó 
erős iramban futsz domb hajlatán 
mikor a részidő csak furcsa szám.
És hajnalonta az ágyban marasztal 

-  ilyenkor bizonyára neve is van -



valami csalfa félálomba rángat 
édeskés képekkel táplálja lázad.
Elkap de aztán gyorsan el is enged 
így provokálja lankadó figyelmed 
mindig múlóban akár egy betegség 
mégis recseg-ropog minden ereszték.
Úgy működik ahogyan a hasonlat

-  a fán hagyott gyümölcs befele rothad -  
ha néha több -  másszor már kevesebb 
hogy így csonkán legyen a teljesebb.
Oly elmosódott mint iratok alján 
a pecsét. Egy-egy pillanatra aztán 
kiélesedik mégiscsak a kép.
És éppen ennyi... ennyi már elég.
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/Zene szakítja meg. A folytatásban a zene alatt válaszolgatás -  álom. /
/Szöveg: Domonkos István: Kormányeltörésben -  részletek/

Molesz: IZZASZTÓ RENDSZEREK
Palócz: -  a tőkés iparban a munkaintenzitás növelésének különféle rend

szerei
Molesz: PROLETARIÁTUS
Palócz: -  a tőkés társadalom bérmunkásainak osztálya, amely a termelési 

eszközök tulajdonától megfosztva kénytelen a tőkéseknek eladni 
munkaerejét 

Molesz: NÉPESSÉG IMMIGRÁCIÓJA
Palócz: -  egyes országok állampolgárainak bevándorlása egy másik or

szágba állandó vagy időleges letelepedés céljából 
Molesz: én lenni 
Palócz: én nem tudni magyar 
Molesz: szavak kínai falát megmássza a halál 
Palócz: élet frázisait emberbőr kötésben adják ki írók 
Molesz: élet nercbundában jöni vágni engem nyakon 
Palócz: élet hegyes fák közül jönni vágni engem nyakon 
Molesz: élet lábujjhegyre állni vágni engem nyakon 
Palócz: élet jönni inkognitó vágni engem nyakon 
Molesz: élet lóversenyen kukkertokkal vágni engem nyakon 
Palócz: élet gumibottal jönni vágni engem nyakon 
Molesz: élet honorárisan jönni vágni engem nyakon 
Palócz: én lenni elnökök vezérek
Molesz: mi meghalni mindnyájan úgyis téves csatatéren 

/A zenének hirtelen végeszakad./





4. jelenet

Palócz: /szöveg: Böndör Pál: Absztinencia -  A hiba bennem van!

Egészségünkre!... De többet ne töltsél
-  az utóbbi időben mintha tölcsér 

lennék amin csak átcsorog a lé
-  minden korty és falat az ördögé -: 

és már megint milyen gyanús ügy ez 
hogy hírekkel telve vagyok üres 
kommentárok kommentálja akad 
meg torkomon cigányútra szalad 
közben még azt is le kellene nyeljem

-  nagy szerencse, hogy a hiba bennem 
van: -  ha már semmi más -  az legalább!
Ürítse most ki-ki a poharát
... egészségünkre?... Gondolom felesleges 
továbbra is megjátszani magam

-  a fenébe is! -  hol a poharam?

Moiesz: /szöveg: Böndör Pál: Valakik!

Ajtómon kétszer koppintott valaki 
rövid szünetekkel még kétszer kettőt.

Türelmesen kivártam hogy szűnjön a kopogtatás: 
valakiből senki lett -  én valódi maradtam.

Nem is akárki: valaki aki nem nyitott ajtót.

Később ellenőrzésképpen kinyitottam az ajtót mégis 
és nem ért meglepetés: az ajtó előtt senki.

Nem lepődtem volna meg azon sem 
ha áll ott valaki a huzatos folyosón: 
valaki aki nem akar kopogni.



Ö sem csodálkozott volna valakin 
aki nem akar ajtót nyitni.

Néztünk volna egymás szemébe némán 
valahol valakik: előhírnökei valaminek.

Paiócz: /szöveg: Koncz István: Élmény, inperfectum!

Én mindig egyedül éltem.
És egyedül éltem át a Mást, 
akiket kikerültem.
Én Mástól, egyedül, sosem féltem.

Történt a világ végezete előtt; -
ahogy az öntudat
számolja az Időt, -
törpe galaxis született, és megszűnt
nyomban, miután születéséről
a végtelen űrnek hírt küldött.

Ilyen csalás a létezés.
Pártos jövőre bujtogat,
öl, ölel és egyáltalán az erőszaknak
értelmet ad, és értelmet ad
az áldozatnak is, -  a poéma maga
a színvonal és az öntudat.

Kellene gyerek, pénz, hatalom 
s jövől Mert semmire sem használható, 
akinek túlélni nem érdemes, -  
és embernek sem jó, 
aki alkalomadtán nem elkeseredett, 
és barikádra nem szólítható.

Jövő kellene! Gyerek, pénz s hatalom! 
Minden kísérlet megbukik, 
az idegen letagadott szerelem.
Hát fájhat a létezés! Én
nem akartam lenni, és nem akarva is,
egyedül, mind, ami van, átélem.

Én mindig egyedül éltem,



de biztonságban és szeretetlenül, 
senkinek sem tartozom, csak épp, hogy 
itt járt Koncz István, feljegyzem emlékezetül.

Molesz: /szöveg: Domonkos István: Majd-nem-vers/

mást kövess félelem 
mássz rám közöny 
súlyosbítsd alfelem kényelem 
nyakörves ingerek 
vereségbe pácolt zsigerek 
dermedt kezek

szedjetek szét szedjetek szét

sminkelj tettetett lét
csukódj be imakönyv
rajtolj kifakult angyal
dőlj fóró iszapba harang
gagyogj mária a kapkodó ruhádban
gyónások áhitat

szedjetek szét szedjetek szét

öblítsd a múltat a jövőbe 
verd békjóba a cselekvést remény 
tétovázz jóakarat 
dédelgesd üzemhibád lét 
közöny kényelem

szedjetek szét szedjetek szét

becsület ürítsd ki 
végképp a zsebem 
cselekedj verem
véleden helyezd kincsre a kezem 
álkulcsok érvek

szedjetek szét szedjetek szét

légy rátarti rázó hideg 
húzd magadra a jelent idomvas





lépteim add vissza járda
testem melegét körmeimet beton
add vissza hangom sikátor
add vissza sár a vérem
vér az eget szemembe
vagy ne is
inkább

szedjetek szét szedjetek szét 
szedjetek szét szedjetek szét 
szedjetek szét szedjetek szét

Molesz és Palócz együtt: szedjetek szét szedjetek szét szedjetek szét szed
jetek szét szedjetek szét szedjetek szét szedjetek szét szedjetek szét szed
jetek szét szedjetek szét szedjetek szét szedjetek szét szedjetek szét szed
jetek szét szedjetek szét szedjetek szét szedjetek szét szedjetek szét szed
jetek szét szedjetek szét...

Zene. Sötét. Vége.



TÁMOGATÓINK

NAPLÓ -  szabadelvű hetilap -  újvidék
FÓRUM Lap- és Könyvkiadó Nyomdaipari Közvállalat -
újvidék
MŰVÉSZETI AKADÉMIA -  újvidék 
IFJÚSÁGI SZÖVETKEZET -  kanizsa 
ADA
SZABADKA
ZENTA
KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉ
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE



molnár zoltán -  szabó palócz attila 

úgy és némiképp

-  a vajdasági magyar irodalom nagy pillanatai
-  négy jelenet irodalmunk értékeiből 
/szövegkönyv/

szpray magánkiadás -  újvidék, ezerkilencszázkilencvenhat 

zene: király emő

a plakát és a szövegkönyvben található grafikák valkay zoltán munkái

nyomdai előkészítés: bugarcic katalin

nyomda: VERZÁL -  újvidék

korrektor: mihájlovits kiára

példányszám 400

CIP -  A Matica srpska Könyvtára, Újvidék 
894.511(497.1)-14(082)
894.511(497.1)-12

MOLNÁR, Zoltán
Úgy és némiképp : a vajdasági magyar irodalom nagy pillanatai : 

négy jelenet irodalmunk értékeiből / a verseket válogatta, színpadra al
kalmazta, előadja Molnár Zoltán és Szabó Palócz Attila ; zene: Király 
Ernő ; a plakát és a szövegkönyvben található grafikák Valkay Zoltán 
munkái. - Újvidék : szpray magánkiadás, 1996 (Újvidék : Verzál). - 35 
p. ; 25 cm + 1 színházi plakát.

Példányszám 400.

1. Szabó Palócz, Attila

99233543
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