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egészséggel a papucsot (a farmerrel például). Nem most, hanem melegebb idők-
ben. 
A szilveszterrel kapcsolatban nincs semmi kifogásolnivalóm, csak az, hogy nem 
kell sok embert meghívni (én úgysem tudok olyan jól szórakozni). 6-8 emberre 
gondolok. F.-nek megírtam, milyen piákat keressetek erre az alkalomra. 
Itt egy valamirevaló szakácsnő van, 35-40 éves, éles arcéllel, barna hajjal, sasor-
ral; de férjezet. De itt nem kívánjuk annyira a nőket, hogy járjunk utánuk, főleg 
asszonyok után. Gondolom, később sem kerül senki ilyen helyzetbe.  
Említettem, hogy miért nem kell engem itt meglátogatni. Nem haragszom meg, de 
itt nincs hol megszállni. Azért kell megszállni, mert mi reggel 6-tól 18 óráig dol-
gozunk. Mire behoznak a mezőről 19 óra. Azután eszünk stb. Így csak este lehet 
engem elkapni. Ekkor is csak néhány órára. Lehet, november első hetében már 
visszatérünk a kaszárnyába, és ott van szálloda is. Ott találkozhatunk délután és 
délelőtt.  
Megismertem itt egy lányos arcú, de a végtelenségig előzékeny kedves, csendes 
tagot, Sorinnak hívják, és tud egy kicsit magyarul is. Bemutatom majd nektek is. 
Otthonról alsónadrág kellene. Nagy koszban élek. Reggel semmi mosakodás, fog-
mosás 2-3 naponként. Szürkülő lepedők és párnahuzatok.  
Írd úgy, hogy Gougou (vagyis franciául Gugu), de inkább keress egy más nevet, 
én már ismerek egy Gugut… Puszi: 
 
Sötét 
 
KEDVES (a színpad jobboldalán, fényben) Kedves Gougou! Először is kérlek, ne 
haragudj, hogy nem tartottam be ígéretemet, és nem tettem fel még a csomagot. 
Ugyanis az volt a baj, hogy nem kaptam dobozt. Máskülönben jól vagyok, nincs 
semmi bajom, csak annyi, hogy még mindig nem tudtam elhelyezkedni, mert min-
denki ígér, de senki sem tartja be. Gondolhatod, hogy nem a munka hiányzik ne-
kem, hanem a pénz! Annyi mindent terveztem, hogy veszek magamnak, de a szü-
leimet nem foszthatom ki egészen. Örvendtem, amikor telefonáltál. Most már ez 
az egyetlen örömöm, amikor kapom a leveleket, vagy telefonálsz. El vagyok kese-
redve, mert a nem jött meg azóta … Olyan hihetetlen az egész, és nem tudom, 
kihez forduljak. De ne aggódj, mert elrendezem valahogy. 
Szeretnélek már látni, de nem tudom, hogy mikor lehetne, mert mondta a húgod, 
hogy édesapádék haragszanak rám, és nem akarnak akkor menni, amikor én. Nem 
tudom, mi rosszat csináltam, de nagyon sajnálom. Én szeretem őket, és szeretném, 
hogy ők is szeressenek, még akkor is, ha köztünk épp nincs semmi. Amikor a hú-
god megmondta, elkezdtem sírni, annyira rosszul esett. Úgyhogy kérlek, írd meg: 
látni szeretnél? Nem zavarlak téged is? És persze azt is, hogy mikor menjek. Én 
szerettem volna az esküvésetekkor menni, mert akkor kiengednek, és két napot 
együtt tölthetünk, ha te is akarod. Biztos édesapádék is mennének, nem szeret-
ném, hogy miattam ne induljanak el, mert ugye, ők az elsők. Ezt rád hagyom, és 

 
 
 
Popovics Zoltán hazatért 
  
    Újkori Odissszeuszként vándorolta végig eddigi éle-
tét, mely megállapítás az életútra  és művészetére nézve 
is igaz.  
    Bejárva több kontinenst az Egyesült Államokban re-

pülőgép tervezést,  majd építészetet, végül szobrászatot tanult.  
    Huszonöt éves korában Fullbright-ösztöndíjjal a Finn  Képzőművészeti Főisko-
lán folytatott tanulmányokat és Helsinkiben telepedett le. Itt két évtized  elteltével 
a finn képző- és iparművészet meghatározó egyéniségei közé emelkedett.  
    A kilencvenes  évek végén tért vissza szülővárosába, Egerbe és Szarvaskőn te-
lepedve le feleségével, Hibay Éva  fuvolaművésszel. 

Popovics Zoltán végigkalandozta a kortárs izmusokat, majd az alkotói folyamat 
mélyén a köznapi  tárgyakban megtalálta és felmutatta az ősformákat, a tárgyak-
ban rejtőző alapszimbólumokat, és  kibontotta az emberi, a természeti és a kozmi-
kus létezésre utaló üzeneteket. 
    A művész házaspár a közeljövőben finn-magyar művésztelep kialakítását terve-
zi Szarvaskőn,  elsősorban az egriek testvérvárosa, Pori bevonásával. 

                                                       Képtár                                                      1929               

Popovics Zoltán: Kőbőrönd 



Popovics Zoltán  grafikája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popovics Zoltán további munkái a Képtár mellékletben 

1930                                               Popovics Zoltán                                               Tar Károly: Az ismert katona                                    1863 

zasztó ronda. A shopban láttam egy nagyon vagányat, de nagyon drága.  
Szörnyen szégyellem magam, mert olyan ronda az írásom. Haragszol biztosan, 
mert alig tudod elolvasni.  
Nem írtál semmit a szakácsnőkről. Még nem akasztottál egyet se le?  
Írd meg, kérlek, hogy miként lehet eljutni hozzád? Milliószor puszillak, nagyon 
kívánlak.  
Ui. Írd meg, kérlek, hogy kikkel levelezel. 
 
Sötét. 
 
KEDVES (újra reflektorfényben) Kedves Gugu! Ágyból írom a levelet, mert na-
gyon beteg vagyok. Már vasárnap meg voltam hűlve, de ma, kedden, már 39 fo-
kos lázam van, és nem akar alábbhagyni semmitől sem. Annyira rosszul vagyok, 
hogy alig látom, amit írok. Ma telefonált F. és a húgod. F.-el megbeszéltük, hogy 
30-án megyünk hozzád, mert ő az avatásra nem tud jönni. Hiába ellenkezel, már 
elhatároztuk. Megérdeklődtük a vonatjáratot, minden kedvező, így nem szaba-
dulsz meg tőlem. Számolok azzal is, hogy megharagszol reám. Ettől még vissza-
kísérhetlek januárban is. Húgodhoz pénteken megyek el. Ő is szeretne velünk jön-
ni, ha fizeti édesapád az útját.  
Nagyon szeretnélek már látni.  
Nem tudom, miért tűnik nekem úgy, hogy húgod lenéz engem, és nem szeret. So-
kat gondolkoztam ezen, de nem tudok rájönni, hogy mi az igazság, mert másokkal 
szemben egészen más volt a viselkedése.  
Szeretnék valami érdekeset is írni neked, de hirtelen nem tudom, mit. Moziban 
rég nem voltam, színházban sem, és olvasni is már - két hete csak Mozart életét 
olvasom. Böngészem, fordítom.  
Félek, hogy borzasztóan unalmasak a leveleim.  
A szilveszter nálunk lesz. Ha eljössz hozzám, írd meg idejében, hogy még kit hív-
jak meg. Azt mondta édesanyám, ha meglesz az erősítőnk, és bejön a másik tévé-
műsor, akkor nagymamámékhoz mehetünk, ők pedig feljönnek hozzánk. Ha nem 
készül el az erősítő, akkor édesanyámék mennek le, és mi magunkra lehetünk itt-
hon. Most hagylak, mert borzasztóan rosszul érzem magam. Sok (tudod milyen) 
puszi 
 
Sötét 
 
FIÚ (a színpad baloldalán, fényben, a háttérben halkan nyekergő induló hallat-
szik) Kedves Gino! Tegnap este kaptam meg két leveledet. Most jöttünk a fürdő-
ből és a kocsmából, ahol 100 „centaurt” ittam, és elloptam egy mérőlombikot. 
Késő van, de azért írok, mert azt akarom, hogy szerdáig elérjen a levél. Szerdán 
felhívlak (este). Remélem, addig meggyógyulsz. Jobban vigyázz magadra. Viseld 


