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V E T Ő  J Á N O S

„Valahol a világűrben 
elsüjedt egy ürhajó”*

Január Herceg Tova (Baksa-Soós János) 
kiállítása

P a k s i  Ké p t á r,  P a k s

2 0 1 9.  j ú n i u s  2 1  —  a u g u s z t u s  1 0 .

Jancsi, Baksa, Január, móka, komolyság, kacagás, alkotó példamutatás, 
hajós naplók, vérszerződések, viszonozhatatlan nagylelkűség, kivitelezett 
kedvesség-áradat 1962-től napjainkig és tovább. Ezexerint 57 éve.

Elöl repül a „Télapó, mellette a Télanyó, utánuk egy Mogyoró.”

1962. A kelet-berlini, kétemeletes ház hátsó kertjében horgoló, kötögető 
anyukák előtt a fűben barátságos birkózó verseny, amire az én 9 évesen, 
felelőtlenül elkövetett lövöldözésem miatt kapott pofonok következtében 
került sor Jancsi és Dodi bátyám, a két 14 éves között. A gyufaszál Jancsi 
ügyesen kétvállra fekteti izmos, erős testvéremet, akitől tettemért a szi-
gorú büntetést kaptam.

1963–1967. Régi kőnyomatos térképek csereberélése és a soxorosító eljárá-
sok megbeszélése, balatoni nyaralások sora, egy vég nélküli Happening. 

1968. A rendfenntartó tűzoltó súlyos egyenruhájában parancsolón sétálgat 
a külvárosi kultúrház színháztermében, felmérve a közönség viselkedését. 
A zenekari szünetben ‒ a minden, amit a rockzenéről tudtál és képzeltél, 
és még ‒ egyszemélyben egyesítő énekes az asztalunkhoz ülve folytatja 
a varázslatot a „gyerekboxban” ülő kis társaságnak. Egy váratlan pilla-
natban a rendfenntartó tűzoltó fenyegető egyenruhájára fúj egy skatulya 
gyufát. Wastaps.

1969. 5-ös busz. Pasarétről megyünk a városba Kex koncertre, a Mahart-
székházba. A buszon egy nénire erőlteti kedvesen, de ellentmondást 
nem tűrve a pulóverét, hogy meg ne fázzon, az alagút után a Lánchídon 

visszaveszi magára, mondván hamarosan le 
kell szállnia.

1970. Kex a Fő utcában. Színpadra rángat, 
beköti a szememet, megforgat többször is, 
majd egy étkezőkészlet teljes tartalmát, a 
merőkanáltól a pecsenyevillán át a kanala-
kig, hozzám vágja.

1971. „Semmi baj csak vért pisálok.” A rend-
őrök egy kapualj mögött, ahol a szolgálat-
kész házmester rázárja az ajtót, gumibottal 
szétverik, mert egy telefonfülkében beszél-
getést imitált. Röviddel ezután emigrál. 
Előbb Essenben a Folkwangschuléban. 
Megrajzolja és megírja az Olympit, majd a 
düsseldorfi akadémián tanul festészetet, 
grafikát, valamint szobrászatot-kerámiát. 
1978-ban Mesternövendék Oklevelet kap. 
Mesterei: Joseph Beuys, Gerhard Richter 
és Rolf Sackenheim. 

Első hazalátogatása. Szentjóby Tamás (aki a 
2007-es székesfehérvári kiállítását megnyi-
totta, és elsőkén Major János Díjjal kitün-
tette, amit maga Major János adott át) egy 
titokzatos találkozóra invitál. A megadott idő-
ben ott várok a körúton a megbeszélt helyen, 
egy autó fékez, és betessékel rég nem látott 
barátom. Még aznap este, egy fegyverével *  A kiállítást Kaszás Tamás installálta.

hadonászó civilruhás részeg rendőr pró-
bálja a Népköztársaság útján kirángatni 
az autójából, amiben hatan, vagy talán 
nyolcan is ülünk, de ügyesen tovább hajt.
Az itt-ott előkerülő akusztikus gitárokon 
felcsendülnek még a régi Kex-versek, -dalok.

1979. A Trabant-alapító Lukin Gábor bará-
tunkkal Amerikába mennek. Innentől már 
jóformán csak egy sosem hallott nyelven 
énekel, indián és szamuráj dalokat.
Nevét Mufasálára, Kaffra, OHLra, Ámorra, 
Horora, Január hercegre változtatja, fejlő-
dése ritmusában. Festészete, rajzai kozmi-
kus távlatokba repítenek, gondosan meg-
világított dia-fényképei a maga készítette 
tárgyairól lélekemelő mesébe fordulnak.

„Erdőt-mezőt járva indiánok vagyunk. 
Városban életet védő és építő szamurájok. 
Dolgozunk, mint Istenek, mulatunk, mint 
ördögök.”

1981. Megkapom életem első nyugati (kék) 
útlevelét. Első utam Nyugat-Berlinbe vezet, 
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