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Almási Gábor szobor- 
talan égalj alól indult 
el egy olyan életpályán, 
amely minden nehezen 
kiismerhető szakaszá
ban sokkal több erőt 
igényel, mint amit egy 
ilyen törékeny testalkat 
elbír a leküzdhetetlen- 
nek látszó feladatok 
megoldásának éveiben, 
napjaiban, óráiban. Ha 
életútját nézzük, olykor 
hihetetlennek tetszik az 
a végtelen türelem, 
amely kora ifjúságától 
kezdve érett koráig, el
ső kis munkáitól kezd
ve a kiemelkedő műve
kig nevét maradandó
vá tette.

A művész önéletrajza 
annak a kietlen környe
zetnek a leírásával in
dul, ahol alkotónk meg
ismerte a világot, a vi
lágban az embert. Küz
delmes életében az ak
kor még nálunk nem
igen népszerű tevékeny
ségének erőt adó forrá
sa a tehetségét állandó
an izmosító akarat és az 
olyan szívós természet, 
amellyel az Élet csak 
nagy ritkán ajándékoz
za meg az embert. Er
ről művei is tanúskod
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Ez a könyv háromszáz számozott példányban 
készült a szerző aláírásával születésének het
venedik évfordulójára.

szám

A VSZAT Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Tit
kárságának 413-671/1981. XII. 29. sz. alatti véleménye
zése alapján mentes az általános forgalmi adó alól.

A szabadkai Veljko Vlahović Munkásegyetem kiadása

Felelős kiadó: Ilija Burzan igazgató

Pannónia Nyomdaipari Munkaszervezet nyomása — 
Szabadka



Minden ember élete tanulság és példa. 
Valahányszor életrajzot veszek a kezem
be, mindig a tanulságot akarom levonni, 
és ez bizonyos vonatkozásban rokonvoná 
sokat hord magában: az ember küzd, dol
gozik, teremt, az idő pedig őröl, pusztít 
és átalakít. Az emberi alkotóvágy nagy 
erőfeszítéseket tesz, hogy műveivel, elért 
eredményeivel megajándékozza a mát és 
a holnapot: munkásságával szolgálja a ha
ladást. Életösztöne, lelki dinamikája vív
ja a küzdelmet az örökké romboló és épí
tő idővel. Az alkotói lelkesedés mögött ott 
húzódik meg a pusztulás árnyéka. A nagy 
szellemek magasba törnek. Michelangelo 
a maga emberfeletti hőseit az isteni terem
tő akarattal hozza párhuzamba. Titáni 
alakjairól csodálatos életerő sugárzik, ar
cukról pedig az elmúlás tragédiája sejlik.

Az optimista és a tragikus életérzés al
kotói adottság. Optimizmusunkkal építjük 
a világot, kételyeinkkel az élet igazságta
lanságait mérjük. Mindkettőben benne rej
lenek alkotó ösztöneink rugói.

*

A zajló tarka áradatnak, amelyet Élet
nek nevezünk, egyszerű szereplője voltam. 
A batyum a tehetségem, tele küzdelmek



kel, ambíciókkal, buktatókkal, új meg új 
nekiiramodással valami siker-szekér után. 
Sokszor eszembe jutott az a gyermekkori 
kép, amikor egy szekér után futottunk, 
hogy fölkapaszkodjunk rá. A gazda hát
rafordult, és a nyakunk közé suhintott 
az ostorral, mire eleresztettük a sarog- 
lyát, — hát ilyen néha kitelt Fortuna asz- 
szonytól is. De aki a művészpályát válasz
totta, az nem adja fel könnyen a harcát, 
küzd a maga által megközelített minőség 
igényeivel; küzd a szépért, a maradandó
ért, sokszor nem is a közönség, hanem 
a maga örömére.

Ezt a küzdelmet szándékozom megír
ni itt, talán nem is életrajz, hanem inkább 
valamiféle számadás formájában.

Az ember a hajlamait, képességeit rész
ben örökli, részben megszerzi. Anyám ha
tártalanul szerette a szépet, apámat úgy 
ismerték mint szorgalmas, törekvő em
bert. Az öregapám bognármester volt. 
munkáiról sok dicsérő szót hallottam. A 
nagybátyám, akinek a tanítványa is let
tem, tehetséggel tervezte, faragta a bú
tordíszeket, ő volt az „aranykezű ember": 
így emlegették. A vagyongyűjtéshez egy 
sem értett, hát ezt is örököltem, nem
csak a munka szeretetét.

*

Vannak művészek, akik szeretnek ír
ni is. Bár az én barátságom a betűkkel 
korán kezdődött, de ebből nem az írás 
szenvedélye, hanem csupán a könyvek 
szeretete maradt meg. Ma is ezt vallom: 
inkább tíz szobrot faragni, mint egy ön
életrajzot írni. Bár az írás is lehet igazi



öröm, akinek ez a hivatása. Számomra 
a szoborformálás a legszebb időtöltés, 
öröm is, de gyötrelem is, mert az elérhe
tetlenre vágyakozunk, és végül be kell ér
nünk az elérhetővel. A szobrok sok min
dent elmondhatnak a szobrászról, de a 
szemlélő többre is kíváncsi. Szeretne be
pillantani a műhelytitkokba, és megismer
ni egy életút küzdelmeit. Most ennek a 
megírása lenne a feladatom. Lehet, hogy 
nemcsak a szobrokkal tartozom a közön
ségnek, hanem egy számadással is ed
digi munkásságomról. Legyen így, ám 
számomra szokatlan dolgokra vállalko
zom. Nem csoda, ha nehezen indul. Ha ti
zenkét életem lenne, az utolsó életrajzok 
már rutinszerűen mennének. Egy-két meg- 
haláson nem is ijednék meg, és ha tapasz
talatainkat tovább vihetnénk a következő 
életünkbe, milyen különös pályafutás le
hetne. De hát csak eggyel kell megeléged
nünk. Sorsunk lesújt vagy fölemel: éle
tünk marad egy tanulság, mely lehet, hogy 
példa az utánunk jövőknek. Talán ezért 
írunk életrajzot is.

*

Hogy hol születtem, ezt elmondja min
den kiállítási katalógusom, de ebben van 
egy kis helyreigazítani való. Nem Kani
zsán, hanem Tóthfaluban születtem, Ka
nizsától mintegy tizenöt kilométerre, de 
közigazgatásilag hozzátartozik. Tóthfalu a 
század első éveiben csupán néhány ház
ból állt. Élt itt egy gazdag földbirtokos, 
Tóth József; épített itt egy templomot, a 
környék lakossága pedig az ő birtokán dol
gozott. Ezen a tájon nem volt szatócsüz



let; a nép kocsin járt vásárolni Kanizsá
ra, Zentára vagy Csantavérre. így a ko
csikázásokkal sok munkanap eltelt, ami 
nem fizetődött ki a földbirtokosnak. Tóth 
József jól ismerhette öregapámat, számos 
szekeret rendelt nála, s ez az ismeretség 
szülte meg azt a gondolatot, hogy nagy- 
szüléimét fölkeresse Völgyesen.

— Gáspár bácsi — fordult öregapám
hoz —, kendnek van egy j óravaló fia, a 
Gyurka.. .  Építek én neki egy házat, üz
letet, be is rendezem áruval, ő csak nő
süljön meg, hozzon oda egy asszonyt: dol
gozzanak együtt a boltban, és lássák el 
a környéket.. .

Ügy is lett. Jól ment neki a bolt. A vá
rosból kocsin hordta a portékát: a fűszert, 
a festékárut, kapát-kaszát, szóval mindent, 
ami kellett a népnek. De a sors nemcsak 
jót hoz, hanem rosszat is. Pár év múlva 
meghalt a felesége, s maradt utána két 
kis gyermek. Nem is kellett nagyobb sze
rencsétlenség. Asszonyt kellett újra keres
ni. Így került az én anyám Kanizsáról 
Tóthfalura. Én lettem az első fia. Akkor 
1911-et írtak. A bolt valóságos aranybánya 
volt, de rengeteg munkát követelt. Anyám 
mérte az árut, aztán a gyerekek, a ház
tartás, apámé volt a beszerzés és minden 
más teendő. Éjjel-nappal dolgoztak, mint 
két mindenes.

Anyám fiatal volt, indulatos természe
te mellett is jólelkű, a gazdálkodásban 
naiv. Apám jámbor ember volt, s nem 
tudta a szegényektől a hitelezést behaj
tani, sem a veszteségbe indult gazdálko
dást kemény kézbe venni. Anyám könyör- 
gött neki, hogy költözzenek Pestre, ott 
éltek a testvérei. Mindent pénzzé tettek,



s apám nyitott Pesten egy kis zöldségüz
letet. Én egyéves lehettem akkor. A bolt 
nem ment jól, s vigasztalan helyzetünk 
miatt beállt a Lingel-bútorgyárba mun
kásnak, de a pesti élet nem ígért mást. 
csak nyomorúságot. Apám, hogy maradék 
■kis pénzét megmentse, Kecelen vett öt 
hold futóhomokot, s ezt akáccsemetékkel 
fásította. A pesti nyomortanyát 1914 feb
ruárjában hagytuk el. A költözködésünk
kor látott havas tájak örökre emlékeze
tembe vésődtek. Öreganyámék segítettek 
rajtunk. Ormon kibéreltek számunkra 
egy kis üzlethelyiséget, berendezték áru
val. Talán talpra is álltunk volna, de né
hány hónap múlva jött a világégés.

Vacsoránál ültünk: utoljára vacsoráz
tunk együtt apámmal, aki katonaruhába 
volt öltözve, s másnap indult a frontra. 
Kínos csönd volt a családban, amit a csa
ládfő távozása idézett elő. Mindenki hall
gatott. Nekem az asztalnál egy tintaceru
za került a kezembe: a hegyét a számba 
vettem, s az anilin ráolvadt a nyelvemre. 
Keserves sírásom szakította meg a csön
det. Apám törölgette zsebkendővel a nyel
vemet és csitított. A kínos emlék ellené
re a ceruzának mint rajzoló- és írószer
számnak a szerelmese lettem, csupán tin
taceruzát nem kaptam a kezembe.

Hároméves voltam, amikor apámat a 
frontra szólították, négy gyerek maradt 
itthon. A két idősebb testvérem Bogarasra 
került nagyszüleinkhez, én Dezső öcsém
mel, aki pár hónapos volt, anyámnál ma
radtam, s a kis üzlet jövedelméből él
tünk.

Csendes, visszahúzódó természetű gye
rek voltam. Kedvenc szórakozásom a fir



kálás volt. Többnyire betűket rajzoltam. 
Négy-öt éves lehettem akkor, amikor 
anyám kertet, házat, embereket rajzolt ne
kem a palatáblára, hogy rászoktasson a 
rajzolásra, de én inkább a betűknél ma
radtam. Üjságok címsorait, nagybetűit raj
zoltam hol palatáblára, hol irkalapokra 
tintával. Nyilván a tintával való rajzolást 
felnőtt dolognak tartottam, mert anyám 
mindig tintával írt, és én bámultam a ci- 
kornyás, szép, kaligrafikus betűit. Maka
csul kitartóan én is követeltem a tintát, 
de azt mindig az asztalterítő bánta meg, 
amit az elmaradhatatlan verés követett. 
Valószínű, hogy ez a makacs kitartás, ami
ből a kikapások se gyógyítottak ki, lehe
tett az első megnyilvánulása annak a tu
lajdonságomnak, amely — később — éle
tem egy-egy szakaszában a bennem rejlő 
törekvéseket kibontakoztatta. Csakhogy 
azt akkoriban még nem tudtam, hogy tö
rekvéseink az életben botlásokkal is jár
nak, s el kell szenvednünk a kudarco
kat is.

A tintáért, a képzeletet felajzó színes 
folyadékért mindig rajongtam, de bár
mennyire vigyáztam is, az abroszra újabb 
bűnjelek kerültek, amelyek kikiabálták 
vétkemet, s hogy ez ne kerüljön anyám 
szeme elé, könyvet vagy más tárgyat tet
tem rá, de mindez csak olyan gyerekes 
eltitkolás volt. Végül is nem én, hanem a 
mama vonta le a tanulságot: már nem is 
cserélte az abroszt, mert ez nem fizető
dön ki, csak kilöttyintette, s újra az ke
rült az asztalra a kimoshatatlan tintafol
tokkal. Ám a „kompozíció" tovább gaz
dagodott, s ezzel évtizedekkel megelőztem 
a tasizmust. Ezt ugyan Herbert Read nem



írta meg a Modern festészet című könyvé
ben, csak a mama tartotta számon, s gon
doskodott róla, hogy a számlámon az 
egyenleg meglegyen. Ennek köszönhetem, 
hogy nemcsak a betűkkel, hanem a mate
matikával is korán megismerkedtem.

Mindez, ami a betűk megismerése, a 
könyv születése kapcsán fölbolydította 
gyermeklelkemet, annyira megzavarta kép
zeletemet, hogy aludni sem tudtam. Anyám 
rám is szólt:

— Mit mocorogsz folyton, akár egy bol
hás kutya. Aludj már, hisz éjfél is elmúlt.

Erre megrohantak a kérdések:
— Anyám, ki találta ki a betűket?...  

Mikor lesz nekem meséskönyvem?
— Majd ha megtanulsz olvasni, de 

előbb iskolába kell járnod. De most már 
aludj, mert mindjárt betűket varázsolok 
a fenekedre ...

Tovább már nem is kérdeztem, mert 
megneszeltem, hogy jobb lesz a kevés szó
ból mindent megérteni.

Egy szép napon anyám hozott a város
ból egy ábécéskönyvet. A mesebeli kiskon- 
dás se örült jobbéin a király leánynak, mint 
én az első könyvemnek. Még a képek is 
magyarázták a betűket. Az A betűnél ott 
találtam az almát, a J betűnél a János jaj
gatott. De már nagy részét úgy is ismer
tem, mert rajzolás közben mindig gyötör
tem anyámat, hogy „ . . .  ez milyen bötű”.

Ettől kezdve a mama engem minden 
nap befogott, az ölébe vette az ábécésköny
vet, odahívott, és elkezdődött a tanulás 
robotja, amit én hamarosan meguntam. 
Minden betűkép alatt volt valami gügyö
gő szöveg, amiben én nem sok fantáziát



találtam, és főleg untam az ismételgetése
ket, de pár hét telhetett el, akkor jöttek 
a versikék, a mondókák, az már érdekes 
volt számomra.

A nagyobb gyerekek már jártak iskolá
ba, nekem viszont nagyon lassan telt az 
idő. Abban az időben egészen más volt az 
élményvilágunk, mint a mai gyerekeké. 
Még csak a század elején, a tízes években 
voltunk. Rádió, tévé, villanyvilágítás, hű
tőszekrény és más villamosított eszközök 
még nagyon távol voltak a petróleumlám- 
pásos világtól. Autók helyett fogatok jár
tak, az üzemanyag zab volt és kukorica. 
Lármás motorkerékpárok helyett paripák 
nyerítettek a hátukon rátarti legényekkel. 
Nem a gépkocsik benzingőze rontotta a 
levegőt, hanem a szekerek keverték fel a 
port.

A ház, amelyben laktunk — később 
Nyáry Tamás-féle vendéglőnek nevez
ték —, egészen közel volt a vasúthoz. Első 
élményeim közé tartoztak a gőzmozdo
nyok. A nép vasbikának, kávédarálónak 
nevezte őket. Kis masinák voltak ezek 
hosszú kéménnyel, amely nagy dohogás- 
sal ontotta a füstöt. Naponta öt-hat szerel
vény ment el, többnyire tehervagonokkal; 
némelyike tömve katonákkal, akik énekel
tek vagy szomorkodtak: vitte őket a feke
te vonat a bizonytalanság felé. Gépkocsit 
alig egy szer-két szer hallottunk, mert mi
re a nép kirohant az út menti házakból, 
már csak egy nagy porfelhő volt látható. 
Repülőgépet is láttunk egyet a háború 
alatt, — ámulva nézte mindenki az eget. 
Nem úgy zúgott, mint a maiak, hanem va
lami kerepelő hangja volt, hasonló, mint 
a szomszédok nagyrostájának, amikor a



babot szeleitek. A gyereksereg napokig tár
gyalta a repülőt: hogy a madár repül, azt 
mindenki értette, mert könnyű, de hogy 
van az, hogy az ember nem esik le, ami
kor nehéz, és mindenhonnan leesik, az 
eperfáról is, ha nem vigyáz, meg a pad
lásajtóból, mint én pár nappal ezelőtt, 
amikor legurultam a létrán. Anyám egy 
pillanat alatt ott termett, s én karjaiba 
zuhantam. Később arra is rájöttem, hogy 
a létre olyan, mint az életút: felfelé csak 
fokonként lehet haladni rajta, de le is 
lehet esni róla.

Nyaranként a cséplőgép kivontatása 
volt a legnagyobb esemény a határban. Ott 
zajlott az egész gyereksereg a zakatoló 
masina körül, az elhaladó fogatos kocsisok 
nagy mérgére. Még bosszankodtak is a 
bakon szorongatva az ostornyelet:

— Hunnan a fenébül ennyi gyerök, mi
kor majd mindönki oda van a háború
ban . . .  Anyátok vágott vóna agyon.

A nyarakat szerettem, de a teleket nem. 
Télen mindig szobafogságra voltunk kény
szerítve. Anyám túlságosain félt, hogy vala
mi bajunk esik, és a tanyavilágban nem 
volt orvos...  Ez lehetett az oka annak, 
hogy télnek idején mi csak az ablakon 
keresztül nézhettük, hogyan hólabdáznak, 
szánkóznak a gyerekek, akiket még soha 
nem kezdett ki a tél. De a négy fal között 
mi sem voltunk csendesek. Amikor vevő 
jött a boltba, mi a szobában egyedül ma
radtunk, s amint láttuk, hogy a többi gye
rek hogyan csinálja a hógolyókkal a há
borút, hát mi is ezen törtük a fejünket. 
Igen ám, de a szobában nem volt hó, de 
volt cipő, papucs, tűzifa vagy valami más.



Mivel a kisöcsém még nagyon kicsi volt, 
én a szekrény aj tót választottam célpon
tul. De az csak afféle villámháború volt, 
mert a mama berontott és olyan tűzszü
netet rendelt el, hogy én jobbnak láttam, 
ha a jövőben a béke híve leszek.

A mama időnként fuvarost fogadott. Az 
öreg Zsámbokit kérte meg, hogy kocsiz
zon be a városba portékáért. így, akár tél 
volt, akár nyár, mi ilyenkor szobafogság
ra voltunk ítélve: a gyerekeket be kellett 
zárni, mert közel volt a vasút, nehogy va
lami baj érjen bennünket. Néha a szom
szédba adott minket, de ott nem szívesen 
vállaltak, mert nekem téves fogalmaim 
voltak arról, mikor vagyok jó gyerek. 
Aztán a mama ellátott bennünket enni
valóval és megmondta, amikor dél van, 
megesszük az ebédet. Mivel harangszó 
csak a városban volt, s az idáig nem hal
latszott, beállította az órát a déli ebéd
időre. Mi azonban előbb megéheztünk, 
ezért előreállítottuk az órát. A nagy éh
ség közepette meg is ebédeltünk, és visz- 
szatettük az órát a helyére. Amikor a ma
ma hazajött, rögtön észrevette az órán 
az időkülönbséget. Mindjárt hozzám for
dult:

— Hát te hogv mertél az órához nyúl
ni? — kérdezte erőltetett szigorúsággal.

— Nagyon éhesek voltunk — mondtam 
szepegve — és nem akart dél lenni.

A mama elnevette magát és csodák cso
dája elmaradt a büntetés.

Volt még egy csintalanságom, aminek 
ugyan semmi köze sincs a hivatásomhoz, 
és sem nekem, sem anyámnak nem volt 
benne semmi öröme. Ez az ablaktörés



volt. Ebből bizony ©lég nagy baj lett, 
mert ablakos-tót ritkán vetődött a mi tá
junkra, aki rendben beüvegezte volna az 
általam bevert ablakokat. Én a mamától 
mindig megkaptam a magamét. Az indí
tás az volt, hogy vevők hiányában a ma
ma átment a szomszédba csevegni és 
ránk zárta az ajtót. Egyedül maradtunk, 
s ez az egyedüllét késztetett arra, hogy 
az ablakot betörjem, kimásszak az ud
varra és csak úgy mezítláb, kabát nélkül 
átmenjek a szomszédba és hazahívjam 
anyám. Tél volt, hideg, sáros idő, anyám 
megrökönyödve nézett rám, amikor a 
szomszédba beállítottam. Hazavitt, alapo
san „elszámolt" velem. Nem volt kedvem
re ez a fizetség, mert — akár egy rab 
madár — reméltem, hogy a mama levonja 
a tanulságot. De nem így történt. Az ő 
részéről a szomszédolás tovább tartott, 
az én részemről viszont az ablakfiókok to
vább fogytak.. .

Jött a tavasz, de én jobban vártam a 
szeptembert. Irigyeltem a nagyobb gye
rekeket, akik már iskolába járhattak. Sa
játságos, ahogyan az iskolával kapcso
latosan egyes dolgok megmaradtak az em
lékezetemben. Aggodalommal töltött el 
az, hogy majd még be sem iratkozhatok, 
mert csak hatéves vagyok, de abban re
ménykedtem, hogy szeptemberig talán 
több is leszek. Bántott a gondolat, hogy 
minden nap alszunk egyet, s én mindig 
csak hatéves maradok. Kérdezgettem: há
nyat kell aludnunk még. Százig már tud
tam számolni, de az annál is több volt. 
Nagy csalódás ért, hogy anyám nem akar
ta megmondani, hogyan kell száznál to
vább számolni. A tanítónő néha eljött



hozzánk a boltba, és mondta anyámnak: 
ne tanítson, mert a kicsiknek unalmas lesz 
az iskola.

Végre eljött az iratkozás ideje. Anyám 
elvezetett az iskolába. Ez az iskolaépület 
ma is ott áll az oromi Nagyúton, a mai 
iskolával szemben. Lélek Irma volt itt ak
kor a tanítónő. Mint kedves ismerősöket 
fogadott bennünket, és a folyosón át be
vezetett a tanterembe. A katedrához men
tünk, a tanítónő egy nagy könyvet nyi
tott ki az asztalon: akkora könyvet ed
dig életemben nem láttam. Hoztuk a szü
letési bizonyítványomat, de a tanítónő 
mindent kérdezett, s anyám hagyta, hogy 
én válaszoljak. Utána a mama elmondat
ta velem az ábécét. Amikor ezt eldarál
tam, a tanítónő kézen fogott és bevezetett 
bennünket a szobájába. Azon ámultam el, 
hogy fából van a szoba földje, és olyan 
szép ablaka volt, mint a tanteremnek; 
akkor arra gondoltam: szerencse, hogy ná
lunk nincsen ekkora, mert a nagy abla
kért biztosan a verés is nagyobb lenne.

Az első iskolanapon először az udvaron 
szaladgáltunk, majd a tanítónő párosával 
sorba állított bennünket; legelőre a két 
legkisebbet, az egyik én voltam, és hátul 
voltak a negyedikesek. Az első padba ke
rültem. A negyedik napon az ábécésköny
vet meg a palatáblát kiraktuk a padra, 
már akinek volt. . .  Engem mindjárt be
árultak: a Gábor könyve csupa tinta, mi
re én — hogy ezt a bűnt elhárítsam — 
azt feleltem:

— De én már tudok olvasni!
A tanítónő kiszólított, hogy vigyem 

oda a könyvem. Nagyon megijedtem, hogy



most verést kapok, de ő nem szólt sem
mit a tintafoltokért, csak kinyitotta a 
könyvem, hogy olvassak belőle; azután 
hátul is kinyitotta, ahol a versikék, a mon- 
dókák voltak, és én olvastam: „Házaso
dik a lapát, elveszi a piszkafát. . Erre 
a tanítónő azt mondta: fogjam a táská
mat és a palatáblát. Ekkor még jobban 
megijedtem, hogy most egyszerűen haza- 
küld, de ő biztatólag azt mondta:

— Ülj csak oda, a másodikosok közé, 
és ezentúl ott leszel.

Nagyon büszkén mentem haza, meg 
féltem is, hogy elvernek, mert a gyerekek 
között én voltam a legkisebb, de nem bán
tottak a fiúk, meg a lányok nem is enged
ték volna. Siettem haza, hogy elújságol
jam anyámnak, hogy én már másodikos 
vagyok. Érthető, hogy anyámnak milyen 
nagy volt az öröme. Szegény apám nem 
érhette meg, hogy a fia iskolás legyen. 
Két évvel előbb, 1915-ben a harctéren el
tűnt.

Az iskolába szerettem járni, mert a tar 
nítónő a nagyobbaknak érdekes dolgokat 
mesélt. Erre nagyon figyeltem, és míg osz
tálytársaim írtak a feladatukat, én írtam 
is, meg nem is; hanyag voltam, mintha 
nagy szellemi előnyöm lett volna, de a me
se érdekesebb volt, és annyira lekötött, 
hogy mindmáig nyomot hagyott berniem.

Azért is szerettem iskolába járni, mert 
amikor megjött a tél, engem már nem le
hetett bezárni. Bár sok örömem nem volt 
a télből; míg pajtásaim fel sem vették a 
hideget, én majd megfagytam, pedig jól fel 
voltam öltözve. Sápadt, vézna gyerek vol
tam, <aikire az öregek azt mondták:



.. olyan egyszálbélű." A hólabdálktól na
gyon féltem, meg a jégen csúszkálásban én 
voltam a legügyetlenebb. Ám alki a földön 
jár, nem esik nagyot, bár előfordul, és 
mégsem tanultam meg, hogy aiki a felle
gekben jár, még nagyobbat eshet.

A tanítónővel jól kijöttem, habár nála 
nem lehetett makrancoskodni, mint ott
hon. Elérkezett az évzáró nap is. A mama 
erre az alkalomra katonaposztóból egy új 
nadrágot varrt nekem. A tanfelügyelőnek 
ez fel is tűnt, s engem érdemtelenül elne
vezett kis vitéznek. Amint mondtam, nem 
szolgáltam rá, mert ha valami dulakodás 
keletkezett a gyerekek között, attól én 
mindig igyekeztem távol maradni, nehogy 
amit kapák, még egy nádpálcás intővel le
gyen tetézve. Az évzáró ünnepség végén a 
tanfelügyelő kiosztotta a jutalmakat: én 
egy nagy piros könyvet kaptam, Vörös
marty Mihály összes költeményeit. A köl
temény szót már ismertem, tudtam, hogy 
versek, de Vörösmartyról addig nem hal
lottam. Ezután a tanítónő azt mondta: 
„Most elkezdődik nektek a vakáció”,és ha
zaküldtek bennünket.

1918 nyara köszöntött ránk. Ami akikor 
a világban zajlott, abból vajmi keveset 
tudtam: amiket hallottam, nem is tudtam 
felfogni. A rádiónak még a hírét se hallot
tuk, Ormon még újságárusítás sem volt. 
A híreket, eseményeket csak úgy egymás
tól hallották az emberek. A való és való
színűtlenségek teljes zűrzavara volt a fe
jekben. A tanyavilágban a tehén bőgése 
közelebb volt a nép füléhez, mint a hiva
talos tájékoztatás szócsövei. A szoba abla
ka volt az „ekrán", de ezen keresztül ke
veset lehetett látni a világból. 1919 tava-



szán a Nagyúton megélénkült a forgalom. 
Az állomásfőnök elmenekülhetett. A sokat 
nélkülözött nép fölfedezte a felügyelet nél
kül veszteglő tehervagonokat, feltörték 
őket, s ki mit ért, húzta. Volt ott minden
féle portéka; lovas szekerekkel hordták 
az árut: deszkát, épületanyagot, ládáikat, 
zsákokat, volt, aki textilre, készruhára 
akadt, még írógépet is láttam életemben 
először. Volt ott mindenféle, mintha csak 
egy áruházát raboltak volna ki. Pár nap 
múlva megjelentek a csendőrök. Nosza, a 
népnek volt ám dolga gyorsan mindent el- 
dugni-elásni: szalmakazalba, szárkúpok
alá, jászol mögé, de még a kútba dis lee- 
resztgették, és be a víztároló padalyba.

Ezen a nyáron anyám új bútort vásá
rolt egy kanizsai asztalosnál. A szekrényt 
valósággal bámultam, mert minden más 
szekrénynél szebb volt, amit addig életem
ben láttam. Mai megítélésem szerint egy 
jóízlésű, szépet szerető mester munkája 
volt. Felső párkányzata klasszikusan szép 
alakítás volt arányos finom tagozással: az 
egész szekrény felépítése ikitűnő arányér
zékről tanúskodott. Ügy vélem, ez az él
mény lett talpköve annak a nevelésnek, 
amelyet későbbi tanulásom idején meste
reimtől kaptam.

Anyám elhatározta, hogy elköltözünk 
Oromról. Adorjánon talált egy bolthelyi
séget, s azt lakással együtt bérbe vettük 
az ottani szövetkezettől. Egészen megvál
tozott az életünk. A tanyavilágból faluba 
kerültünk; a ház lakájos volt, padlós szo
bákkal, nagy ajtókkal, világos ablakokkal. 
A piactér ott volt mellettünk, amelyet ját
szótérnek is használtunk. A parókia előtti 
utcában volt egy ártézi kút, hosszú, beton



itatóvályúval; a kútból állandóan folyt a 
víz, itt jóikat lehetett pacsikolni és papír- 
hajókkal játszani. Közel volt a Tisza, de 
oda nem járhattunk ki, mert a mama fél
tett bennünket, se az erdőbe nem me
hettünk csavarogni, pedig az erdőre na
gyon kíváncsi voltam, hiszen addig csak 
a mesékből ismertem.

Az iskola Adorjánon nem volt messze 
tőlünk, a negyedik elemit itt jártaim. A 
tanítóm Nagy Bálint volt, egészen fiatal 
ember, s igen szeretetre méltó. A tantár
gyak közül a számtan volt az, amit szen
vedélyesen szerettem. Anyám szerette vol
na, hogy orvos legyek, de én egyre azt 
mondogattam: számtantanár leszek. Égé- 
szén beletemetkeztem a magam gyártotta 
feladatok megoldásába, s minden kiszá
molni valót kiszámoltam. A tanító, látva 
nagy ambíciómat, még külön is foglalko
zott velem, és a vizsgán egy számtan
könyvvel ajándékozott meg. Kilencéves 
voltam, amikor kijártam a negyedik osz
tályt. Anyánk ez év tavaszán megbetege
dett: a kór hónapokig ágyhoz kötötte, úgy
hogy az üzletet bezártuk. Augusztusban 
az orvos sürgős műtétre utalta. Anyám 
ezt megelőzően elhivatott két gyermekte
len asszonyt és úgy rendelkezett, hogyha 
valami történne vele, akkor egyik fiát 
egyikre, a másik fiát a másik gondjaira 
bízza. Anyánk a műtét után Szabadkán 
meghalt.

Völgy esen élő öreganyám és nagybá
tyám nem egyeztek bele, hogy Adorjánon 
maradjunk. Eljöttek értünk. Ezt megelő
zően meglátogattam tanítómat, aki azt 
ajánlotta, hogy hacsak lehet, tanuljak to



vább. ötödik osztály iáikkor még nem volt, 
a városban való tanuláshoz viszont nem 
volt anyagi lehetőségünk. Bár kitűnő ta
nuló voltam, tanítóm azt ajánlotta, irat
kozzam be újra a negediikbe, mert most 
vezetik be a szerb nyelv tanítását, az hasz
nos lesz számomra. A völgyesi tanító sú
lyos beteg volt, így haláláig a 'környékbeli 
iskolák tanítód vállalták a helyettesítésit. 
Utána Gnanai Margit lett a tanítónőm.

A völgyesi környezet gyökeres válto
zást jelentett életemben. Egy nagy család
ba kerültünk bele. Nagyszüleim, két nagy
bátyám, a nagynéném, a tizenhárom éves 
Lajos unokatestvérünk alkották a famíliát, 
s velünk most már nyolcán voltunk. Volt 
bolt és koosma is, pár lánc föld és jószág
állomány és munka rengeteg. A család 
apraja-nagyja ki vehette részét belőle haj
naltól késő estig. Itt mindenféle munká
val megismerkedtem. A jószággondozást, 
a pásztorkodást, a földmunkából csak azt, 
amit véznaságom elbírt; leginkább a bolt
ban a kiszolgálást bízták rám, ebben a 
munkában helytálltam, már utóbb fejből 
tudtam minden portéka árát. A kocsmai 
kiszolgálást nemigen szerettem. Utáltam 
a részegeket, kivált amikor már az asztal 
alá kerültek. Este későig ittak, kártyáztak, 
rontották a levegőt. Szinte vágni lehetett 
a füstöt. Ettől szenvedtem a legtöbbet. Éj
fél tájban is csak nehezen szánták rá ma
gukat, hogy hazatántorogjanak, és hajnali 
négy óra tájt már ránk zörgették az abla
kot a földekre menők:

— Pista, kelj fö l!. . .  Aggy egy kis üveg 
pálinkát, majd szombaton gyüvök a pi
acra, kifizetőm.



Az elszenvedett visszataszító környezet
nek köszönhetem, hogy sem a dohányzásra, 
sem az alkoholra nem szoktam rá. Nagy
bátyáim közül egy se ivott, nem dohány
zott. Ez a példakép is hatott rám. Békés 
testvérek voltak: viták, nézeteltérések nem 
voltak közöttünk. Verést tőlük sose kap
tam. Közülük Pista bátyám a gimnázi
um néhány osztályát is kijárta. Szín jeles 
tanuló volt. Szerette a tudományokat. 
Sokat mesélt nekem ezekről: szinte taní
tóm volt. Arisztotelész, Arkhimédész, Phe- 
idiasz, Darwin, Kopernikusz és más nagy 
nevek általa lettek számomra ismerete
sek.

Nagybátyám véleményét az élet dolgai
ról mindig sokra tartottam, materialista 
nézetűek voltak. Becsülték ia tudományt, 
a haladást, bár könyv nemigen volt a ház
ban, de ez nem volt máshol sem, legföl
jebb a kalendárium. Az elemista iskolás 
könyvek nyújtottak egy kis kultúrát, ami 
a legtöbb helyen ráfért volna a felnőttek
re is, de ezt a gyerekek ügyének tartották. 
Nálunk a házban volt két Verne Gyula-mű, 
egynéhány Jókai- és nagy örömömre egy 
Petőfd-kötet is. A padláson ráakadtam 
nagybátyám gimnáziumi könnyveire is: 
ezeknek úgy megörültem, mint aki »kincse
ket talált. Volt köztük latin tankönyv is. 
Ez engem különösen érdekelt. Rábukkan
tam még a Tolnai Világlapokra; sokoldalú 
kíváncsiságomnak ez volt a csemege. A 
tudomány, a technika s az ismeretek gaz
dag tárháza volt ez nekem. Bújtam a sok 
olvasnivalót; elmerülésedmből néha az éb
resztett, hogy keresnek.



— Hun van mán az a gyerek?... Biz
tos megint a padláson.

Dezső öcsém, ha eltűnt, azt tudták, 
hogy valahol a sokadik szomszédban kell 
keresni. Engem a padláson. Nem nagyon 
szerettem lehozni az olvasnivalót, féltem, 
hogy elzárják tőlem, mert dolog, az volt 
százféle. Lajosnak Pósa Jenő volt a testvé
re, akit nemrégen még Pósa bácsinak is
mertek a Magyar Szónál Temerinben. 
Temperamentumos, élénk eszű gyerek 
volt, s nagyon vidám mesélő. Kanizsán 
volt szabóinas. Időnként hazajött Völ- 
gyesre. ö  is nagyon szeretett olvasni: ho
zott magával nehány Mister Hercules fü
zetet meg Nick Cartert. A magamfajta 
suplencok kedvelt olvasmányai voltiak 
ezek, népszerűek, akár a Harry Piel-fil- 
mek. Hozott Gárdonyi-könyveket is; eze
ken nagyon sokat mulattunk.

Korán reggel, amikor a jószágot a lege
lőre hajtottam, lopva könyvet is vittem 
magammal. Nagynéném ezt egyszer észre
vette és rám szólt:

— Hát te minek viszed magaddal azt a 
könyvet?

Nem tudtam rá mit válaszolni, Pista 
bátyám segített ki zavaromból, s a maga 
szellemes humorával mondta:

— Biztosan azért, mert a tehénbőgés
től még senki nem lett okosabb.

Ezen jót nevettek, s én tovább vihettem 
magammal a könyvet. A tarlón való olva
sásnak az lett az eredménye, hogy az én 
tehenem lett a legkukoricásabb. Ennek 
nemcsak szidás lett a vége, hanem az is, 
hogy a tehenek már nem is akarták a szá
raz füvet legelni; csak álltaik, néztek, bőg



tek a kukoricás felé, melynek szélében ott 
állt a pásztor a karikás ostorral, fütykös
sel, a kutyával s útjukat állta.

Amikor kora reggel hűvös volt, valami 
kabátkát, mellényt vettünk magunkra, 
ami később lemelegedett rólunk. Egy al
kalommal, hogy ne kelljen kézben tartani 
mellényemet, ráadtam a kutyámra. De 
amint eleresztettem, usgyi, vesd el magad, 
nyargalt haza egyenest. Nagy röhejt vál
tott ki a völgyesi soron, mert akkor még 
nem volt divat a kutyákat öltöztetni. 
Otthon nem kaptam érte se szidást, se di
cséretet, de nem is tartották másnak, mint 
bolondos ötletnek.

Számomra tulaj dánképpen Völgyesen 
kezdődött az Élet iskolája. A sokoldalú 
foglalkoztatás mellett eleinte még iskolá
ba is jártam. A felnőttek oldalán szinte 
minden munkából kivettem a részem. Min
denki dolgozott ott kora reggeltől késő es
tig. A szorgalmat, a helytállást már korán 
belém nevelték. A kocsma és a bolt forgal
mával hozzánk sok embert járt. Piac is 
volt itt, bálafcat is rendeztek. Temérdek 
mesét, babonát, boszonkányhistómát hal
lottam; az utóbbiakat nem is hitték, osak 
mesélték. És háborús élményeket mesél
tek. Ha visszagondolok életemnek erre a 
szakaszára, úgy tele volt eseményekkel, 
hogy az kincsesbánya volna egy írótehet
ség számára. Bennem inkább a vizuális él
mények maradtak meg: ezekből születtek 
terrakottáim és más, a tanyaváilágra emlé
keztető munkáim.

Gyakran bekocsiztunk Zentára, Csan- 
tevérre vagy Szabadkára, sokszor majd



nem tengelyig érő sárban, télen pedig ke
mény hidegben döcögtünk lovias kocsival 
portékáért.

Az aratási munka sem volt olyan köny- 
nyű, mint manapság. Ugyancsak hajnal
ban kezdődött, s este tízig -tartott. Mezít
láb az éles tarlón, meg a kegyetlen hőség 
napközben. Erről ma már mit sem tud
nak: gyereknek lenni ma jó. De nem saj
nálom. A kemény iskola kell az élethez. 
Nagybátyáim praktikus dolgokat gondol
tak ki. A kukoricát archimedesi csigasor
ral emelték a padlásra; lefelé sem kellett 
létrán kosarazni, mert egy csúzda segít
ségével jutottak a kukoricacsövek egyene
sen a morzsológépbe. Nekem nagyon tet
szettek ezek az „újítási" furfangok. Még 
sok minden volt, amit nem sorolhatok fel, 
de Völgyes jó  előkészítő volt nekem. Isko
la nélkül is iskola: a szakmához, az élet
hez a pénznél is többet érő startalap.

A táncterem végénél volt egy kis épü
let: öregapám bognárműhelye. Itt láttam 
igaza műhelyt először. A hatalmas akác
rönköket kézi erővel szétfűrészelte lapok
ra, mert akkor még nem volt fűrészgép a 
tanyavilágban, de a városban is alig. Ez ke
gyetlenül nehéz munka vol<t. Láttam, ho
gyan fűrészeli ki a kocsialkatrészeket: lő
csöt, sanoglyát, ikeróktalpat, küllőket, és 
hogyan lesz a ledöntött fából szabályosan 
guruló kerék: az emberi haladás egyik leg
régibb vívmánya.

Szívesen látogattam a kovácsműhelyt 
is. Ott Sóti Sándor bácsi fújtatta a tüzet, 
csengett az üllő, pattantak a szikrák, és a 
formátlan vasból kialakult a patkó. Vagy



éppen a lovakat patkolták a műhely előtt. 
Tréfás ember volt az öreg, mosolyogva 
mondta:

— Na látod, most rászögezzük a „ci
pőt" a lábára.

De a legszebb, számomra a legérdeke
sebb műhely a zentai bútorgyár volt a Ti
sza partján, ahol Károly bátyám dolgozott. 
Időnként engem is beküldtek Zentára vo
naton, amikor valami apró árucikket kel
let az üzlet számára beszerezni. Ilyenkor 
volt egy kis időm, elmentem a gyárba 
Károly bátyámat meglátogatni. A gyalu- 
pad mellett mindig állva dolgozott, farag
ta a bútordíszeket. Csodáltam nagyon ezt 
az ügyességét, és a mutatós bútorokat, 
amelyek itt készültek; még szebbek, dí
szesebbek voltak, mint anyám szekrénye. 
Megbámultam a házak homlokzatát, dí
szeik olyan csodálatosak voltak, hogy 
Tóthfaluban a templom közel sem volt 
oly szép. A távolságot a város és a tanya
világ között már nem kilométerekben 
mértem fel.

Érdemes megemlítenem a gyerekek ked
venc Antal bácsiját, a Magosi Antalt, aki 
versekre tanított bennünket. Tőle tanul
tam Arany János Családi kör című költe
ményét, fejből tudtam végig, mint annyi 
sok más verset. Naponta eljárt hozzánk 
egy fityóka pálinkára; oktatta a gyereke
ket, hogy a felnőttekkel miként illik vi
selkedni, és ha illedelmesen köszöntünk, 
kaptunk tőle egy-egy diót.. .  Feltétlenül 
meg kell még említenem Lajos Károlyt, 
akinek szintén boltja volt. Agilis ember 
lévén, kulturális életet is szervezett. Időn
ként kis csoportot hozott össze és színda



rabokkal próbálkozott. Az ő meghívására 
járt itt Garay Béla is egy kisebb együt
tessel. Máskor vándormozit hívott meg, s 
mindez nagy esemény volt az egyébként 
csöndes tanyavüágban.

Betöltöttem a 14. évet, 1925-öt írtunk. 
Ebben az időben falimintákat terveztem 
nagy ív kartonokra. A mintákat éles bics
kával kivágtam, fimiszes festékkel leken
tem és árultam a völgyesi asszonyoknak, 
akik a szobák festéséhez használták fel. 
Nagy kitüntetésnek éreztem, hogy egyik- 
másik mesternek szólított, holott inasnak 
is még hitványka voltam. De mindegy: a 
rang az rang.

Károly bátyám felfigyelt erre a tevé
kenységemre, és hozott nekem egy nagy 
rajztömböt és másolni való rajzokat re
neszánsz faragásmintákkal. Már akkor be
széltünk arról, hogy majd az ő keze alá 
kerülök szakmát tanulni.

A nyár elején Nándor bátyám bele
egyezett abba, hogy Zentára menjek. Ká
roly bátyámnál jelentkeztem, aki már tud
ta jövetelem célját.

Weiner Lipótnak hívták a kis gyár tu
lajdonosát. Ott nyolc-tíz segédből, három
négy fényező nőből és hét-nyolc tanulóból 
állt a munkáslétszám. Nagybátyám készí
tette a műhelyrajzokat és faragta a bútor
díszeket. A tulajdonosnak engem nem kel
lett külön bemutatni, korábbi látogatása
im alkalmával már találkoztunk, s mindig 
tréfálkozott velem:

— Hát tebelőled mi lesz? . . .  Püspök 
vagy suszter?

A püspökségről azt gondoltam, hogy 
ha ő maga se hiszi, a suszterságról meg azt,



hogy nem sokat néz ki belőlem. Megje
gyezte, hogy több spenótot is ehettem vol
na. Egy öreg segéd arra azt mondta: attól 
csak Popeye lesz erősebb. Pehelysúlyomat 
látva azt mondták: vigyázzaik, nehogy a 
huzat kivigyen a gyalupad mellől. Rossz 
sejtelem fogott el, hogy itt majd gyakori 
céltábla leszek, de nem lett semmi baj, 
mert Weiner Lipót a műhelyben csaik a 
saját vicceit tűrte el, mások nem tréfálkod- 
hattak. Komolyan kellett dolgozni.

Ott szállásoltak el, ahol nagybátyám 
is lakott, az adai utcán egy tetszetős ba
rokk homlokzatú házban. Ágó néni volt 
a háziasszony, akinél nekem más kötele
zettségem nem volt, csak vizet hordani. 
Az udvar mélyén egy kis szobafélét kap
tam, ami inkább kamra volt; egy ágy volt 
benne, a konyha felől kapta a világossá
got, persze ha az ajtó nyitva volt. Reggel 
fél hatkor volt az ébresztő, ami nekem 
jó  volt, mert nyáron nem kellett a nap
pal egyidőben kelni. Este már fél nyolc 
előtt hazaérkeztem a munkából és vacso
ra után szabad volt egy órát olvasni. Kora
inak tartottam a kilencórai lefekvést, sze
rettem volna többet olvasni, de a villany
nyal takarékoskodni kellett. Nagybátyám
nak volt egy kétajtós szekrénye: egyik 
felében a ruhái voltak, a másik fele pe
dig tömve könyvekkel. Ekkora kincset 
egy embernél még nem is láttam. Rá
akadtam egy angol nyelvleckére is, amit 
mindjárt elkezdtem lapozgatni.

— Nem lesz neked arra soha semmi 
szükséged — mondta Ágó néni.

— Lehet — feleltem kurtán — , de kár
tyázásra még annyi se.



A munkahelyen a fűtés, a takarítás az 
inasok dolga volt. Az egész napi forgács, 
fűrészpor összetakarítása nagy porral járt, 
nyeltük eleget. A fűtés forgáccsal, fűrész
porral történt. Ha a dobkályhában a fű- 
részportömés összeomlott, nagy robba
nással kicsapott a füst meg a láng. Az asz- 
talosenyv, amelyet a kályhán főztünk- 
melegítettünk, sokszor nemigen különbö
zött a dögszagtól, kivált amikor odaégett. 
Naponta 13—14 órát dolgoztunk, leszámít
va valami kis naplopást. Tudom, egyszer 
az enyvező helyiségben megbújtunk a 
sportot megbeszélni, s amikor belépett a 
tulajdonos, hamar fogtunk egy-egy enyves
fazekat és megindultunk velük.

— Na, mi az, gyerekek — szólt Wei- 
ner —, akkor indul a karaván kifelé, ami
kor én jövöik?

Ami a bánásmódot illeti, azért szeb
ben bántak velünk, mint az őrmesterek 
a bakákkal. Nagybátyám jóvoltából ve
rést soha nem kaptam.

Csaknem 80 órát is kitett, amit az ina
sok hetente a műhelyben töltöttek. He
tente kétszer mentünk iskolába, délután 
5-től 7-ig. Ez szellemi képzésre kevés volt. 
Minket sokszor vasárnap délelőttre is be
rendelt Weiner Lipót, és rajzoktatásban 
részesültünk. Ez pótolta az iskola hiányos
ságait. Ám ezzel elvesztettük a vasárnapi 
futballozás idejét. Jóformán csak én örül
tem a rajzolásnak. Ilyenkor bent lehet
tünk az irodában, s ott a pesti iparmű
vészektől kapott remek rajzokat nézeget
hettük. Halgattuk, hogy a segédek tár
gyalják a részleteket, a megoldási lehető
ségeket. Bámultam a rajzolói virtuozitást,



a vonalak megejtő lendületét, az elegáns 
megoldásokat és a gazdag fantáziát. A 
könnyebb részleteket mi tanulók másol
tuk. Én elkértem időnként egy-két rajzot, 
hogy otthon délután folytathassam a mun
kát, vagy pedig elcsentem, azután — a 
becsület rendje szerint — visszaloptam.

Véznaságom miatt az ügyetlenek közé 
sorolhattak: nem sok életrevalóságot néz
tek ki belőlem. Ha valahol erőre volt 
szükség, nem adtak volna értem egy fél 
krajcárt, de ha türelmes munkáról volt 
szó, amelyet a segédek se vállaltak, Wei- 
ner azt mondta:

— No, majd akkor a Gabi megcsinálja!
Így az önbizalmam helyreállt, hogy

mégiscsak érek valamit.
Weiner Lipótot kedélyes embernek is

merték, de mi ismertük a másik oldaláról 
is. Lobbanékony természetű volt: ha va
lami nem ment rendjén, valóságos düh
rohamot kapott. A munka minőségére 
nagyon igényes volt, semmi hanyagságot 
nem tűrt el. Ami más műhelyben elfogad
ható lett volna, az itt nem volt jó. Ha 
nem pászoltak eléggé a csapolások, fogott 
egy kalapácsot és szétverte vele. Aztán 
kielégül ve, nyugodt hangon mondta:

— Most, menj, fiam, a padlásra és 
szabj egy másikat, de az aztán rendes 
munka legyen!

Meg is tanultuk a szakmát. A dicséret
tel nem fukarkodott. Vándorlegény korá
ban összejárta fél Európát. Kitűnő em
berismerő volt, nagy élettapasztalata és 
józan ítélőképessége volt. Jó volt hallgat
ni, ahogyan beszélt. Egyszer beteg voltam: 
eljött, és meglátogatott.



— Ügy hiányzik nekünk ez a gyerek
— mondta —, mint amikor a masinából 
kiesik egy kerék.

Az elismerő szavak hallatán büszke ér
zés fogott el. Feltettem magamban, ha 
már ilyen fontos személy vagyok, hát na
gyon igyekszem meggyógyulni.

Weiner mindenkivel szóba állt, bármi
lyen szegény ember volt is ez. Egy alka
lommal egy ágrólszakadt szegény bácsiká
val beszélgetett: megkínálta pántlikás szi
varral, ami akkor a legdrágább volt, Vir
giniával. Három dinárba került, ami egy 
kisebb órabérnek felelt meg. A bácsika 
megnézte a pompás füstölni valót, aztán 
betette a belső zsebébe; ugyanonnan kihú
zott egy olcsó szivart és rágyújtott.

— Hát most miért nem arra gyújtot
tál rá, amit én adtam? — kérdezte Wei
ner Lipót.

— Azt majd jobb társaságban szívom 
el — felelte a kis öreg.

Inaséveim feledhetetlen élményei közé 
tartozik, hogy akkor járt Zentán Pállya 
Celesztin festőművész. Bejött hozzánk a 
gyárba: egy festményéhez vakkeretet ke
resett. Weiner rám bízta a munkát. Meg
magyarázták, hogyan kell a keretet sza
bályszerűen elkészíteni, hogy a rászege
zett vászon ékek segítségével spannolha- 
tó legyen. Elkészítettem a keretet, s én 
vittem el neki a Royal-szállóba. Szép szál 
magas ember volt, térdnadrágot viselt. 
Arcvonásaira már nem emlékszem, de 
arra igen: életemben akkor láttam elő
ször élő képzőművészt.

Le is rajzolta Weiner Lipótot: vázlatos, 
lendületes ceruzarajz volt. Meggyőzően



hasonlított rá. A szemek ugyanazzal a szi
gorral néztek rám, mint a valóságban. 
Szinte megdöbbentem, mert a valóság és 
a hasonlat együttes hatása volt.

Nincs kizárva, hogy itt egy példakép 
rögződött bennem. Már kezdő koromban 
is a portréknál a munkafolyamatot kí
séri egy törekvés valami hasonló látás
módra.

A gyárban bőven volt nekem való köny- 
nyebb fizikai munka. A dekopírozás az 
én dolgom volt (dekopír-fűrészgép a fa
ragások kivágásához). A kartonsablono
kat én csináltam a stílbútorokhoz a meg
levő rajzok nyomán. A szomszédságban 
volt egy nyomda, ha valami betű kellett 
a plakátnyomáshoz, a betűfaragást rám 
bízták. Ezek körtefából készültek.

A Tisza ott folyt ötven méterre tőlünk. 
Délben egyórás volt az ebédidőnk, ebből 
fél órát fürödni is lehetett. Itt tanultam 
meg úszni és evezni.

Közben eltelt három esztendő. Ezt az 
időt alaposan kihasználtam a tanulásra, 
méghozzá olyan műhelyben, ahol a szak
ma minden csínját-bínját minőségi szin
ten tanulhattuk meg. Sok stílbútor került 
ki ebből a kisüzemből, kiváló pesti ipar
művészek tervei nyomán. Az asztalosság
gal párhuzamosan tanultam a fafaragást 
és a tervezést. Mindez, amit itt tanultam, 
felért egy iparművészeti iskolával; nem 
papiros-tudás volt, hanem gyakorlati, ta
pasztalati ismeretek eredménye. Hiánya 
volt az elméleti oktatás; a stílusokat csu
pán a gyakorlatban ismertük, történetük
kel, fejlődésükkel csak később ismerked
tünk meg. Bár az elméleti képzés nem is



a műhelyek feladata lett volna, ennek hiá
nya az akkori iskolák szakoktatásának 
alacsony szintjében, fogyatékosságában 
mutatkozott meg. Nem túlzók, ha azt mon
dom, hogy egyes műhelyek az iskolánál 
haladóbbak voltak, mivel a szakrajzok he
lyett köcsögöket rajzoltunk, s ebből a 
diákok is láthatták, hogy az iskola az ipa
ri műhelyek követelményei mögött kullog.

Tanulóéveim leteltek. 1928 októberében 
felszabadultam, segéd lettem. Nem kellett 
többé 13 órát dolgozni, hanem csak nyol
cat, délután már fél ötkor elhagyhattam 
a műhelyt. Az első nap nem mertem el
indulni, hogy a siető segédekkel együtt 
menjek ki a gyárból. Ügy belém rögző
dött a 13 órás munkaidő, hogy szinte bűn
nek tartottam a nap hátralevő részét do
log nélkül eltölteni: nem vállalni tovább 
közösséget tanulótársaimmal. Ügy érez
tem: cserbenhagytam őket. Megvártam, 
hogy a tulajdonos ne lássa, mikor indu
lok ki a gyárból. Ráérősen mehettem ha
za; nem kellett fáradtan vonszolni maga
mat az utcán, nyugodtan szemlélhettem 
a házaik díszeit, melyek annyira hason
latosak voltak a gazdagon faragott búto
rok omamenseihez.

Több volt az idő, s ezt szerettem vol
na tanulásra fordítani. Az volt a vágyam, 
beiratkozom az iparművészeti iskolába, 
de erre nem volt lehetőség. Tudtam, hogy 
Pesten van kitűnő iskola, de útlevelet 
nem kaphatott az, aki még nem volt ka
tona. Egyébként sem számíthattam arra, 
hogy tanulmányi éveim alatt majd csak 
valaki eltart. Így csak a magam erejére 
számíthattam, más mód nem volt rá, 
mint autodidaktaként tovább tanulni. Eh



hez megvoltak az adottságok: szemem 
előtt a jó gyakorlati példák, az iparmű
vészek rajzai, a tehetős polgárok megren
delései; a kivitelezésnek aktív részese le
hettem, és sokat jelentett a magam szor
galma az éjfélbe nyúló rajzolásokkal. A 
kollégák részéről semmiféle haszontalan 
szórakozásra nem voltam rászedhető. 
Engem kocsmába még sakkpartira sem 
lehetett behúzni, pedig sakkozni már gyer
mekkoromban is szerettem. Mindig igye
keztem haza, könyveim és rajzaim közé. 
Mint valami különös álomvilágba, úgy 
temetkeztem bele az engem lekötő dol
gok tanulmányozásába.

1930 márciusában Szabadkára utaztam 
új munkahelyet keresni. Mást is akar
tam látni a világból, nemcsak szűkebb 
hazámat. Felkerestem a Sípos testvéreket. 
Jónevű cég volt: tetszetős stílbútorokat 
gyártottak. A főnök nem sokat nézett ki 
belőlem, máshová utasított. A Fiszter-cég 
adott munkát, de már az első szombaton 
a fizetésben nem egyeztünk meg. Vissza
mentem Síposékhoz, magammal vittem 
rajzaimat, hogy nézze meg és véleményez
ze. Hallottam róla, hogy Pesten tanult 
iparművészetet. Végiglapozta bútortervei- 
met, és azt kérdezte, hogy adom őket. Va
lami bagatell árat mondtam: megvette 
mind, kaptam tőle 1000 dinárt. Ez több 
volt egyhavi keresetnél, s azt mondta, 
hétfőn menjek be dolgozni, majd meglát
ja, hogy a gyalupad mellett mit tudok.

Vasárnap meglátogattam Károly bá
tyámat, s elmondtam, hogy bútortervei
met eladtam. Földerült az arca és azt 
mondta:



— Jé, hát te gazdag ember lettél. Most 
több pénzed van, mint nekem.

Síposékkal megegyeztem. Sok volt ott 
a faragni való. Sok rendkívül szép bútor
terv is volt, ugyancsak pesti iparművé
szektől. Míg Zentán többnyire reneszánsz 
és barokk bútorok készültek, Síposéknál 
az elegáns francia és angol stílusok vol
tak előnyben. Sípos Lajos igen agilis em
ber volt. Műveltsége és modora népsze
rűvé tette mind a vevők, mind a mun
kások körében.

Nappal faragtam, este — legtöbbször 
éjfélig — rajzoltam az irodájában. Öt hó
napig dolgoztam nála ebben az évben. 
Jó hely volt ez nekem, de nyugtalanságom 
tovább hajtott. Egy belgrádi cég rajzo
lót keresett. Jelentkeztem, a Sípos-céget 
otthagytam, de a kapcsolatot továbbra is 
fenntartottuk: postán küldtem el neki a 
kért rajzokat. A belgrádi cég csőd előtt 
állt, azt is otthagytam. Zágrábba mentem, 
azt remélve, hogy ott esetleg valami esti 
iparművészeti tanfolyamra beiratkozom, 
ha van ilyen, de nem volt. Rám köszön
töttek volna a tengődés évei, ha nem tu
dok rajzolni. Egy hónapig rajzolásból él
tem, a terveket jól el tudtam adni. Aztán 
visszahívtak Szabadkára, majd 1931 má
jusában Zentára, újra tanítómesteremhez, 
aki nagy megrendeléseket kapott, és fa- 
szobrászokat keresett. Itt ismertem meg 
a kis Tóth Jóskát, a szobrásztehetséget, 
aki ekkor tanulóéveit töltötte Weiner Li- 
pótnál.

1932 tavaszán újra Szabadkára kerül
tem. Egyre jobban foglalkoztattak a fi
gurális díszek. Gyűjtögettem a képes la



pokat, amelyek szobrokat közöltek, s tar
talmukat festőmonográfiák egészítették ki.

Ezekben az években kevés képzőművé
szeti kiállítást rendeztek Szabadkán. A 
bácskai művészek 1932. októberi tárlatá
ra, amelyet dr. Milekić védnöksége alalt 
szerveztek a városháza előcsarnokában
— Gajdos Tibor is írt róla a könyvé
ben —, homályosan emlékszem, valószínű 
csak futólag láttam. Azokban az években 
a gazdasági élet pangásának velejárója 
volt a képzőművészeti élet iránti érdek
lődés hiánya. Néző akadt volna egy-egy 
kiállításon, de vásárló aligha. A korzón 
a Balogh Lina boltjának kirakata volt az 
a hely, amely előtt megálltak a művészet- 
barátok és nézegették a kiállított képeket 
és dísztárgyakat. Itt gyakran megcsodál
tam Oláh Sándor virtuóz tudással meg
festett csendéleteit. Festményei nyomán 
olyan nagy embernek képzeltem, hogy 
nem mertem elmenni hozzá, műtermét 
meglátogatni. Műteremlátogatás?... Ilyen 
szokást nem is ismertem. Még nagyon 
fiatal proletár voltam, aki úri házakra 
csak úgy alulról néz fel. Nem tudtam azt, 
hogy a szegény öreg nagyobb gondokkal 
küzd, mint én.

Ebben az időben került a kezembe a 
sokszorosított ifjúsági folyóirat, az őrtűz. 
Anna néni hozta, akitől a német nyelvlec
kéket vettem. A lap felkeltette az érdek
lődésemet, s felkerestem a szerkesztőt, Kis 
Józsefet. Két, szerény berendezésű helyi
ség volt itt minden: a szerkesztőség és a 
nyomdának alig nevezhető nyomda. Min
den egyben volt itt, egy ágy is. Kis József 
itt lakott. Itt ismertem meg Kovács Sztri- 
kó Zoltánt, Tóth Bagi Istvánt, s ebben



a házban lakott Lukács Gyula is. Ajánl
koztam Kis Józsefnek, hogy bekapcsoló
dok a munkába, akár rajzolással, akár a 
nyomásnál segíteni. így gyakori látogató 
voltam itt, s ez volt az első kapcsolatom 
az irodalom fiataljaival.

A művészet egyre többet foglalkoztatta 
a fantáziámat. Kohajdához bejártam régi 
könyveket vásárolni. Üzlete fehér falára 
az ő sziluettképe volt kifestve. Mindenféle 
régiségeket árult. Itt vettem a Leonardo 
da Vinciről szóló kétkötetes művet. Ezek
ben számomra sok érdekes fejezetet ol
vastam a festészetről. Majd a barbizoni 
festőkről akadtam egy könyvre. Ezt ma 
is őrzöm gyűjteményemben.

Amennyire időm megengedte, a festé
szetet egyelőre könyvekből tanulmányoz
tam. Elméleti tudásom ezekből egészítet
tem ki. Ebben az időben ismerkedtem 
meg faszobrász kollégámmal, Horváth Já
nossal, aki elmondta, hogy ő festeget is. 
Megnéztem a munkáit, s én is nekibuz
dultam. Ám előbb sok mindent szerettem 
volna megtudni, de nem amatőr alapon. 
Festettem először egy tájképet két tónus
ban, majd összeszedtem rajzaimat, vázla
taimat és elhatároztam, hogy látogatási 
teszek Oláh Sándornál.

A városi bérpalotában lakott, a negye
dik emeleti műtermes lakásban. Felmen
tem a sok lépcsőn („ . . .  de magasan lakik, 
aki az Olimpuszon van" — gondoltam ma
gamban), s végül egy ajtó elé jutottam: 
a kis réztáblán ez állt: OLÁH. Nagy iz
galomban voltam, részben a sok lépcsőtől, 
meg attól: ki is fog ajtót nyitni; talán 
Héra asszony egy késői utóda, s mindjárt



ki is dobnak. Gárdonyi jutott eszembe, 
aki azt írta: festőművészt ne látogass nap
pal, újságírót este, papot szombaton. Elő
ször kifújtam magam, azután becsenget
tem. Egy szakállas öreg úr jött ki, ilyen
nek is képzeltem, de nem volt még 50 
éves sem. Kissé mogorvának néztem; be
engedett.

— Majd a feleségemnek mondja meg, 
hogy mit akar, mert én süket vagyok.

Előrement, én utána. Először voltam 
műteremben, így nem tűnt fel, hogy itt 
nagy rend van. Sok megragadó kép volt 
a falakon: mind az ő festményei. Egy 
biedemeier fotelben ült a felesége, barát
ságosan fogadott. Kedves, vidám kedé
lyű, termetes asszony volt: férje szikár- 
ságánaik épp az ellentéte. Elmondtam jö
vetelem célját.

— Rajzaimat szeretném megmutatni, 
a Mester véleményét kikérni, és további 
munkámhoz tanácsokat kapni.

ö  tolmácsolt. A levegőbe írta a betű
ket. Az öreg úr megnézte rajzaimat, te
hetséges munkáknak minősítette, a taná
csa az volt, hogy először rajzolni kell ta
nulni, csak azután lehet festeni. Megegyez
tünk: én vakkereteket csinálok neki, ő 
meg rajzórákat ad nekem. Meg akarta 
magyarázni, hogyan kell a keretnek sza
bályszerűnek lennie, mert eddig neki min
denki csak fusermunkát hozott. Megem
lítettem, hogy nem szükséges a pontos 
magyarázat, mert tudom, Pállya Celesz- 
tintől megtanultam, ezen elcsodálkozott. 
Amikor meghoztam a rámát, elégedett 
volt annak szakszerűségével.

Eljárogattam rajzolni, de a festészet 
titkai nem hagytak nyugton. Elmentem



hát egyszer Čović Jelenához. Igen kedve
sen fogadott, és szívesen útba igazított, 
hogy milyen festéket vegyek, hogyan kell 
vásznat alapozni stb. Adott még két Remb- 
randt-reprodukciót is, hogy azokat másol
jam. A másolás jól ment, s én nekibáto
rodtam, hogy tükörből lefestem magam. 
A színekkel nehezen boldogultam, de a 
hasonlattal nem volt semmi nehézségem, 
és 1933 nyarán megszületett az önarcké
pem. Ekkor ismerkedtem meg Hangya 
Bandival is, akivel Tóth Margit hozott 
össze. Később elhozta Jóska öccsét is, aki 
szerette volna látni Oláh műtermét. Jóskát 
mindjárt ott fogtuk; modellt ült, majd 
ő is beállt rajzolni tanulni.

Közben vasárnaponként festegettem, 
és jelentkeztem az újvidéki amatőrkiállí
tásra két képpel. Erről a kiállításról a 
Napló június 19-i száma írt. Név szerint 
felsorolta a társadalmi és közéleti kiváló
ságokat, a báni előkelőségeket. Ma a leg
nagyobb nevű művészek is megirigyelhet
nék. Ez volt az első tárlat, amelyen részt 
vettem. 1934-et írtunk.

Végül is nekibátorodtam, hogy Oláh 
Sándornak megmutatom az önarcképe
met. Megnézte, s elismerése jeléül ke
ményen lekezelt velem. A színekkel tovább
ra is probléma volt, nem ment, hogy ösz
tönösen rátaláljak a helyes útra. Oláh a 
szobrászkodásra biztatott. Megadta az uta
sítást az anyag modellálására. Egy faze
kastól szereztem agyagot, és elkezdtem a 
Leonardo által „piszkosának nevezett mes
terséget. Először is egy nevető önarcmás
sal próbálkoztam, maszkszerű megoldás
ban. Tükörből dolgoztam, egy üveglapot



vettem elő, s erre mintáztam képmásomat. 
Könnyen ment, mert a formakezelés és 
a másolni tudás már a véremben volt, hi
szen a formák másolása a bútorfaragások
nál mindennapos gyakorlat; nagy plaszti
kai tapasztalatot jelentett számomra. A 
következő már egy teljes körplasztikájú 
portré volt, ugyancsak magamról. A gipsz
be öntés gondjaival küszködve ez is si
került.

1934 végén meghívtam Tóth Jóskát Zen
tárói: jöjjön Szabadkára dolgozni. Nagyon 
érdeklődött a szobrászat iránt. Autóport
rém öntésénél is asszisztált, közben feljár
tunk Oláh Sándorhoz rajzolni. Munkaidő 
után mindig fogott valami figurának való 
fát és buzgó sietséggel faragta. Amikor 
észrevette, hogy elfaragta, kilépett vele a 
mühelyajtón, és feldobta a háztetőre. Ne
hezen lehetett rászoktatni, hogy többet 
kell nézni, mint faragni. Michelangelo is 
így faragott.

Alacsony termetű, szeretetre méltó kis 
legény ke volt Tóth Jóska. Igyekeztünk ne
ki jobban fizetett munkát adni, hogy ke
ressen is; így húsvétra tudott magának 
venni egy új öltönyt, és nagyon boldogan 
ment haza Zentára. Azon a nyáron Zen- 
tán egy sikeres kiállítása volt: minden 
munkáját eladta és eljutott Zágrábba.

Tóth József esetéből láttam, hogy az 
én portréra beállított tevékenységem nem 
hozhat jelentős eredményeket, ha még 
olyan jók is a művek, de kitartottam mel
lette. Ma, ahogy ezt felmérem, elvétés volt, 
de engem a határtalan lelkesedés az em
beriség nagyjai iránt erre az útra vitt.



A festészettel még egy ideig foglalkoz
tam. Ebben az időben ismertem meg Kis 
Vilmos gyógyszerészt, aki Magiszter né
ven írt, felesége portréját festtette meg 
velem. Ugyancsak Kis Vilmos szerezte 
nekem az első szoborportré-rendelést. Zág
rábban élt egy barátja, aki elhunyt fivé
re portréját készíttette el velem. Az Al
föld ennek a portrénak a fotóját az 1936. 
Péter-Pál-napi kiállítás című cikk kereté
ben közölte. 1934 decemberében Zágráb
ba utaztam, és a portrét ott mintáztam 
Dezső öcsém lakásán, aki akkor Zágráb
ban élt.

Válságos idők voltak ezek az évek. 
Mindenki panaszkodott: munka sehol. Még
is elhatároztam, hogy Zágrábban mara
dok, majd megélek a jég hátán is. De le
vél jött Szabadkáról; egy gazdag barokk 
ebédlő tervét kérték árajánlattal, s ezzel 
hívtak haza: „Ezt csak maga tudja meg
faragni" — írta akkor Sípos Lajos.

Engem vonzott a nagy feladat, és ha
zajöttem. Ez volt a Tanurdiic-ebédlő. Új
vidékre készült, hárman faragtuk egy 
esztendeig.

1935 őszén megnősültem. Feleségemről, 
Kenyeres Etelkáról két portrét is készí
tettem; az egyik egy nevető arc volt. 
Mindkettő a háború alatti bombázások 
idején sok más szoborral együtt megsem
misült.

Ezekben a hónapokban gyakran bejár
tam a szakszervezetbe, s egy felolvasás 
hatása alatt elhatároztam, hogy egy Mak- 
szim Gorkij-szobrot készítek. 1936 tava
szára készült el, s a szobrot a munkásott
honnak ajándékoztam, örömmel vették



át és ünnepélyesen leleplezték. Ez volt az 
első müvem, amelyet nyilvánosan avattak. 
Még detektívek is jelen voltak az ünnep
ségen, de nem csináltak rendzavarást, 
csupán az udvar felöli nyitott ablakon át 
figyelték az eseményt.

Ezen a tavaszon két szoborral jelent
keztem Újvidéken a Református Olvasó
körben megtartott Magyar őstehetségek 
kiállításán: az egyik egy gyermekportré, 
a másik A részeges című agyagszobor volt. 
Nem sokkal később Péter-Pál-napi kiállí
tás következett Szabadkán Csapó László, 
Szilágyi László és Bednyagin társaságá
ban. A kiállítást az Alföld méltatta. Ezen 
a tárlaton hét munkával vettem részt, 
köztük volt egy merész plasztikájú Me- 
fisztó-tanulmányfej is.

A felemel/kedés éveinek kellett volna el
következni, de a szakmában mindig tele 
voltam munkával. Nappal faragtam, éjjel 
rajzoltam. Alig jutott idő évenként egy
két szoborra. Mindent a nyakamba szed
tem. Foto, strand-KIE. A KIE-be szeret
tem bejárni. A haladó fiatal értelmiség 
találkozóhelye volt, színvonalas felolvasá
sokkal,és ez engem nagyon érdekelt. Itt 
ismerkedtem meg azokkal, akiknek írása
ira már felfigyeltünk: Mayer Otmárral, Lé- 
vay Endrével stb. A szobrászkodásra ma
radt kevés időből mégiscsak született né
hány szobor.

Körülbelül ez idő tájt faragtam két va
dászreliefet. A Szegény asszony a gyerek
kel első figurám volt és ugyanakkor 
egy nagy Mefisztó-fej is készült. 1937-ben 
egy természetes nagyságot meghaladó 
Liszt Ferenc-melLszobor készítését vállal



tam; a megrendelő Krombholz Károly ze
neszerző volt. Ez a munkám is a bombá
zás áldozata lett. 1937—38-ban készült Sí
pos Lajos mellszobra, Dezső öcsém és 
Thurzóné portréja, majd Magda lányom 
Gyermekfej néven szereplő portréja egy
éves koráról.

Ezek után megszületett az első Bee- 
thoven-szobrom, melynek reprodukcióját 
az Alföld is közölte, a Makszim Gorkij- 
portré már megvolt, a Zsákolok, azután 
a Plaga-pusztán készült rajzokkal együtt 
összeállt az anyagom az 1938. évi népköri 
kiállításra. A vajdasági képzőművészet ko
moly ígéreteinek volt ez a tárlata, a Híd 
akciónak talán egyik leglátványosabb ese
ménye, amely tartalmában is, esztétikai 
szemléletével is eltért a megszokott pol
gári ízléstől. A romantikus életérzést, a 
derűs életöröm-ábrázolást, mintha a tár
sadalomban minden rendjén volna, ez 
a nemzedék nem vállalta. így, visszate
kintve látjuk, hogy a Hídjkiállítás anya
ga olyan szemléletről tanúskodott, amely 
az akkor fennálló társadalmi feszültsé
gek tükörképe volt. Ezt hangsúlyozta Ács 
Józsefnek a kiállítás alkalmával elhang
zott előadása is.

A Népkörben megrendezett kiállítás — 
a fiatal nemzedék merész megnyilatkozá
sa — sokkal nagyobb visszhangot keltett, 
mint amilyenre maguk a rendezők és a 
kiállítók számítottak. Az ünnepélyes meg
nyitó után a sajtóvisszhang a Naplóban, 
a Hídban Szegedi Emil, Mayer Otmár, 
Csapó Sándor tollából nem csupán ko
moly értékelést adott erről a merész vál
lalkozásról, hanem ígéretes jövőt tárt 
fel a fiatal művészek előtt, és Csapó Sán-



dór még azt is megjósolta, hogy „elkövet
kezik az az idő, amikor ezek a termékeny 
alkotók művésztelepeken folytatják mun
kájukat".

Ezek a háború előtti forró évek nem 
voltak képzőművészeti alkotásokban, ren
dezvényekben eseménytelenek. Két jelen
ségre emlékszem ebből az időből. Az egyik 
Balázs G. Árpádnak a Népkörben látott 
nagyobb méretű, modernül megoldott 
kompozíciója, amelyet egyesek eximpresz- 
szionizmusnak, mások futurizmusnak tar
tottak. Én azt láttam, hogy körünkben 
Balázs az, aki modern formanyelven is dol
gozik. A másik, ami nagy hatással volt 
rám, Miloš Babić kubista-konstruktivista 
formanyelvű képeinek kiállítása 1937-ben 
a városháza előcsarnokában. Itt volt egy 
nagyméretű festménye, egy óriás halálfej
jel a kompozíció mélyén, melynek torká
ban heves csata zajlik. Az ember tragédi
ájával rokon szellemű alkotásnak éreztem. 
Annyira hatott rám, hogy naponta meg
néztem ...  Lehet, hogy ebből a tömegha
lál vészes közeledtét éreztem.

A népköri Híd-kiállítás visszhangja 
nem múlt el nyomtalanul. A magam ré
széről azt éreztem, amit például egy fia
tal író érezhet, amikor írása megjelenik 
egy antológiában. Egy olyan útra léptem, 
ahol számon tartanak, és ez ambícióra 
kötelez. Az akadémiára jutásban nem re
ménykedtem, ennek sok akadályát láttam. 
De hittem azt, hogy autodidaktaként 
mind az iparművészetben, mind a szob
rászatban előbbre jutok.

Hozzáfogtam egy sokalakos kompozí
cióhoz. Az Ecce homo címet adtam neki,



de nem volt vallásos téma; a figurák em
beri gyarlóságokat, tragikus sorsokat szim
bolizáltak. Ezt a művemet a háború alatt 
valakinek odaajándékoztam, azután nyo
ma veszett.

Majd a sokat publikált Tanulólány 
következett. 1940. Erre az időre esik az 
első Ady-tanulmány: ennek a képét a Voj- 
vodinai Szemle 1941. februári száma köz
li a címlap belső oldalán. A Beethoven 
után ez az Ady-fej is kifejezetten elárulja 
azt a törekvést, amelyet én a mai napig 
is vallók. Mindkét mű Lévay Endre tulaj
donában van.

A következő évek a háború legdühön- 
gőbb évei voltak. A borzalmak, az em
bertelenségek szinte bénává, számysze- 
getté tették az alkotói kedvet. A három 
év alatt csak néhány munka: A nyomor
gó család, egy autoportré és egy-két agyag
vázlat jelzi, hogy az alkotói tevékenység 
alig több a passzivitásnál. Gyötrődve a 
művészi álmok és az élet realitása között, 
úgy láttam, hogy a jövömet az utóbbira 
építhetem: ez idő szerint ez látszott a jó
zanabb megoldásnak. Az iparművészet 
ekkor még realitás volt, amely tűrhető 
anyagi körülményeket nyújtott. Elhatároz
tam, hogy iparengedélyt váltok ki és stíl
bútor készítésével foglalkozom. A Sípos
cégtől kiváltam, de a barátság megma
radt. Kezdtem a magam külön életét ren
dezgetni. Szabadka bombázása egyre gya
koribb lett. A családomat kivittem a mar- 
tonosi tanyákra, apósom birtokára. Én 
többnyire a városban tartózkodtam. 
1944. szeptember 18-án a Zentai utat ért 
szőnyegbombázásban Síposék üzeme meg



semmisült. A mi lakásunk is rommá lett, 
s a műhely is súlyosan megrogálódott.

Három hét múlva megértük a felszaba
dulást.

A háborúnak nem volt még vége. Az 
Agitpropnál szolgálatra jelentkeztem. Pla
kátok rajzolása, kiállítások rendezése 
volt a dolgom. Nemsokára Hangya Ban
di is hazaérkezett. Petrik Pállal hárman 
tevékenykedtünk. Különösen Hangya volt 
elemében.

A városháza melleti parkban álló köz
leménytáblán az Agitprop hírei mellé 
szinte naponta kerültek fel a szelleme
sebbnél szellemesebb Hangya-karikatúrák. 
Ez tartott a háború végéig. Nagy kár, 
hogy a sok rajz végül is leszaggatva el- 
dobálódott; közülük egy példányt ma is 
őrzök. Januárban antifasiszta kiállítást 
rendeztünk, majd következett az első 
szabad május elsejének a megünneplése. 
Ehhez nagy előkészületek folytak, és ebből 
a munkából mi is derekasan kivettük ré
szünket. Három diadalkaput építettünk 
a korzó elején faanyagból ácsolva, s 
ilyent helyeztünk el a korzó közepén és 
végén. E munka irányítása nekem jutott. 
Tevékenységemnek ezt a korszakát még 
egy nagyszabású munka zárja le. Közel- 
gett a felszabadulás első évfordulója. Az 
ünnepségre egy tizenegy méter magas 
szobrot terveztünk. Az első vázlatot Han
gya vetette papírra. Én faanyag építmény
nek gondoltam el, deszkákból, gerendák
ból, kubisztikus formákkal. Kidolgoztam 
az egész építmény szerkezeti rajzát. Komp
likált munka volt és nagy feladat. Az áb
ra háromalakos kompozíció: munkást,



parasztot és entellektüelt szimbolizáló fi
gurák, felfelé lendült karokkal, a fejük 
felett két méter átmérőjű ötágú csillagot 
tartva. A csillag alakú keretben vörös 
üveglapok voltak, mögöttük villanyégők
kel. A tervet elfogadták, megkaptam a 
szükséges faanyagot és két ügyes szak
embert. A kompozíciót három hét alatt 
helyére tettük a városháza és a színház 
közötti téren. A nagyméretű alkotmányt 
fehérre festették, és este reflektorfényben 
a világító vörös csillaggal pompás lát
ványt nyújtott. Az ünnepség után lebon
tották: kár, hogy sem rajz, sem fény
kép nem maradt róla.

A háború befejeztével — az esemé
nyek alakulása folytán — az Agitprop- 
ban szűnőben volt a munka, így a mű
helyre több gondot fordíthattam. Anya
gilag rendbe kellett szednem magamat.

Hangyával és Petrikkel továbbra is meg
maradt a kapcsolat, a barátság, és egy új 
célkitűzés összetartott bennünket. Han
gya Bandi ajánlotta, hogy létesítsünk 
egy figurális rajztanfolyamot, melyet bár
ki látogathatna, aki a művészettel komo
lyan foglalkozik. A városi néphatóság mű
velődési szervei megígérték a támoga
tást, és hamarosan jöttek jelentkezők: 
Vinkler Imre és Sáfrány Imre a diákság 
köréből, voltak munkások, hivatalnokok 
is. Résztvevőkben és lelkesedésben nem 
volt hiány. Nemsokára a Jadran mozi fe
lett kaptunk egy tágas, világos helyisé
get. Én vállaltam, hogy elkészítem a rajz
padokat, s ami még szükséges volt. A tél 
beálltával egy kis tűzrevalót is kaptunk, 
de a modell-pénzt és az apró kiadásra 
szükséges anyagiakat maga a társaság



adta össze. Hangya csaknem egy évig ok
tatta a lelkes társaságot. Nemcsak taní
tott, hanem nagy hévvel lendületet adott 
a munkához. Sokat mesélt a művészet
ről: Rembrandról, Goyáról, Dobroviéról, 
általában a képzőművészet nagyjairól és 
az irányzatokról is. Élvezet volt hallgatni 
előadásait. Nagyon sajnáltuk, amikor el
ment. Jó munkát végzett: kitűnő alapra 
helyezte indulásunkat. Mondhatjuk, hogy 
akkor Szabadka művészeti életének is 
egy új korszaka kezdődött.

1946 őszén Hangya Bandi Zágrábba 
költözött. A rajztanfolyam vezetését én 
vettem át, mivel az anyagi és szervezési 
ügyeket — Vass Kálmán közreműködésé
vel — eddig is én intéztem. Rám hárult 
az a felelősségteljes feladat, hogy tovább
ra is együtt tartsam a társaságot, s a 
megkezdett úton tovább haladva folytas
suk a munkát. A kezdő rajzolóknak ez
után én korrigáltam a munkáit.

Oláh Sándorral jó kapcsolataim vol
tak. Megbeszéltem vele, hogy időnként fel
megyünk hozzá látogatóba, hogy munká
inkra véleményét, hozzászólását kérjük. A 
Mester készséggel, díjtalanul vállalta ezt a 
segítséget. Műtermünkbe nem járhatott 
el, mert mozgásképtelen volt, lépcső járás
ra teljesen alkalmatlan. Ellenben néhány 
esetben meghívására az ő műtermében is 
rajzoltunk. Nem sokszor vettük igénybe, 
mert illett volna honorálni. Nyugdíja ak
kor még nem volt, s mi is valamennyien 
pénztelenek voltunk.

1947-ben a megváltozott körülmények
ből már láttam, hogy a stílbútor-készítés- 
nek belátható időn belül semmi jövője



sincs. Életem további alakulását másként 
kellett terveznem. Hangya Bandi biztatá
sát, hogy menjünk akadémiára, komolyan 
vettük; tudtuk, hogy a felvételi vizsga előtt 
hosszabb ideig keményen kell dolgozni, 
sokat rajzolni, mert csak az alapos felké
szülés hozza meg a sikert.

Kezdtem hinni abban, hogy a szobrász
kodás lesz az én utam és jövőm. Hitem
ben megerősített az is, hogy ebben az idő
ben szervezték újjá a szabadkai zeneis
kolát, és a hangversenytermet szobrokkal 
kívánták díszíteni. Ezt a feladatot öröm
mel vállaltam. Jóllehet az anyagi lehető
ségek ehhez nagyon minimálisak voltak, 
mégis vállaltam, az erkölcsi siker érdeké
ben.

Csoportunk tagjai között, hogy na
gyobb munkára serkentsem őket, felve
tettem azt a gondolatot, hogy rendezzünk 
egy kiállítást, márcsak azért is, hogy tan
folyamunk eredményeit igazoljuk: tehát 
erre komolyan készüljünk fel. A magam 
részéről alaposan nekifogtam a munká
nak; egymás után készültek a szobrok, a 
portrék. Még keletkezésük sorrendjére is 
emlékszem: Tito, Muszorgszkij, Liszt, Le
nin, azután Petőfi a közelgő centenárium
ra, számos agyagvázlat, sok rajz, fafara
gás, köztük a Városi Múzeumban ma is 
látható Tuskó.

Különösen a portrékon dolgoztam na
gyon komolyan. 1947 nyarán jelentkeztem 
a Šamac—Szarajevó ifjúsági vasútvonal 
építésére. Az egyetemisták egy csoportjá
ba osztottak be. Nagy örömömre a zág
rábi akadémia hallgatói közé kerültem. 
Rajzoltunk, szobrászkodtunk; szabadon



választottunk témát a vasútépítési motí
vumokból, vagy a kulturális rendezvények
nél kaptam mestert igénylő feladatot, ha 
a színpad ácsolását irányítani kellett. Itt 
először kerültem szobrászok közé, s első 
ízben nyílt alkalmam látni, hogyan dolgoz
nak a hivatásosok. Több mint tízesztendős 
tapasztalat állt már mögöttem; habár ez 
amatőr tapasztalat volt, de egy képzett fa
szobrász ismereteivel. Tehát nem éreztem 
magam éppen kezdőnek: miként a töb
biek, én is olyan rutinosan kezeltem az 
agyagot, s amit az ő szorgalmukról lát
tam, az csak fokozta önbizalmamat. Még
is, volt egynéhány fogás, amelyet tőlük 
láttam és hasznosítottam. Szorgalmasan 
dolgoztam, ki akartam tenni magamért, 
mert én voltam közöttük az amatőr, és 
számos jó munkával szerepelhettem az 
Omladinska izlozba című tárlaton Szara
jevóban.

A figurális rajztanfolyam kiállítása 
1948 februárjában nyílt meg. Ezt az ese
ményt ma is jelentős eredménynek köny
velhetjük el. Erkölcsi siker volt nekünk 
is, és azoknak is, akik támogattak bennün
ket: a megújuló képzőművészeti élet mun
kálkodóinak és törekvő fiataljainak a be
mutatkozása. A városi népbizottság tagjai 
az elnökkel együtt eljöttek megnézni a 
műveket, amit mi nagy megtiszteltetésnek 
éreztünk. Tőlem megkérdezték: akarok-e 
tanulni. Igennel válaszoltam.

A kiállításon kilencven mű szerepelt; 
ebből 48 munkát (21 szobrot és 27 rajzot) 
vallhattam magaménak. Vásárlás is volt 
szépen. Kaptam 22 000 dinárt, ami nekem 
és családomnak félévi megélhetést jelen



tett. Nyugodtan készülhettem az akadé
miára.

Közben, átmeneti időre az Agitpropnál
— a Manojlović utcában — állást vállal
tam. Itt kaptam egy műtermet, és mintáz
tam a zeneszerzők szobrait a zeneiskola 
számára. Itt készült el Dvorák, Haydn és 
Bach szobra. Időnként az egyik hivatal
nok is bejött a műterembe, és látogatót 
is hozott magával.

— Nézzétek Bachot — mondta kísérő
jének —, tizenkilenc gyereke volt.

Ahányszor új látogatóval jött, a te
mérdek gyerek számának említése nem 
maradhatott el.

Anyagi gondom egyelőre nem volt, 
-még egy használt zongorára is jutott, 
mert a fiam és a lányom zeneiskolába 
járt. Nyugodtan vártam az őszt. Az idő 
elérkezett: jelentkeztem felvételi vizsgára 
az akadémiára. A beküldött munkáim 
alapján jelentkezésemet elfogadták. A fel
vételin minden rutinosan ment; aktot kel
lett rajzolnunk és egy fejet mintáznunk. 
A munkát annyira megszokottnak érez
tem, hogy még lámpalázam sem volt. 
Nem csoda. Olyan munkák álltak mögöt
tem, mint Petőfi, Muszorgszkij, Dvorák 
szobrai. Amikor befejeztük a munkát, 
nem kételkedtem abban, hogy az esélye
sek között vagyok, legalábbis minden jel 
arra vallott. Ha többet nem is, de annyit 
láttunk, kinek milyen a felkészültsége. 
Ezek szerint „jól ültem a lovon”, és nem 
is csalódtam. Amikor a felvettek listáját 
kifüggesztették, a szobrász szakon máso
dik helyen olvastam a nevem.



Beiratkozhattam. És most családom 
ellátását kellett megszervezni: ez volt az 
egyik legfőbb gondom, ösztöndíjat Szer
biától kaptam. Családom kapott 3000 di
nár segélyt a várostól. Ez megfelelt ak
kor egy szakmunkás fizetésének. A zene
iskola pedig kifizetett 36 000 dinárt a ze
neszerzők szobraiért, így biztosítva vol
tam, hogy egy évig nincs gondom. A kö
vetkező évben a palicsi állatkert számá
ra mintáztam egy dekoratív elefánt- és 
egy oroszlánszobrot (műkőbe öntötték: 
egyenként 1200 kilogramm súlyú): ezekért 
50 000 dinárt kaptam. 1951-ben készült a 
Savoyai-mellszobor a Zentai Múzeum 
számára. Kevés volt a pénzük: kérdezték, 
megcsinálom-e? Elkészítettem. Ács Jó
zsef a zsűriben azt kérdezte: miért ilyen 
olcsó? Konj oviénak nyilván tetszett a szo
bor dinamikája, s erre megjegyezte:

— Miért nem tud ez az ember mindig 
így dolgozni?

Valószínűleg többre jutok, ha nem az 
elmélyülés felé megyek, hanem a dinami
kai hatásokat keresem.

A harmadik évben faragtunk ugyan
csak az állatkert számára négy darab 
négy méter magas faragott oszlopot, 
melynek stílusa a néger plasztikára em
lékeztetett, és két oromzati fejet — a 
„rossz szellemek elűzésére". De a korha
dás kikezdte ezt a munkát, s azóta le
bontották a papagájházat. Tovább dolgoz
tam, s a következő esztendőben eladtam 
néhány József Attila-szobrot és más 
plasztikát, s így a legfontosabbat a csa
ládom számára biztosíthattam. A magam



zsebpénzét pedig úgy hoztam össze, hogy 
mintázó eszközöket és kis forgóállványo
kat készítettem egyetemista társaim szá
mára.

A belgrádi akadémiai évek idején sok 
kiállítást láttam. Már jelentkeztek az 
absztrakt művészek előhírnökei, de külö
nösebben nem hatottak rám. Egészen 
más volt Henry Moore kiállítása. Amíg 
az előtte látott absztrakt szobrokat de- 
humanizáltaknak éreztem, nála a humá
numot ért súlyos csapások, az ember el
leni embertelenségek kegyetlen vádja ma
gasodik fel, tiltakozva a civilizációval pá
rosult barbárság, vagy éppen maga a ci
vilizáció embertorzító gyötrelmei ellen.

Négy esztendő alatt pihenésre úgyszól
ván nem is volt időm, de alvásra sem 
rendszeresen. Az egyetemista otthonban 
mindig lárma volt, a heves viták csak éj
fél tájban értek véget. Így legtöbbször 
éjféltől 2 óráig lehetett zavartalanul ta
nulni, s azután reggel hétig aludni. Szó
rakozásra nem jutott időm. Tanultam az 
utcán közlekedve is, és a menzán a sor
baállás ideje alatt.

Vizsgáimat időben, rendben leraktam. 
A túlfeszített munkától a negyedik évben 
már olyan rossz bőrben voltam, hogy 
az orvos figyelmeztetett:

— Elküldöm magát egy hónapra a 
tengerpartra pihenni. Okvetlen menjen el!

De nem vállaltam, mert nem akartam 
szemesztert veszíteni. 1952 júniusában 
lediplomáltam.

Utána két hónapig szinte munkakép
telen voltam: a nagy erőfeszítésekben 
úgy ikikészültem, akár egy maratoni futó.



Az öszöndíj ellenében köteles voltam 
vállalni, hogy legalább négy éven át ta
nári pályán dolgozom. A tanárhiány ak
kor alaposan meg is hosszabbította ezt 
a pedagógusi szolgálatot. Ez a szép, de 
áldatlan pálya megérdemli, hogy nemes 
hivatásnak nevezzük, ám ez az én igazi 
hivatásomnak csak kerékkötője volt, 
mert mind a két hivatás egész embert 
követelt. Ezt megosztani csak az egyik 
rovására lehetett, a legtöbbször a mű
vészkedés kárára. Sajnos valamennyi mű
vésztársam kénytelen volt valamilyen ál
lás vállalására, hogy megélhetését bizto
sítsa. Ez nagy általánosságban ma is így 
van.

Nem élünk a reneszánszban, már nem 
is először mondom ezt, de talán itt a leg
jobb helyen, a mai kor embere nem kép
zőművészeti alkotásokkal manifesztálja 
a társadalmi helyzetet. Civilizációnk vá
ratlan magasba ívelése elragadta a kor 
emberét. A kultúra iránti igény lemaradt 
a civilizációs igény előbbre helyezése 
mellett. Ma a technika vívmányai jelen
tik a státusszimbólumokat (köztük „szent 
tehenünk”, az autó). Ha könyv nincs a la
kásban, vagy csak alig van, ez a ma pol
gárának nem is baj. Hiszen itt van a té
vé, és nem érünk rá még a gyerekünk ne
velésére sem. A falakon jó a giccs is. 
Úgysem a kultúrájuk szerint becsülik az 
emberek egymást.

A huszadik század találmányai élet
elemünkké váltak. Ugyanakkor a művészet 
hátrányos helyzetbe kerül, ahogy népsze
rűén mondják: kilencedik lyuk a furu



lyán. Az alkotó az ambícióit kénytelen 
leépíteni, mert nem párosul anyagi siker
rel. ö  maga is a kor gyermeke, a kor 
igényeinek rabja. Állásra, keresetre van 
szüksége. A művészi munkálkodás csak 
vasárnapi munka lesz.

Én sem voltam kivétel. Vállalnom kel
lett az állást, aminek megvannak a ma
ga követelményei, a normái, a morális 
hozzáállás, délelőtt tanár vagy, délután 
készülj az órákra, és mindehhez hozzá
jönnek az élet ballasztjai: ne neked mű
vészkedés.

Ha akadt valami megrendelés, megfe
szített energiára volt szükség. így 1953̂  
bán a pádéi hősök emlékművére kaptam 
megbízást. A tanítóképző kollektívája 
hozzájárult, hogy tömörített óráim legye 
nek, így volt három szabad napom min
den hét végén. A domborművű megol
dás elkészült, márványba faragták. Az ün
nepélyes leleplezésen jelen volt Novo Mi- 
losevóról egy küldöttség, melynek tagjai 
ez alkalommal meghívtak Milosevóra, 
miután hasonlóképpen szándékukban volt 
egy emlékművet emelni. Már valakitől 
kértek tervrajzot; én is vittem magam
mal egy vázlatos tervet, s az megtetszett 
a küldöttségnek. A makett hivatalos jó
váhagyása után megkezdhtettem a mun
kát. A következő évben már el is készült: 
bronzba öntötték és ünnepélyesen lelep
lezték. Ezután nem pályáztam meg újabb 
emlékművet. Műteremproblémám volt 
hosszú ideig. A munkásbörze épületében 
kaptunk ugyan műtermeket 1956-ban, de 
ezek alacsony helyiségek voltak, nagyobb 
szobormű mintázására nem alkalmasak.



1960-ban költöztünk a sugárútra, ott a 
helyzet ugyanaz volt. A szűk műtermek, s 
a kevéske idő elfojtott minden nagyobb 
vállalkozási kedvet.

Az iskolában az adminisztrációs köve
telmény egyre jobban terebélyesedett. To
vább szűkítette az időnket. Csupán a téli 
és a nyári szünetek adtak nagyobb lehe
tőséget a munkára; ilyenkor valamelyik 
művésztelepre kaptam meghívást. Becsén 
voltam három ízben, Zentán kétszer, To
polyán 1959-től 1978-ig.

A művésztelepek létezését, tevékenysé
gét fontos tényezőnek tartom, mert a 
művészettől egyre jobban elidegenedő 
közönség körében, a népszerűsítő szere
pet vállalva, ünnepi jellegűvé tesz egy-egy 
megnyitót. A művészetkedvelő közönség 
találkozónapja ez, alkalmas a közvetlen 
kapcsolat megteremtésére a művész és a 
közönség között. És talán csak idő kérdé
se, hogy így fogalmazzuk meg: kapcso
lat az alkotó és a vásárló között. Mert 
az jönni fog: a technikai igényekkel el
telünk, és művelődési igényeinkre áldo
zunk. A fejlődés törvénye ez. Ízlésünk 
fejlődése nem állhat meg a giccsnél. Az 
esztétikum szeretete a nagy többségnél 
ma még elég külsőséges; megelégszünk a 
mutatós kerítéssel, az elegáns bútorral, 
de hogy falainkról mi tekint le ránk, az 
szellemi rangunkról árulkodik.

Hogy visszatérjek életpályám problé
máira, az iskola számomra egyre terhe
sebb lett, úgyszintén a műterem kérdése, 
mert a sugárúti műteremben nem lehe
tett kopácsolni: tiltakoztak a lakók. Mégis



az áldatlan körülmények között ebben a 
műteremben egy nagyszabású koncep
ció született: a Petőfi brigád mozaikter
ve. Ügy érzem, életem főműve lehetett 
volna, de mivel túlméretezett volt, ezért 
nem felelt meg a feltételeknek. Nagy csa
lódottságot keltett bennem az, hogy a 
bíráló bizottság különlegesen értékelte 
ugyan a pályaművet, de mivel mellőztem 
a pályázat gazdasági szempontjait, nem 
díjazta, hanem elismerésben részesítette. 
A sikertelenség elkedvetlenített, mert óri
ási munka feküdt benne.

Az ember felocsúdik, s szegett szár
nyakkal is tovább küzd. Készültem az ön
álló kiállításomra. Az iskola kabinetjé
ben volt egy gyalupadom. Ott olyankor 
lehetett faragni, amikor nem zavartam 
a tanítást. Már-már elátkoztam a pályá
mat, azt a szerencsétlen gondolatot, hogy 
szobrász lettem. A legidőrablóbb foglal
kozás. Inkább maradtam volna a festés
nél. A festő egy fél kiállítást összefest, 
amíg egy szobrász egy jó portréval elké
szül. Egyre jobban gyötört az az érzés, 
hogy nem élhetek szabadon a szobrászat
nak. A gyengén fizetett tanári állás sem 
volt vigasztaló. De faragtam, mintáztam 
megújult erővel, hitet a magam ereiéből 
merítettem. Bőséges forrás az alkotói 
akarat, minden letargiából képes feltá
madni, és nem fogy ki hamarabb, mint 
a remény. Hogy milyen szélsőséges ér
zelmek között vívódtam, két munkám 
mutatja meg híven: az egyik a lezuhanó 
Ikarosz, a másik az eget ostromló Üj 
korszak küszöbén. Az 1962-i önálló kiál
lítást Szabadka után bemutattam Zentán



és Becsén is. Szándékomban volt Vajda
ság más városaiban is bemutatkozni, de 
lemondtam róla. Amilyen fáradhatatlan 
tudok lenni a munkámban, nekem olyan 
fárasztó a szereplés.

Nagyon nehéz évek voltak ezek. A 
rengeteg teher mellett valami kilátás ta- 
lanság gyötört. Felmondtam az álláso
mat, és elhatároztam, hogy egy időre ki
megyek Németországba. Liza, második fe
leségem rokonai hirdetés útján szereztek 
állást. Kértem a munkaengedélyt, eluta
sították. Németország nem kért diplomá
sokat. Ekkor mesterlevelem küldtem be, 
arra megadták az engedélyt, ötvenöt éves 
voltam akkor.

Időközben a műteremmel költöztem, 
Pataki László színművész pedig egy la
kást keresett. A Szilágyi Gáborral hat 
éven át együtt birtokolt sugárúti műter
meket elcseréltük a Pataki László laká
sából felajánlott két tágas szobáért. Pom
pás műtermek voltaik, sajnáltam itthagy
ni; egy hátránya volt, hogy az is emele
ten volt (szobrásznak a földszint való), 
ez most nem zavart. A meglevő megren
deléseimet itt még lebonyolítottam, né
hány portré elkészült, azután felszámol
tam, és 1966. július elsején kimentünk 
Németországba.

Ha az ember külföldre utazik, csak 
rövidebb tartózkodásra is, tudja, hogy 
vállalnia kell az utazás fáradalmait; cse
rébe kapja a sok úti élményt, a friss 
benyomásokat, látványt, új ismeretsége
ket. Majd boldogan érkezünk haza, hogy 
jól kipihenjük magunkat.



Ha hosszabb időre utazik, esetleg évek
re, itthon hagyja a bajokat, vállalja a 
küzdelmet, az új egzisztencia minden 
gondját. Cserébe kapja az új élettapasz
talatokat, a foglalkozások, a szokások új 
ismereteit és a bajokat. Majd hazaköl
tözik, a bajokat otthagyva, talál itt he
lyette eleget, és folytatja a küzdelmet.

Ha az életünk nem volt vagyongyűj
tésre beállítva, könnyebben szánjuk rá 
magunkat egy nagy változásra. Vagyo- 
nom, kincseim nem voltak. Ki tekinti a 
szobrokat kincseknek? Vannak olyan né
zetek, hogy a képzőművészeti alkotás a 
társadalom közkincse, de ezt kevesen 
gondolják így. Sokszor barbár a viszo
nyulás. Példát mondok rá: be kell itt 
jegyezni a krónikába. A Makszim Gor- 
kij-szobromat, amely ma egy könyvtár 
tulajdonában van, „átalakították". Vala
ki utasítást adott rá, hogy a szobor felü
letéről faragják le a patinát, hogy fehér 
legyen, vagy hogyan is történt, a lényeg 
az, hogy a szobrot avatatlan kézbe adták
— a szerző megkérdezése nélkül — és az 
illető a szobor egész felületét átfaragta: 
ezzel tönkretette a művet, ami különben 
is munkásságom egy fontos határjelzője 
volt, így azonban a kultúra iránti bar
bárság dokumentuma lett. A másik a 
Muszorgszkij-szobor esete. Amikor a kon
zolokat a falra erősítették, a szobor be
illesztésekor úgy találták, hogy a konzol 
kicsi, vagy a szobor nagy. Az iskola egyik 
alkalmazottjával az utcán találkoztam, s 
ő közölte velem mosolyogva:



— ...  amikor ezt észrevettem, nekiáll
tam és baltával a szobrot hátulról lefa
ragtam.

— Hát miért nem kérdeztek meg en
gem — kérdeztem felindultan —, amikor 
itt élek ebben a városban? Ha én Ben- 
venuto Cellini lennék, akkor én most ma
gát . . .  — de a többit csak magamban 
mormogtam.

Enyhébb eset, hogy a Vuk-szobrot a 
takarítónők: bemeszelték. Hasonló eset 
fenyegette a zeneszerzők szobrait is, de 
szerencsére nem történt meg. A Vuk- 
szoborról azonban a mészréteget csak 
nagy kínnal tudtam eltávolítani.

Nem is tudom, mit kellene tenni, hogy 
a köztudatba menjen át, hogy a műal
kotás társadalmi érték, akkor is, ha a 
szerző nem száz éve halott.

Talán még ezeket az eseteket is végig
gondoltam, és sok minden járt az eszem
ben, mialatt úticélunk, Bielefeld felé 
utaztunk.

Megérkezve két napra egy kis hotel
ben helyezkedtünk el, majd pár nap múl
va Liza unokabátya kocsival elvitt ben
nünket Detmoldba, bemutatott Walter 
Altmeiemek, akinek egy kis szobrászüze
me volt, öt faragó-gyalupaddal; világos 
helyiség volt, minden ablakból a kertre 
láttunk. Amikor beléptem, nekem na
gyon otthonosnak tetszett.

A főnök termetre Síposra emlékezte
tett, és láthatóan örült a művészmunka
társnak, mint Sípos is annak idején, aki 
egyszer meg is mondta:



— Az isten adta magát minekünk.
Az volt az érzésem, az indulás jó lesz; 

sorsom további alakulását pedig majd 
meglátjuk.. .  Majd lakásunkat tekintet
tük meg. Két kis szoba volt, egy pici 
konyha, úgy láttuk, megfelel, csak be kel
lett bútorozni. Vettünk egy lakberende
zést leszállított áron: egy szekrényt, asz
talt, három fotelt, két rekamiét, egy lám
paasztalt is kaptunk, és csillárt valakitől 
ingyen, szintén ajándékba egy zenélő órát. 
600 márkát költöttünk el, és a lakást 
berendeztük. Nemsokára egy alig hasz
nált tévét is szereztünk. Sok mindent kap
tunk volna a szomszédoktól, ismerősök
től, de már nem kellett, csak a gyümöl
csöt fogadtuk el, amikor hozták, és az 
elég gyakori volt. Itt mindenkinek volt 
kertje.

Altmeiemél főleg figurákat faragtam. 
Nagyon igyekezett, hogy ilyen megrende
léseket találjon: rangot jelentett egy kis 
műhelynek, hogy onnan művészi munka 
megy ki. Sokszor a bútorfaragásba is be
segítettem. Olykor egy másik kolléga ho
zott gépen lemunkált középkori témájú 
fafigurákat: nekem csak a fejeket és a 
kezeket kellett faragnom. Ezeket szerettem 
csinálni, volt elég belőlük, de legszíve
sebben azt, ha önálló témát alakíthattam. 
Egy alkalommal egy nagy fatörzsből egy 
hindu istennőt faragtam. Síremlékeket is 
faragtunk tölgyfából, vendéglőportált fi
gurális dísszel. Műanyagokkal is dolgoz
tunk; ezzel hasznos volt megismerkedni, 
de mérgező hatásuk miatt nem szerettem.



Nem volt éppen veszélyes, de tiltva 
volt, hogy tanulók dolgozzanak vele.

Csaknem négy évig dolgoztam Altme- 
iemél. 1968-ban megbetegedtem. Téves 
kórismével koponyaműtétre utaltak Ham
burgba. Az Egyetemi Klinikán két hétig 
vizsgálgattak. Kiderült, hogy más a baj, 
így megmenekültem. Nyomasztó két hét 
volt, de állantóan rajzoltam és festettem, 
hogy „maradjon valami utánam”. A pro
fesszorok eltűrték, hogy az ágyam kör
nyéke műteremhez hasonlított. Végül kö
zölték velem, hogy nincs nagy baj: mehe
tek vissza Bielefeldbe kórházi kezelésre.

Liza állását felmondta, hogy minden
hova elkísérhessen, a vizsgálatoknál 
gyakran tolmács volt. Minden nap be
jött hozzám, vagy a klinika parkjában 
üldögélt, ahova kijártam rajzolni.

Boldogan mentem vissza a bielefeldi 
kórházba. A főorvostól kaptam egy fes
tődobozt, festékkészlettel, ecsetekkel, és 
egy műtermet is, hogy ott is festhetek, 
ha akarok.

Néhány hétig voltam még kórházi ke
zelésen, azután betegállományban még 
hosszú ideig. Közben Liza is szívroham
mal kórházba került, akkor én jártam 
be hozzá minden nap. Az orvos végleg 
eltiltotta a fizikai munkától, így a másik 
állását is otthagyta. Nem volt más hát
ra, mint tervbe venni, hogy hazaköltö
zünk. Még majdnem egy évig dolgoztam. 
Napi ötórás rövidített munkaidőt enge
délyezett az orvosi bizottság. Ez alatt az 
idő alatt faragtam két fafigurát, a ren
delés Üj-Zélandból jött Sípos Lajostól.



Egy másik rendelést, amely New Yorkból 
érkezett, már nem volt idom realizálni. 
Hogy ezeket a távoli kapcsolatokat a vi
lágban kiszélesítsem, csak ezután követ
kezhetett volna be, de ehhez már nem 
voltam sem elég egészséges, sem annyi
ra fiatal, hogy az élet nagy harcaiból 
mindent vállaljak.

Amikor híre ment, hogy készülünk ha
za, érkeztek a jelentkezők levelei külön
féle rendelésekkel, de már nem tudtam 
mindent vállalni. Ekkor láttam, hogy tud
nak rólam.

Még egy rendelést kaptam Szabadká
ról. Dér Zoltán a Csáth-szobor ügyében 
írt: a kért művet itt mintáztam, Det- 
moldban. Ezt követőleg Ács József láto
gatott meg a Fórum megbízásából. Ma- 
yer Otmár szobrára kötöttünk szerző
dést, ez a mellszobor is még ott készült 
el. A konyhaasztal sarka volt a műte
rem. Mindkettő eredetijét műanyagba ön
töttük. Biztató jelek voltak ezek a haza
téréshez. Az Aurometalból is jöttek ha
zaváró ígéretek.

Detmold elhagyásához hozzájárult az 
a körülmény is, hogy a műterem kérdé
sét évekig nem tudtam megoldani. 1970 
márciusában kezdtünk hozzá a csomago
láshoz. A bútorokat elajándékoztuk, elad
ni nem lehetett. Az örökégő kályháért fi
zettünk, hogy vigyék el. A még jó álla
potban levő Schaub-Lorenz tévét sikerült 
10 márka veszteséggel eladnunk. 800 ki
lót tett ki, amit vonatra adtunk, és ha
zajöttünk. Minden költözés egy tönkre- 
menés. De itthon voltunk. A szülőföld



volt a talpam alatt, hogy mitológiai kép
pel éljek: úgy éreztem, Héraklész sem 
tudna megfojtani.

Az első jelentős esemény az volt, hogy 
a Fórum előcsarnokában ünnepélyesen 
leleplezték Mayer Otmár bronzba öntött 
szobrát.

Szabadkán az Aurometallal megegyez
tünk, hogy a kerámiarészleg számára 
prototípus terveket készítek, és minden 
más művészi munkát, tervet, ami a gyár
nak szükséges. Kaptam egy külön kis mű
termet, ahol nyugodtan lehetett dolgozni. 
A görög istenek, úgy látszik, kegyesek 
lettek irántam, már nem büntettek peda
góguspályával.

Lakásunk most Kosztolányi Árpádné 
házában volt. Itt volt egy kis műtermem: 
itt készült Cvetko Manojlovié, Lányi Er
nő, Gaál Ferenc szobra a zeneiskolának 
1971-ben, s egy évvel később elkészült a 
Szarvas Gábor-szobor.

1972-ben építkezéshez kezdtünk, hogy 
a lakás és a műterem kérdését végre, 60 
éves korom után, megoldjam. Liza há
zát adaptáltuk, s ma már szerényen ki
elégíti a szobrászkodás igényét. 1973-ban 
igen romantikus körülmények között be
költöztünk. Eleinte se padló, se mennye
zet nem volt, de pár hét alatt lett min
den: mindez asztalosszerszámaimnak kö
szönhető.

A következő évben terrakottákat ké
szítettem, s összehoztam egy önálló kiál
lításra valót, amely fafigurákkal, port
rékkal együtt munkásságom minden mű



faját felölelte. Ez a gyűjtemény 1974 ja
nuárjában Szegedre is eljutott.

1975-ben Negyven év portréi címmel a 
Szabadkai Népszínház előcsarnokában 
nyílt meg portrékiállításom. A csarnok 
belső architektúráját negyven mű deko
rálta. Sok volt a természetes nagyságot 
meghaladó mellszobor, jutott belőle az 
első és a második emeletre is. Talán so
ha ilyen harmonikus dísze nem volt a 
színház előcsarnokának. Egy hónap után 
le akartam szedni, de nem engedték. A 
kiállítást három héttel meghosszabbítot
tuk; amilyen sok nehézség, akadály volt 
a rendezés előkészítésével, most annál 
jobban ragaszkodtak hozzá. A tárlatot a 
Magyar Szó május 25-i számában Rep
rezentáló nagyok címmel Ács József nagy 
elismeréssel méltatta.

Csaknem két hónap alatt „a színház 
szobordíszeit” annyira megszoktuk, hogy 
amikor leszedtük, a nyomán támadt űr 
úgy hatott, mintha a színházat kirabol
ták volna.

Ez volt az első nagyszabású szobor- 
portrékiállítás Szabadkán. Bizonyosra ve
szem, hogy megismételni nem fogom. 
Ilyen nagyméretűén bizonyosan nem. Sok 
okom van rá, hogy más műfajra térjek 
át, jóllehet munkásságomból a portrét 
kiküszöbölni nem lehet, de előnyben része
síteni más technikákat kell. Ezt az átál
lást már a következő kiállításaim jelzik. 
1976-ban a palicsi tárlaton már a fafigu
rák többségben vannak. Az 1977-es kani
zsai kiállításon és az 1978-ban a Fórum
ban rendezett tárlaton karikatúrákkal je
lentkeztem.



A karikatúra műfaja sok meglepő fel
fedezésre vezetett, de ennek tárgyalása 
már inkább a műkritikai területre tarto
zik.

További kísérleteim a plasztika terü
letén, melyek eltérnek a realizmustól, ed
dig még befejezetlen kísérletek maradtak, 
s igen valószínű, hogy a jövőben is fog
lalkozom velük. Nálam ez nincs perió
dushoz kötve, hanem igen gyakori, hogy 
egyik a másikkal, vagy éppen a realista 
koncepciókkal párhuzamosan jelentkezik. 
Róluk beszélni még korainak érzem.

Írásom bevezető soraiban azt írtam: 
batyum a tehetségem. Hát, íme ennyi az, 
amit előtártam belőle. Életpályám még 
nem zárult le, terveimet tovább kovácso
lom: Pegazusomra is olykor új patkó ke
rül.

Befejezésül a következőket mondha
tom: az ember születése időpontját nem 
válogathatja meg. Nem születhetünk sem 
ötven évvel előbb, sem száz évvel később. 
Nem választhatjuk meg, hogy melyik kor 
lenne pályafutásunkra a legkedvezőbb. 
Ha Szabadkán korábban volt is valami
féle szobrászati tevékenység, az átmene
ti jellegű volt. Főleg a díszítő szobrászat
ban tevékenykedtek. Ez harminc-negyven 
évig tarthatott: az eklektika terjedése 
hozta ide a szobrászokat. Az első világ
háború befejeződésével megszűntek az 
ilyen irányú szobrászkodás feltételei: ha
marosan feledésbe is merültek, a műhe
lyeknek nyoma veszett. Ha a műhelyeket 
felszámolják, és nincs, aki a gyakorlatot 
folytassa, akkor a hagyomány kihal. Aki



utána jön, és nem láthatja a szakmai szo
kásokat, elölről kezdhet mindent. így vol
tam én is: nem volt kitől tanulnom. Az 
épületekről ránk tekintő szobordíszek 
csak passzív útmutatást adnak; nem ad
nak, csupán csak sejtetnek. Az elhunyt 
mesterek rejtjeles üzenetei. Ezekből ol
vasni csak a képzett szakemberek tud
nak. így kellett nekem is kezdeni, a szá
munkra már kihalt gyakorlat után a szob- 
rászatot újra teremteni. Semmiből te
remteni valamit, szakmai tudással az még 
megy, de akinek a tapasztalatokat is a 
saját botlásain kell megtanulnia, az a leg
nehezebb feladatra vállalkozik. Mégis 
ment. Az iparművészetben már megjár
tam az autodidakták útját, de ott volt, 
aki az első lépéseimet egyengette. Itt pe
dig segített az, amit születésemmel útra- 
valóul kaptam.

Nem voltak virágzó lehetőségek, mint 
az eklektika korában. Kibontakozásomat 
nem siettette az a körülmény, hogy a ne
héz idők hosszú távon át minden igényt 
leépítettek. Emberközpontú beállítottsá
gom is hátrányomra volt az absztrakt 
irányzat idején. A portré munkásságom
ban központi helyet foglal el, ez is meg
határozta formanyelvemet, amit nehéz 
volt beilleszteni a kor művészi törekvé
seibe. Ilyen okból mondott le a művé
szek többsége arról, hogy a portré-fela
datokból kultuszt csináljon. Jól mérték 
fel, mert az összes képzőművészeti mű
fajok között a legkisebb az érdeklődés a 
portré iránt. Olyan kor volt ez, amely 
nem mélyült el a lélektani problémák
ban. Itt kivételes jelenség Hangya Bán-



di. Én sokszor éreztem, hogy szemben 
úszók az árral. Hogy az idő igazolni fog- 
e, ezt nem tudhatom, de hiszem, hogy a 
jövő az értékeket nem aszerint méri fel, 
hogy beilleszthető-e korunk irányzatába. 
Erre sok a példa. Halál utáni elégtétel.

Sok mindent nem mondtam el mun
kásságomból, de meg kell említenem a 
Tartuffe-höz készült színpadi figurákat. 
1978 januárjában mintáztam őket. A ren
delkezésemre álló idő mindössze 33 nap 
volt. Hat életnagyságú figurát kellett 
ilyen rövid idő alatt nemcsak modellál
ni, hanem szilárd anyagból kasírozni is. 
Normális körülmények között egy figu
rához is kevés egy hónap, de elkészült 
mind a hat időre.

A nagy görög szobrászok életük folya
mán ezer-ezerötszáz szobrot is készítet
tek márványba faragva vagy bronzba önt
ve. Ez azért volt lehetséges, mert állan
dóan voltak ilyen nemű társadalmi igé
nyek, és a művészeket óriási feladatok 
elvégzésére késztették. Tehát azt kívánom 
ezzel hangsúlyozni, hogy az alkotó mű
vész képessége kincsesbánya, de ha ki
aknázására nincsenek igények, lehetősé
gek, akkor ez nagy százalékban elvész...

Ha valaki azt kérdezné, meg vagyok-e 
elégedve azzal, amit elértem, csupán ezt 
mondhatnám: az adott lehetőségekhez
mérten megtettem a legtöbbet. Mindenki 
a maga életművét befejezetlennek érzi, 
mert sokkal többet tervez, mint amennyit 
megvalósíthat. A kor igényeitől is függ 
azonban, hogy mennyit tud alkotni.



ÉLETRAJZI ADATAIM

1911. június 13-án születtem Tóthfalu- 
ban. Apám Almási György (1880—1915) 
kereskedő, anyám Nagy Anna (1891—1920).

1912 első felében Budapestre költöz
tünk. Apám zöldséges boltot nyitott, majd 
a Lingel-bútorgyárban mint munkás dol
gozott.

1914 februárjában Oromra költöztünk. 
Itt szatócsüzletet nyitott. Nyár végén be
vonult katonának; frontszolgálatra küld
ték Galíciába. 1915-ben eltűnt; valószí
nűleg elesett.

1917—1921 — elemi iskolába jártam 
Ormon, Adorjánon és Völgyesen.

1920 — édesanyám meghalt Szabad
kán. Testvéremmel, Dezsővel Völgyesre 
kerültem. Itt éltek nagyszüleink, két 
nagybátyánk és nagynénénk.

1925 — faipari tanuló lettem Zentán 
Weiner Lipót bútorgyárában. Tanítómes
terem Almási Károly, akitől a fafaragást 
és a rajzolást tanultam.

1928 — segédlevelet kaptam.
1930 — első ízben jöttem Szabadkára. 

A Sípos fivéreknél dolgoztam mint fa



faragó és bútortervező. Még ugyanebben 
az évben Belgrádba, majd Zágrábba men
tem.

1931 — Zentára hívtak. Itt ismerked
tem meg a fiaital Tóth Józseffel, aki ek
kor töltötte tanulóéveit mint fafaragó.

1932 — újra Szabadkára kerültem, s 
végleg letelepedtem. Érdeklődésem a fes
tészet felé fordult. Oláh Sándorhoz jár
tam rajzórákra. Jelena Čović is szakmai 
tanácsokkal segített.

1933 — megfestettem fiatalkori önarc
képemet.

1934 — először állítottam ki Újvidé
ken az amatőrök tárlatán. Ebben az idő
ben kezdtem el szobrászkodni. Első kí
sérletem egy nevető arc (önarckép) volt. 
Ezt követte a körplasztikájú autoportré. 
Decemberben egy szoborportrét rendel
tek tőlem Zágrábból. A horvát főváros
ban néhány hónapot töltöttem.

1935 — visszahívtak Szabadkára. Mo
dem bútorterveimből egy albumot ad
tam ki.

1936 — leleplezték a munkásotthon 
számára készült Makszim Gorkij-szobro- 
mat. Az ős tehetségek újvidéki tárlatán 
két szoborral vettem részt, Szabadkán 
pedig a Péter-Pál-napi kiállításon mutat
tam be munkáimat.

1937 — megjelentettem második bú
toralbumomat, amely a Fischer testvé
rek nyomdájában készült.

1938 — részt vettem a Híd által szer
vezett kiállításon a Népkörben.



1944 — a szőnyegbombázás során la
kásom megsemmisült. A felszabadulás 
után Hangya Andrással és Petrik Pállal 
az Agitpropban tevékenykedtem.

1945 — megszerveztük a rajztanfolya
mot.

1946 — Hangya András távozása után 
átvettem a rajztanfolyam irányítását.

1946—47 — a zeneiskolától megbízást 
kaptam a zeneszerzők portréinak elké
szítésére.

1947 — jelentkeztem a šamac—szara
jevói vasútvonal építésére. Novemberben 
részt vettem a vasútépítők képzőművé
szeti kiállításán Szarajevóban.

1948 februárjában megnyílt a rajztan- 
folyam tárlata a művelődési otthonban. 
Beiratkoztam a Belgrádi Képzőművésze
ti Akadémiára.

1952 júniusában lediplomáltam.
1952-től 1965-ig képzőművészetet taní

tottam mint pedagógus.
1952 — tagja lettem a Szerbiai Képző

művészeik Egyesületének.
1953 — felvettek a Vajdasági Képző

művészek Egyesületébe. Elkészítettem a 
pádéi elesett hősök emlékművét.

1964 — a Novo Müosevó-i emlékmű
vet mintáztam.

1959-től 1970-ig részt vettem a művész
telepek munkájában.

1966—1970 — az NSZK-ban mint üze
mi művész dolgoztam.

1970—1972 — az Aurometal üzemi mű
vésze voltam.



1975 — negyvenévi portrémunkássá- 
gom válogatott anyagát kiállítottam a 
Szabadkai Népszínház előcsarnokában.

1977 — Kanizsán, Szabadkán és Újvi
déken bemutattam szoborkarikatúráimat.

ÖNÁLLÓ ÉS JELENTŐSEBB 
KÖZÖS TÁRLATAIM

1934. június, Újvidék: Amatőrfestők ki
állítása.

1936. április, Újvidék: Magyar őstehet
ségek kiállítása.

1936. június, Szabadka: Péter-Pál-napi 
kiállítás.

1938. október, Szabadka: A jugoszlá
viai fiatal magyar képzőművészek kiállí
tása. (A Magyar Olvasókörben.)

1947. november, Szarajevó: A šamac— 
szarajevói vasútvonalon született művek 
kiállítása.

1948. február, Szabadka: A figurális 
rajztanfolyam kiállítása.

1948. április, Újvidék: Mai vajdasági 
képzőművészek kiállítása.

1948. november, Belgrád: A jugoszláv 
ifjúsági fesztivál keretében megrendezett 
képző- és iparművészeti kiállítás.

1949. május—június, Belgrád: A Kép
zőművészeti Akadémia hallgatóinak ki
állítása.



1952. június, Palics: A Magyar Ünne
pi Játékok keretében megnyílt kiállítás.

1954. október—november, Üjvidék: A 
vajdasági képzőművészek kiállítása.

1959. május, Szabadka: Közös tárlat 
Petrik Pállal.

1960. május—június, Szarajevó, Szkop
je: A vajdasági képzőművészek kiállí
tása.

1962. február, Szabadka: önálló tárlat.
1962. december, Zenta, Szabadka: A 

vajdasági művésztelepek tíz éve.
1963. október, Becse: A művésztelep 

tizedik tárlata.
1965, Belgrád: Kisplasztikai művek és 

plakettek kiállítása.
1966. június, Szabadka: Három évti

zed palettái.
1970. november, Belgrád: Vajdasági 

képzőművészek kiállítása.
1970. december, Szabadka: Szabadka 

képzőművészete 1945—1970.
1970. december, Szeged, Szabadka: A 

szabadkai és szegedi művészek első kö
zös kiállítása.

1973. október, Bácsotopolya: A topo
lyai művésztelep húsz esztendeje 1953— 
1973.

1973. december, Szabadka: Vajdasági 
művésztelepek.

1973. december, Szabadka: önálló tár
lat.

1974. január—február, Szeged: önálló 
tárlat.



1975. március—május, Szabadka: Negy
ven év portréi 1935—1975. (önálló tárlat.)

1975, Üjvidék: Vajdasági képzőművé
szek rajzai.

1977. szeptember, Kanizsa: Portrék és 
karikatúrák, (önálló tárlat.)

1977. november, Szabadka: Portrék és 
karikatúrák, (önálló tárlat.)

1978. április—május, Belgrád: A szer
biai, vajdasági és kosovói képzőművészeti 
egyesület tagjainak kiállítása.

1978. október, Szabadka: Zenei témák, 
fametszetek, (önálló tárlat.)

1978. november, Újvidék: Portrék és 
kirakatúrák. (önálló tárlat.)

1979. október, Szabadka: A Híd képző- 
művészeti tárlata.

1980. május—június, Üjvidék: A Vaj
dasági Képzőművészeti Egyesület tava
szi kiállítása.

1980. június, Újvidék: A vajdasági kép
zőművészet 1944—1954.

1981. március—május, Bécs: Vajdaság 
kultúrája.

1981. április, Üjvidék: Tavaszi tárlat.
1981. június—július, Zrenjanin: A fel

kelés és a szocialista forradalom a vaj
dasági képzőművészek alkotásaiban.

1981. december — retrospektív kiállí
tás hetvenedik születésnapom alkalmá
ból.

Az országban és külföldön több mint 
száz kiállításon vettem részt.



CIKKEK, KRITIKÁK, INTERJÚK

Lévay Endre: Nemzedékünk iparművé
szete. Híd, 1935. június.

Sulhóf József: Fiatal képzőművészek 
első kiállítása a noviszádi református kör
ben. Napló, 1936. április 12.

Kende Ferenc: Magyar őstehet ségek 
kiállítása. Reggeli Újság, 1936. áprüis 12.

Péter-Pál-napi kiállítás Szuboticán. 
Alföld, 1936. június 28.

[Szegedi Emil] (sz): Fiatal magyar 
képzőművészek kiállítása Szuboticán. 
Napló, 1938. október 11.

Östehetségek kiállítása a szuboticai 
Magyar Olvasókörben. Reggeli Újság, 
1938. október 16.

Csapó Sándor: A szuboticai Magyar 
Olvasókör képzőművészeti kiállítása. Al
föld, 1938. október 28.

B. Szabó György: Izložba likovnih
umetnika Vajvodine. Letopis Matice srps- 
ke, 1948. május—június.

Gál László: Almási Gábor útja. Híd,
1949. április.

Josip Sokčić: Izložba radova akadems- 
kih slikara u Subotici. Letopis Matice 
srpske, 1951. szeptember.

Sulhóf József: Egy új szoborról. Híd, 
1952. március.

Lévay Endre: Egy arc a művészek so
rából. 7 Nap, 1952. március 23.

Művésztalálkozó! (Képzőművészeink 
palicsi tárlatáról.) 7 Nap, 1952. július 20.



A Petőfi brigád szobrát tervezem. Ma
gyar Képes Üjság, 1953. november 1.

V. B.: O novembarskoj izložbi umjet- 
nika likovne sekcije Subotice. Hrvatska 
riječ, 1953. december 4.

Kolozsi Tibor: Az agyagtól a bronzig. 
7 Nap, 1954. május 1.

Villáminterjú Almási Gáborral. Dolgo
zók, 1957. november 23.

Emlékműpályázat. (A Petőfi brigád 
mozaikterve.) Magyar Szó, 1961. július 4.

Herceg János és Josip Klarski kataló
gusszövege. 1962. február.

Almási Gábor kiállítása. 7 Nap, 1962. 
fabruár 16.

Megnyílt Almási Gábor szobrász kiál
lítása. Magyar Szó, 1962. február 20.

[Dévavári Zoltán] (d): Az arányok 
szépsége. 7 Nap, 1962. február 23.

[Urbán János] U. J.: A fafaragástól 
az emlékművekig. Magyar Szó, 1962.

Gál László: Három évtized palettái. 
(Katalógus.) 1966. május.

Sáfrány Imre: Három évtized palettái. 
7 Nap, 1966. június 3.

Ács József: Három évtized palettái. 
Magyar Szó, 1966. június 12.

Szellemi életünk ünnepe. 7 Nap, 1969. 
szeptember 5.

Búcsú Ottó: Emlékünnep Szabadkán. 
Magyar Szó, 1969. szeptember 12.

Lukács Gyula: Nemcsak a szavak be
szélnek. Magyar Képes Üjság, 1970. ja
nuár 15.



Lévay Endre: A zene hősei és műve
sei. 7 Nap, 1971. október 15.

Nagy Mária: A realizmus elkötelezett
je. Magyar Képes Újság, 1973. október 1.

Ács József: Tegnap zárult Almási Gá
bor szobrászművész tárlata. Magyar Szó
— Topolya és környéke, 1973. december 
16.

Megnyitották Almási Gábor kiállítá
sát. Magyar Szó, 1973. december 18.

Lévay Endre: Almási Gábor önálló
tárlata. 7 Nap, 1973. december 21.

Ács József: Szobrok mint életképek. 
Magyar Szó, 1974. január 6.

Almási Gábor szabadkai szobrászmű
vész tárlata Szegeden. 7 Nap, 1974. ja
nuár 13.

Polner Zoltán: Almási Gábor kiállítá
sa. Csongrád megyei Hírlap, 1974. ja
nuár 24.

A kisimított ráncok. Képes Ifjúság,
1974. január 30.

Gajdos Tibor: Szobrászsors itt és
most. Üzenet, 1974. július—augusztus.

Béla Duránci: Portreti 1935—1975. (Ka
talógusszöveg.) 1975. március.

Izložba Gabora Almašija. Subotičke 
novine 1975. március 28.

Molcer Mátyás: 40 év portréi. Magyar 
Szó, 1975. április 1.

Lábadi Károly: Emberszeretet. Magyar 
Képes Újság, 1975. április 15.

Matija Molcer: Na osnovama tradici- 
je. Subotičke novine, 1975. április 18.



Barácius Zoltán: Az embert megörö
kítik. 7 Nap, 1975. május 1.

Ács József: Reprezentáló nagyok. Ma
gyar Szó, 1975. május 25.

Búcsú Ottó: A művész jubileuma.
Misao, 1975. május 27.

Đorđe Jović: Crteži likovnih umetnika 
Vojvodine. (Katalógus.) 1975.

Urbán János: Állandó készenlétben.
Magyar Szó, 1975. június 29.

[Antal Gábor] (antal): Szobor az árny 
zarándokáról. Magyar Nemzet, 1976. áp
rilis 2.

Ivó Popić: Otkrivanje nevidljivog u 
čoveku. Rukovet, 1976. május—június.

Urbán János: így látom őket. Magyar 
Szó, 1977. szeptember 13.

Csordás Mihály: Bővülő írótábor.
7 Nap, 1977. szeptember 23.

Tolnai Ottó: Almási Gábor gipszszob
rai. Híd, 1977. október.

Portré- és karikatúrakiállítás. 7 Nap,
1977. november 11.

Almási Gábor kiállításáról. Magyar 
Szó, 1977. november 15.

Ivó Popić: Svetlosti prostora. Osvit,
1978.

Lábadi Károly: Látogatóban Almási 
Gábornál. Magyar Képes Üjság. 1978. au
gusztus 1.

Szöllősy Vágó László: A zeneiskola 
jubileuma után. Magyar Szó, 1978. októ
ber 24.



Fehér Ferenc: Almási Gábor kiállítása 
a Fórum klubjában. Magyar Szó, 1978. 
november 26.

Ács József: A munkásmozgalom, a Híd 
és a képzőművészek. Almási Gábor szob
rászművész az 1938. évi szabadkai kiállí
tásról. Magyar Szó, 1979. október 30.

Baranovszki Edit: Tizennyolc képző
művész a világról. Magyar Szó, 1980. no
vember 20.

Gajdos Tibor: A sokarcú Almási Gá
bor. Híd, 1981. június.

Béla Duránci: A nemes anyagok irán
ti szeretet. Üzenet, 1981. szeptember.
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Nagybátyám, „az aranykezű em ber”
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Zágrábban, a színház előtt álló Mestrovié-kútnál 
(Pandúr Lajos, Tóth József és én, 1934)
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Ady Endre (gipsz, 1940)



Muszorgszkij (gipsz, 1946)



Petőfi Sándor (gipsz, 1948)



Vatroslav Lisinski (gipsz, 1951)



A belgrádi képzőművészeti 
akadémia udvarán (1952)



Paganini (gipsz, 1952)
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Űj korszak küszöbén (fa, 1959)



Lendület (fa, 1965)
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Kosaras asszony (terrakotta, 1973)



Lovak (terrakotta, 1974)
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Oláh Sándor (gipsz, 1962)



Gaál Ferenc (gipsz, 1971)



Szarvas Gábor (bronz, 1912)



Vladimír Nazor (bronz, 1916)



Ivo Anđrić (terrakotta, 1977)



Laza Telečki (bronz, 1980)
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nak. Széles skálájában
— az erőteljes drámai 
vonásoktól a spitzwegi 
humorig —  művészete 
élő bizonysága annak, 
hogy tájunk megihleté- 
sében az innen kibonta
kozó szellemek milyen 
alkotásokkal ajándékoz
hatják meg kortársai
kat és —  továbblépve
—  az utánunk követke
ző emberöltőt, melynek 
tagjai már itt is, de tá
volabb is, meglelik lép
teinek nyomát.

Ebben a kis könyvben 
egy darab művészélet 
tárul elénk a műterem 
falain belül és a falakon 
kívül: valahol, a mi ég
boltunk alatt . . .

Az őszinte önéletrajz 
félrelebbenti a függönyt. 
Bepillantást ad a szülői 
házba, a szatócsboltok
ba, a fülledt műhelyek
be, a sáros, izomsza- 
kasztó utcákba, a tö
méntelen gondok vilá
gába mindenfelé itt, 
Bácska északi szívében, 
ahonnan egy halk, sze
rény gyermek elindult 
hét évtizeddel ezelőtt 
az akkor még elérhetet
lennek tetsző magasla
tok felé.




