
re meghatározott sorsok nélkül valamelyes
rugalmassággal és szabadsággal biztosítana
egy folyamatot, amelyben az arra érdemes
művész időben kiválasztódik. A
fennmaradás szigorú, kemény és kíméletlen
törvényei között természetesen, de mégis
oly módon, hogy a fiatal művésznek - nagy
erőpróbák árán és egyelőre rangtalanul -
reménye legyen a küzdelemre. A már
„felnőttek", a már „befutottak" felelős,
igényes szakmai és lojális ítélete nem lehet
kizárólagos és feltétlen biztosíték arra,
hogy a „még nem ismert", a „még nem
kipróbált" feltétlenül révbe juthasson a már
meg-szerzett tapasztalatok éppenséggel
vakságot is jelenthető értékítéletével szem-
ben.

Hont Ferenc valaha azt tanította, hogy a
rendezés világnézeti kérdés, a rendező a kor
mindennapi kifejezője. De - és ezt a magam
tapasztalatából is tudom - a fiatalságnak
feltétlen ereje, hogy sok mindent, ami
számomra új és újraértékelendő, azt
önmagában hordja. Sőt: velük születik,
velük nevelődik fel - többek közt a mi
nevelésünk következtében - az az új, ami
negyedszázad múlva feltétlenül előbbre
vivő lehet.

A tapasztalat azon az „érzékeny" te-
rületen, mint ember, világ, társadalom -
amennyire biztos bázis a továbbjutáshoz,
mint megszokás éppen annyira kerékkötő is
lehet. Hiszen magunknak is időről-időre
újra és újra meg kell újítanunk magunkat. S
itt, a kényszerű és kötelező megújítás táján
van egy pont, az új dolgokhoz és ügyekhez
való természetes viszonyulás, amit egy új
generáció magától értetődően hordoz
magában.

Nem lehet lemondani arról, hogy egy új
generáció megítéljen minket, sőt, hogy
teremtő és alkotó kezdeményezésével meg
ne mérje munkánk hatékonyságát.
Magunknak is emlékeznünk kell rá, hogy
pályakezdésünk lobogásával időben
egybeesett tanítóink tisztelete, tanításuk
méltánylása s ugyanakkor - éppen ezek
alapján - gyengéik szenvedélyes bírálata. S
arra is emlékeznünk kell, hogy eleinte több
és erősebb volt bennünk a szavakban
kimondható kritikai hajlam, mint az
alkotásokban megnyilatkozó és bizonyító
erejű, megvalósult művészi érték. De mégis
ez a bizonyítást serkentő erő volt a motor,
az a hajtóerő, ami a szándékot - vagy ha
úgy tetszik, „lázadást" - egyre inkább
mérhető és akarva, nem akarva számba
veendő értékké növelte.

Meggyőződésem, hogy egy olyan ma-

arcok
és maszkok

NYAKAS SZILÁRD

Sztankay a színpadon

Peter Brook: „Veszek egy üres teret, s
elnevezem csupasz színpadnak." Zorin:
Varsói melódia - a szín csupasz, csak két
stilizált színházi zsöllye fehérlik a
középtől kicsit balra. Az egyik ülésen női
táska, a másik ülés felhajtva,

Peter Brook: „Egy ember keresztülmegy
ezen az üres téren, mialatt más-valaki
figyeli - ez minden, ami a színi játék
létrejöttéhez szükséges." Zorin: Varsói
melódia - Sztankay tétován keresztülmegy
az üres téren, egészen a székekig. Én és
még sok „én" figyeljük, Nincs beszéd, sem
mozdulatokba koncentrált míves
önkifejezés - pantomim. A színpadon
csupán viselkedni, kezd valaki.
Viselkedésének célja a feltűnés-kerülés,
alapgesztusa az alkalmazkodás,

Sztankay helyzete színrelépése pilla-
natában hasonlít a kötéltáncoséhoz. Mi-

gától értetődő strukturális helyzet, amely
az új és új tehetségeknek - ha azon a
küzdelmes áron is, amely elengedhetetlen
egy művész feltörekvéséhez -- folya-
matosan módot ad felfrissítésre, bírálatra
és jogos szembenállásra, önálló szín-

ként a kötéltáncos a vékony drótkötélre
szűkíti mozgásterét, úgy szűkíti le a
színész gesztuskörét itt a hangverseny-
terem követelte modor. Mindkettejük
alakja felnagyítódik a néhány száz szem-
pár-górcső alatt, de míg a kötéltáncos
szándékoltan hibás, bizonytalan esz-közök
használatával fokozza az izgalmat, addig
itt a színész nem foghat mellé. Egy
kicsivel több vagy kevesebb már
hitelrontó, intenzitáscsökkentő.

Sztankay Vityája (ez a neve ebben a
darabban) először is gyors pillantással
fölméri helyzetét, elhelyezi magát a
térben. Kiválasztja a jegyének megfelelő
ülőhelyet, s odalép. Egy támpontja már
van. Praktikus ember. Csak ezután pró-
bálja társadalmilag is elhelyezni ma-gát a
többi ember között. Eszköze a megfigyelés
és az alkalmazkodás. A viselkedésklisék
kiválasztása ilyen közös kulturális
eseménynél aránylag nem nehéz, csak az
elfogódottságot kell leküzdeni. A
megoldás titka a lezser elegancia.
Sztankay-Vitya is ezt választja, s egy
ellesett gesztussal leül a lehajtott ülésű
zsöllyébe. A jól sikerült akció őt magát is
meglepi. Másodpercekkel később döbben
rá, hogy a számára ismeretlen környezet
mégis megtréfálta. Figyelméből mindenre
futotta, csak a legfontosabbra nem, arra,
hogy az ülésen egy női táska nyugszik. Igy
most azon ül. Kínos. El lehet vigyorodni
ilyenkor bocsánatkérőn vagy éppen
kényszeredett öngúnnyal, ami a helyzet
fölé emelkedést jelzi. Majd még lezserebb
mozdulatok sorával bizonyítani, ez a
melléfogás véletlen, nem tipikus. Én nem
ez vagyok, hanem akinek mutatom
magam!

Sztankay egyik fogással sem él. Arca
alig változik. Nem egykedvű, nem is
sztoikus. Mimikája inkább gondot fejez ki.
Nyíltan, titkolózás nélkül kimutatja az első
tanulság után, hogy neki az alkalmazkodás
gond. Ő még nem tartozik az itteniek
közé. Bár minden jószándék megvan
benne.

Az alkalmazkodás gesztusának ezzel a
mimikus értelmezésével Sztankay.

házformálási lehetőséggel, nemcsak ál-
talában a színművészeti életnek jelenthet
új mozgátóerőt, hanem mindannyiunkat
közelebb vihet, hozzásegíthet a meg-
újhodáshoz. Vagy ha kell : időnként rá is
kényszerít.
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igen mélyről jellemzi az általa alakított
fiút. Az elkövetkező pillanat aztán fo-
galmilag is megerősíti ezt a rövid, találó
jellemzést. Bejön a női táska tulajdonosa,
a lány. Egyikük sem ismeri a másikat.
Félreértések tisztázása után a zenére
terelődik a beszélgetés. A lány
énekesnőnek készül, konzervatóriumi nö-
vendék. A fiúnak itt minden új. A zene
világa is. Nem tagadja. Ezzel elvesz-tett
egy hízelgő látszatot, de megnyert egy
embert. És a Sztankay játszotta fiúra ez
egyértelműen jellemző: a lát-
szatmegoldások elvetése. De nemcsak a
szerep fiatalemberére, hanem a színészre
is!

„Gyámoltalanul áll a modern művész a
gesztikus kifejezés előtt: individuálisnak
kellene lennie, de csak önkényes,
természetesnek, és csak esetleges" - írja
Brecht Kísérleti színház c. tanulmányában.
Megállapítása napjainkban is érvényes.
Az ágálás nem tűnt el, csak átalakult.
Divatos gesztusokkal tör hatásra. Kritikai
jelzője a „modern". A gesztus legtöbbször
nem más, mint gesztikuláció. Támasz, a
szöveg megfelelő részeinek mankója.
Isten ments, hogy

ellentétbe kerüljön vele! Adott egy kész-
let, s a színész mindig a leghatásosabbat
húzza elő. Mintha az lenne a legigazibb is
eg yb en . . .

Sztankay nem kapkod így találomra. Ő
fejleszt. Megvillant valamit az elején: a
gondot, hogyan alkalmazkodjék önmaga
feladása nélkül. Aztán elejti, s az első kép
a lányban való önfeledt gyönyörködéssel
ér véget. De fölveszi, újra, hogy kibontsa
azt, amit korábban jelzett: a fiú komoly,
fegyelmezett, értékes jellemét. Gesztusai
már eddig is túlléptek önmagukon.
Történelmileg hosszabbították meg a fiú
alakját. Egy-szerű mozdulatokkal,
célszerű, letisztult reagálásokkal
idősebbnek mutatja koránál. Méltán. Vitya
háta mögött ott a teenagerként
végigharcolt háború és fél év hadikórház.
De mással is túllép az egysíkú gesztikus
ábrázoláson: a rejtett gesztus
érzékeltetésével, amely ízig-vérig drámai.

Rejtett gesztusrendszer ... Gondoljunk
Hamletre! Viszonyulásaira Claudiushoz,
Poloniushoz, Opheliához! Minden
megnyilvánulása mögött ott rejlik egy
lappangó másik, mely sok esetben a
látható gesztus ellentéte. Drámai fe-
szültséget indukál a gesztusoknak ez a
dialektikája, a fecsegő felszín és a hallgató
mély ellentmondása.

Amikor Sztankay ilyen rejtett gesz-
tussal él, igen nehéz a helyzete. Az író
szinte minden drámai küzdést, cselekvést
kirekesztett művéből. Nem tudjuk, harcolt-
e - és ha igen, hogyan - a fiú az
embertelen döntés ellen, amely
mechanikusan elválasztotta lengyel nem-
zetiségű szerelmétől. Arról sem értesü-
lünk, vert-e közéjük tehetetlenségük va-
lamifajta éket, és hogyan váltak el stb. Mi
csak az önfeledt egymásratalálás kor-
szakát láthatjuk. Aztán tíz, majd újra tíz
év múlva találkozik ismét a pár - ennek
vagyunk még tanúi. A találkozások nem
többek lírai reflexióknál. De mélyükön ott
lappang a dráma - el-fojtva,
kialakulatlanul. Erre az amorf drámaiságra
érez rá Sztankay, és ki is fejezi. A
színhely: Varsó. A volt diák-lány már
beérkezett énekesnő. A fiú egy
tudományos ülésszakra érkezik ide, fel-
keresi. Találkoznak. Önkéntelenül fel-
elevenítődnek a régi emlékek. Helena a
végén felkínálkozik Vityának. Testileg-
lelkileg. És most jön egy nagyon könnyen
félreinterpretálható válasz, mellyel a fiú
saját visszautasító gesz-tusát magyarázza:
„Félek, túl sokat jelentenél a számomra."
Sokan tragikus

pózban közölnék ezt, és ez Helenát
automatikusan a „végzet asszonyának"
tüntetné föl. Másoknak a hangja csuklana
meg - igen hatáskeltő, ha férfi ér-
zékenyedik el -, beismerve ezzel, hogy ma
már kevés a másik vállalásához. Mindkét
megoldás az embertelen történelmi döntés
indirekt igazolója, meg-erősítője lenne.
Beletörődés a változtathatatlanba, a
sorsba. Sztankay józan, nyugodt hangon
mondja el a mondatot. Megállapít és
figyelmeztet. Így a mondat szubjektív
érvénye mögül egy vele ellentétes
objektivitás bukkan elő. A „túl sokat
jelentenél számomra" így értelmeződik :
túl sokat ahhoz képest, ami vagy, és túl
keveset ahhoz, amik együtt lehettünk
volna. Sztankay-Vitya nem azért utasítja
vissza az asszonyt, mert nem akarja
megcsalni feleségét, hanem mert önmaguk
megcsalásába nem megy bele. Gesztusa
ezt jelenti: nem lehet a történelmi
fiaskókat jóvátenni ilyen személyes
rehabilitációkkal! És ez tragikus!
Tragikus, de igaz. Vitya pedig olyan, aki
nem alkalmazkodik máshoz, csak az
igazsághoz. A hazug döntésekből elege
van.

Sztankaynak ez a gesztusa a személyes
ügyön túl valami többre irányítja a
figyelmet. Új dimenziót nyit meg a
színpadon: társadalmivá vált gesztusa az
emberi lét mélységeibe hatolt.

Azt mutatta fel, amit manapság az
írók után a színészek is nagyon gyakran

egzaltált álmélységekkel helyettesítenek.
Kevés gesztussal intenzív hatás csak
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nagy belső fegyelemmel érhető el. A Varsói
melódiában Sztankay ebből az
önfegyelemből ad példát, jóllehet ő ál-
talában remek, kirobbanó mozgáskész-
ségéről híres. Mozgáskultúrája, biztonsága,
a teste fölötti uralma párját ritkítja a magyar
színpadon. A komédiákban - ahol szinte
egyedül lehetséges a gesztusskála szélesítése
- kamatoz-tatja adottságát, s nem l 'art pour
l 'art! Egy tipikus példa erre az Iván, a ret-
tentő c. Bulgakov-komédiából. Sztankay
megjelenik a színen. Oldalról jön. Hátul, a
balfenéken, nagy lakattal le-zárt ajtó. Gyors
balra át. Most háttal áll a közönségnek. Két
keze diszkréten törzse mellett. Nem tudjuk,
ki ő. Aztán egyszerre ujjai önálló életet kez-
denek élni a mozdulatlan törzs két oldalán és
hirtelen minden világos lesz. Tolvaj, betörő
ez a figura. Pedig nem a klasszikus „cap-
carap" mozdulatot láttuk. Sztankaynál merev
a csukló, csak az ujjak „melegítenek be".
Olyan mozdulatokat végez, mint
zongoramű-vész hangverseny előtt. Egy
gesztus, és nem csupán foglalkozását tudjuk
meg, de azt is, hogy aki itt áll, az mestere
szakmájának. Gyors helyzetfelmérés. A
lakatos ajtó a legtöbbet sejtető. Megindul
feléje. Pontos, gazdaságos mozdulatokkal
tájékozódik. És ekkor kinyílik egy másik
ajtó - valaki megzavarja. Mint a gumilabda,
pattan is a zaj irányába, helyzetét
megváltoztatva. A reflexmozdulat
gyorsasága fenyegető, de eredménye -
testének új pozíciója

játékosan, pimaszan udvarias. A közönség
nevet. A humor forrása Sztankay-Zsorzs
kétfajta típusú mozgásának hirtelen
kontrasztja. Ha itt megállnánk, a gesztus
valóban csak briliáns hatás-vadászatnak
tűnne. Továbbmenve viszont kiderül e
gesztus dramaturgiai jelentősége, kettősen is.
Rájövünk először, hogy erre épül a mérnök-
feltaláló álmainak jó része. Az alakra és erre
az egy mozdulatra. Ebből indul ki. Tyimofe-
jev mérnök ugyanis - akinek álmával
találkozunk a színen - mindig reális létezőket
kever össze képzeletében. Létezik Rettegett
Iván - a ház közös rá-diójának hangjáték-
közvetítéseiből kísérti. Létezik Bunsa, a
bürokrata ház-felügyelő, és előfordul még
egy gyanús mozgású személy. Tyimofejev
gyanúját ébren nem engedi feltörni a gond és
izgalom. Almában manifesztálódik. S mivel a
mérnök csak egyetlen gesztus erejéig
találkozott a betörővel, képzelete ebből
általánosít. Törvényszerűen. Így
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nyolultabb ensemble-hatás szerves része-
ként él tovább. Harmadik dimenziója tehát a
színpadi közösség.

E közösség láthatatlan tagja a rendező.
Iglódi István személyében ihletett irányítóra
talált a színész mindkét darabban. S
szerencsés, hogy az ihletők között ott van a
színész is.

Talán Horvai István vette észre, s épített
rá először még 1961-ben Miskolcon, az
Állítsátok meg Arturo Uit rendezve.
Színpadi elképzelésének másik pilléréül az a
felfogás szolgált, melyet - úgy tűnik - a Jan
Kott ismertette Lomnicki-alakítás fejez ki a
legpregnánsabban: Ui „...kezdetben csak egy
sarokba szorított bolond, csupa védekezés,
munkanélküli bajazzo. De a bajazzo
mozgatni tudja a kezeit meg a lábait, ha
rángatják a zsinórokat. Az üres léggömb
lassan megtöltődik levegővel. Arturo Ui
veszettül rángatózik, tajtékzik ... És
egyetlen pillanatig sem lehet rajta nevetni.
A gyilkosok sohasem nevetségesek. Még
akkor sem, ha bohócok." Lomnicki tehát
„eljátszotta, hogy a fáradt bohóc, ha
elsajátítja a

lesz aztán a céltudatos „szakember"

Zsorzsból a színen játékos, bohém be-törő.
A másik dramaturgiai funkció - a Fenti

közvetítésével - Bunsa és Zsorzs
viszonyában realizálódik. Sztankay-Zsorzs
a feltaláló képzeletének megfelelően,
önfeledten veszi birtokába a teret és az
eszközöket. Térben él, és tárgyakban
gondolkozik. Főleg az értékesebbjében.
Annál megdöbbentőbb mind ő, mind pedig
a közönség számára, miikor a vaskalapos
Bunsa házmester botcsinálta Rettegett Iván
cárként kimutatja vele szemben a foga
fehérjét. Zsorzs, aki maga a megtestesült
„homo ludens", a fal mellé lapul. Fél.
Hirtelen átérzi, mennyire ki van
szolgáltatva a vén képmutató szeszélyének.
A komikus tragikusba vált. A hatalmat
nyert bürokrata groteszk démoniságát a
zsorzsi életöröm görcsberándulása hite-
lesíti. Mindez pedig egyetlen Sztankay-
gesztuson nyugszik. A már említetten. A
kör ezzel bezárult, a gesztus a helyére
került. Funkcionál. És nemcsak önmagában,
de a többieket támogatva, mások gesztusain
keresztül is. Egy bo-



rángatózás művészetét, Hitlerré válhat. A
modern művészet egyetlen méltósága a
demisztifikálás."

A Brecht-darab 1961-es miskolci elő-
adásán Sztankay-Ui egész testével a le-
vegőbe emelkedett, pattant, ha valaki
megszólította. Igy fordult feléje. Sosem
csak a fejével. Nem hagyta fedezetlenül az
oldalát, hátát. Az ő Uija támadásra és
védekezésre kész reflexekkel élte élete
minden percét. Rettenés és rettentés - ezek
vibráltak Sztankay-Ui izmaiban,
idegeiben. A félelem légköre jelent meg,
miközben kiderült, hogy létre-hozója maga
is rabja ennek.

Míg a Kott interpretálta megoldásban
Arturo Ui groteszk démonisága egy elvont
gondolatból vezetődik le a bábu, a clown
mechanizmusának megfelelően, Sztankay
Uija a félelem konkrét légkörében vált
rettenő és rettentő plasztikus egésszé. Igy
a demisztifikálás a gyakorlati leleplezésig
mélyült. Azt a fasiszta demagógiát
mutatta be pőrén, amelyik minden esetben
másra hárította a felelősséget az erőszak
alkalmazásáért. Sztankay alakításában
világossá vált, hogy nincsenek és nem is
lehetnek a fasizmusnak a rettegés
légkörében más eszközei, mint az
erőszak. Az előadás végén a színészek
letépték maszkjaikat, s közvetlen szóval
figyelmeztették a közönséget a fasizmus
továbbélésére.

Sztankay már a darabban folyamatossá
tette ezt a figyelmeztetést. Bár mozdulatai
Hitlert idézték, de a jellegzetes
taglejtések „hogyanjából" valamifajta
puha, kecses elegancia áradt. A néző talán
zavarba is jött az első időben. Ez így nem
volt Hitlerre jellemző. Igaz. Ez így
Brechtre jellemző. A vészjóslóan elegáns
felszínt át- meg áttörte hirtelen az őrület
paroxizmusa, hogy megzabolázva újra
kecses mozdulatokká szelídüljön.
Sztankay Brecht szellemében figyelmez-
tetett. Gesztusával a mához szólt.
Ugyanazt fejezte ki, mint a darab végi
epilógus: Ügyeljetek! Ne hagyjátok ma-
gatokat megtéveszteni, hisz „még termé-
keny az öl, ahonnan kijött" a szörny Ui!

Kevesen ismerik Sztankaynak ezt az
alakítását. Nincs a köztudatban. Pedig
talán a legjelentősebb szerepformálása
mindeddig. Megnyugtató viszont, hogy
akkori erényei ma is jellemzik őt. Testi
plaszticitása - mert nemcsak elfoglal egy
helyet, de értelmesen ki is tölti azt a
színen - emberi plaszticitással párosul.
Játéka kitágítja a színpadi teret, harmadik
dimenziót törve a falakba. A társa-dalmi
ember dimenzióját.

négyszemközt

GÁBOR ISTVÁN

Hol lakik Vonó Ignác?

Beszélgetés Garas Dezsővel

Van egy színészünk, meghatározhatatlan
korú, valósággal kor nélküli fiatalember,
akit nem szokás fölfedezni - mert már
sokszor felfedezték -, és akiről rosszat is
ritkán írtak eddig. Mert rossz alakítása -
emlékezetem szerint - aligha volt mind ez
ideig Garas Dezsőnek. Filmen, színpadon,
televízióban megformál egy figurát, és ez
a figura úgy ivódik bele agysejtjeinkbe,
mint egy dallam valamelyik nagyon
népszerű musicalből. Sétálunk az utcán,
utazunk a villamoson, és egyszerre,
minden apropó nélkül agyunk belső
vásznára kivetül egy kép, egy alakítás:
Garas Dezsőé.

Karinthy Ferenc életrajzi motívumok-
összeszőtt darabjában, a Szellemidé-

zésben Garasnak kevés szövege volt.
Feküdt a heverőn, és néhányszor azt
mondta, hogy „nekem ördöggörcsöm van".
És ez a néhány szó a Katona József
Színház színpadán - úgy, ahogyan a
színész mondta - szállóige lett; ha
Karinthy és a Szellemidézés kerül szóba,
akkor rögtön Garasról is beszélünk. Pedig
nem ő volt a főszereplő; futó epizód
csupán egy sokszereplős drámában.

A humornak minden árnyalatát ismeri.
Gyomorbajosan keszeg tud lenni,
ugyanakkor shakespeare-ien vaskos is

Keszeg Tóbiásként, és harsány komédiás
a szó klasszikus értelmében Miradoux-
ként a Léni néniben. Kinevettet
fájdalmával, öniróniájával, és elgondol-
koztat képzeletbeli vagy valóságos ci-
gánykerekeivel. És minden alakítása
mélyén valamilyen sajátos bánat ül. Talán
sajnálja darabbeli hősét, talán túlságosan
is együttérez vele, talán nem is akarja
kinevettetni általunk. Ki tudja a titkát?

Legújabb remekléséről a Vonó Ignác-
ban nagyon sok jót elmondott már a
kritika. Pedig a Vonó Ignác nem is a
leghatásosabb szerepek körébe tartozik;
színpadi sorsát nem ő, a címszereplő
alakítja, az élet, a történelem simán át-
folyik rajta, ő csak „lereagálja" a háborút,
a sebesülést, a felszabadulást, a személyi
kultuszt, az 1956-os ellenforradalmat.
Naggyá azzal növeszti az alakítást, hogy
minden gesztusával életsor-sok sokaságát
varázsolja elő, hogy legszemélyesebb
véleményét is általános érvényűvé
formálja át. Hogy a színészi eszközök
tárháza nem egymás után, egy-mást
fölváltva jelenik meg játékában, hanem
együttesen, a színspektrumnak
kielemezhetetlen gazdagságával. Vonó
Ignáca attól jelentős, hogy benne a szí-
nész pályájának minden eddigi ered-
ménye összegeződik, minden eddigi ér-
téke fölerősödik. És attól fontos ez a
szerep, hogy ezt a Vonó Ignácot most már
jószerint csak úgy tudjuk elképzelni,
ahogyan Garas Dezső találta ki egy-szer a
mi számunkra.

Előre figyelmeztettek: ez a nagyon
tehetséges, azt mondhatnám egyedülál-
lóan különleges képességű színész nem
szívesen nyilatkozik.

Mégis felhívtam telefonon: mondana-e
valamit Vonó Ignácról, erről a kitűnően
megoldott szerepéről?

Lekötelezően udvarias volt. Arra kért,
hogy ha még egyszer megnézem - mert
újból látni akartam - a Vonó Ignácban,
akkor a második szünetben menjek fel az
öltözőbe, megbeszélni a randevút. Ne az
első szünetben, mert ott hosszú öltözése
van. Így tettem, és néhány pillanatnyi
kellemes találkozásunk máris cáfolni
látszott minden véleményt újságíró-
ellenességéről.

Másodpercnyire pontos volt a randevún,
és érdeklődve várta kérdéseimet.

- Ismeri-e ezt a Vonó Ignácot az élet-
ből?

- Egy bizonyos modellt nem ismerek,


