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SA VA BABIČ

Ham vas Béla fény ké pe
Ham vas Bé lá ról ke vés fény kép ma radt ránk. És alig akad né hány jó mi nõ sé gû és hasz nál ha tó. De – ta lán ép pen ezért 

– ki vé tel nél kül mind meg ren dí tõk. Min den ren del ke zé sem re ál ló ké pet át ad tam a ki adó nak, hogy azok kö zül vá las  sza-
nak hár mat, a Vá lo ga tott mû vek mind egyik kö te té be egyet-egyet. En nek el le né re – ha bár mind egyi ket is mer tem, át vizs-
gál tam, el mé lyül ve Ham vas alak já ban – en gem is meg le pett az a kép, amely a Patmosz c. es  szé kö tet ele jé re ke rült. 

Ham vas fény ké pe ab ból az idõ szak ból, ami kor a Patmoszt ír ta: 
A se géd mun kás („rak tá ros”) mun ka he lyén, a víz erõ mû épí té sé nél, „a nép szebb jö võ jé ért és bol do gu lá sá ért ví vott 

harc” hely szí nén. Mun kás ba rakk, te le szer szá mok kal, ame lyek nek a ne ve vagy túl kö zön sé ges, vagy el len ke zõ leg: 
olyan szak ki fe je zés, amit nem is ér tünk. Az aj tó ban, az aj tó fél fá nak tá masz kod va, meg gör bül ve – Ham vas Bé la. Vagy 
az aj tó fél fa gör be, és Ham vas az egye dü li, aki itt egye ne sen áll? Mun kás ru há ban van, kor hû öl tö zék ben. Mö göt te a 
ba rakk ban sö tét van, de an  nyi ra, hogy nem is lát szik: Ham vas ko pasz, vagy fran cia sap ká ban van? Eb ben a kát rány-sze-
rû sö tét ben egye dül Ham vas ar ca ra gyog: õ az, aki min den nel tisz tá ban van. 

Mel let te a fe ke te fa lon fe hér táb la, raj ta fe ke te be tûk kel: „Ti los a do hány zás!” – alat ta a ci vi li zá ció egyet len je le, 
a táb la alá tá masz tott ke rék pár hát só ke re ke – a ke rék pá ré, amel  lyel ké nyel me sen el ka ri káz hat nánk a nagy vi lág ba. A 
fény kép leg szem be tû nõbb rész le te: a desz ka aj tó struk tú rá ja; a kor szak ra jel lem zõ kom fort: egy kis ab la kos aj tó, tág ra 
nyit va a vi lág ra, és be rá csoz va. A rács (szür kés fe ke te), az aj tó ra, il let ve a föld re ve tõ dõ ár nyé ka õsi má gi kus je let 
al kot nak – egyen lõ ol da lú há rom szö get. 

Ham vas Bé la és az aj tó egyen súly ban van nak. A til tás fe hér táb lá ja és az aj tó vi lá gos desz kái – a mér leg két tál cá ja 
– kö zött mint a vi lág ten ge lye áll Ham vas Bé la. 

A Patmosz ezen ki adá sá ban (Centar za Geopoetiku ki adó) a fe ke te-fe hér fény kép nagy for má tu mú fe hér la pon van, 
a fény kép fe ke te sé ge ez zel koz mi kus sá vá lik: Ham vas Bé la le beg a nap fé nyes koz mi kus tér ben, kö rü löt te még ha tal ma-
sabb fe hér ség, ami át ter jed az elõ zõ ol dal ra is. Ezen a pár hu za mos ol da lon, a „Ti los a dohányzás!”-táblát el len sú lyoz va, 

szin tén be tûk: „Az Eu ró pai Gon-
do lat ki adá sa”. Ezen ki adás ban 
je lent meg há rom vas kos kö te te 
an nak az em ber nek, aki az ös  sze-
tá kolt ba rakk aj ta já ban áll.

Fe ke te, sö tét szür ke, vi lá gos-
szür ke (fe hér!) a ha tal mas fe hér-
ség ben – a rend kí vü li ér té ke ket 
hor do zó könyv ele jén. Ho gyan 
bé kél jünk meg a szer zõ fény ké-
pé vel, és hogy hoz zuk kap cso lat-
ba az es  szék kel?

A kép szí ne nem szür ke (fe ke-
te, fe hér), ha nem ha mu-sze rû 
(mint a gyü mölcs hamvassá-
ga)… A ham vas szó a ha mu ból 
szár ma zik, Ham vas ha mu-köny-
vei új élet re kel nek.

Va jon ezt érez te meg jó in tu í-
ci ó val a könyv gra fi kai szer kesz-
tõ je (M. M. Crni), vagy va la ki 
meg súg ta ne ki, le for dí tot ta szerb-
re, hogy mit je lent ma gya rul 
Ham vas ne ve, s ezért ál lí tot ta 
tö ké le tes egy ség be Ham vas vá lo-
ga tott mû ve i nek szerb ki adá sát: 
fe ke te, sö tét szür ke, vi lá gos szür-
ke a bo rí tó juk – va ló já ban mind 
ha mu szür ke, Ham vas. 

Var ga Pi ros ka for dí tá sa


