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Arcban – arc, 1983

Fél évtizede írtam Tettamantiról egy cikket, ez lett
a címe: Több mint karikatúra. Elsőre még úgy fo -
galmaztam ugyan, hogy Nem kari katúra — értsd
alatta, az ilyenféle rajznak a fele sem tréfa. Valóban,
ez a művész rajzainak tetemes részén nem is ka-
rikíroz, inkább csak publi kálja a saját, öntörvényű
világát. Tettamanti fanyar tartózkodásával egy maga
felfrissítette a magyar kari katúrát, nem utolsó sor-
ban, mint mondtam, azzal, hogy művei volta -
képpen nem karikatúrák. Illetve mégis azok: azért
vetettem közbe, hogy „voltaképpen”, hiszen, ha –
teszem – szatirikus rajznak nevez ném törekvéseit,
csak a karikatúra szinonimáit szaporítanám. Nem,
nem bolondultam bele a szócsava rásba, csak je-
leztem, milyen nehéz egy műnem meghatározása.
Most meg örülök, hogy rendezői így hirde tik a kiál-
lítást: Tettamanti Béla rajzai.
Műveit legelőször az Egyetemi Lapokban vettem
észre, 1971-ben a Magyar Hírlap kezdte közölni

őket, 1974-ben Nagy László kért belőlük az Élet és
Irodalom számára. Azóta Tettamanti neves újság-
rajzoló lett – többek között – az ÉS, az Új Tükör és
a Magyar Nemzet rendszeres sze replője, de hagy-
juk mindezt az élet rajzi résznek. Annakidején meg-
kér deztem őt, hogy kezdte: „Művészet történész
szerettem volna lenni – válaszolta –, de nem vettek
fel az egyetemre (...) Hogyan lettem grafi kus? Na-
gyon sután hangzik: belső kényszerből. A karikatúra
a kezemre jött.”
Mondom, már az első jelentkezé sekor megfogott,
hogy Tettamanti Béla rajzaiból hiányzik némely kari -
katurista által kötelezőnek vélt közhelyszótár-nyelve-
zet használata. Még egy pozitív hiány Tetta mantinál:
manírnak rajzában nyoma sincs. Fölé nyes vonalve-
zetése magától értető dő elejétől fogva. Műfajához
illően döntő tulajdonsága az irónia, annak is az
a szelíd formája, amikor a szer ző naivnak tetteti
magát, hogy elhi tesse, szó szerint vesz mindent.
Akár sorozatot rajzol, akár önálló kompo zíciót, vala-
mennyi munkájára illik ez a cím: Kép szöveg nélkül.
A gyakor latban azonban kénytelen olykor megszegni
címtelenségi fogadal mát, valahogyan mégis meg
tudja különböztetni az olvasó az egyes műveket egy-
mástól, de a műcím nem több nála, mint igazolvá-
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nyunk ban a zöld személyi szám. Tettaman tinál min-
dig kevés a cselekmény, a belső tartalom szövege is
kevés, nin csen szüzsé – vagy alig van – ezek a rajzok
úgy különböznek a tételes karikatúrától, mint a pan-
tomim a drá mától. Tettamanti sohasem kacsint le
a színpadról – nála nem létezik: „félre” – egy Buster
Keaton-i mimi ka nélküli merevséggel, mosolytalanul
játssza végig, pontosabban ren dezi meg saját szer-
zőségé’ színjátékait, egyfelvonásosait. Azt sem szé -
gyelli, ha moralizál, gyakran még- csak nem is indirekt
módon. Nem ri porter ő, kerüli a pillanatnyi aktu -
alizálást, minden vonásában, a leg kisebbekben is,
általánosít. Ezért időszerű valamennyi vonása.
Gesztusai redukáltak. Kedves té mája az ember,
bár nem éppen heroizáló előadásban. Árnyké-
peknek nevezném ezeket a jellemzéseit, több
bennük a vizuális, grafikai tar talom, mint az uta-
lás (Arcban – arc, Kéz, Szék). Tettamanti nem
könyvből tanulta az abszurditást: halálpontos „His
Masters Voice” emblémáján a simaszőrű foxi
jobb ügyhöz méltó buzgalommal eszi a gramo-
fon tölcsérét. Közéleti aperszüiben egy magyar,

szigorúan grafi kus, Parkinson-törvény-alkotót is -
merünk meg Tettamantiban. A pa nelház elleni
keresztes-hadjáratát ak kor kezdte meg, amikor
a panel „in floribus” volt, nem – mint manap ság
már – mindenki céltáblája. És amikor a lakótelepi
házból sírkereszt lett, újra csak azt mondom,
hogy en nek a fele sem tréfa. Szériái, képre gényei,
régen úgy mondták ,,comics”-ok, kifejezési formái
a művésznek. Néha kimarad az irónia, marad
a humor pusztán, mint ami kor a szemből madár,
a madárlábból – megfordítva – kopár fa lett.
Ahogyan múltak az évek, Tettamanti is változott.
Kezdte elhagyni a szárazságát. S a Tettamanti-képek
most már színesek, részben a kolorofszet nyomta-
tás kedvéért, részben – nyilván – a kiállításért. A mi
ked vünkért. Üveghangú színei ugyan el lent mon -
da nak a szatirikus támadó kedvének. (Vagy éppen
erősítik ezt?) Szemérmesen merev, foltszerű, mind-
össze jelzésszerű modorát most már többször le-
dobja, s mer élni a tollrajztechnika nagyrealista,
mint egy chiaroscuro bravúrjával is. Per sze csakis
a nyelvöltögető tartalmai nak érdekében (Ornitológus,
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Michelangelo, Kulcslyuk). Hogy ne dermedjen meg
valami lyen skatulyában, csinál Tettamanti újság-
címlapot, színes vagy színtelen illusztrációt, regény,
novella vagy gyerekkönyv szövegének kísérőjeként,
funkcionálisan most, minden kor tisztelve a sokféle,
mindenkori szerzőt.

(Bevezető. Tettamanti Béla grafikusművész kiállítása.
Budapest, 1986. Ernst Múzeum. Katalógus.)
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