
TETTAMANTI BÉLA 
MOTOROS BOLDOGSÁGA 

A májusi lapszám már nyomdában volt, amikor áprilisban utolért a néhány
perccel korábban felröppentett hír: „Tettamanti Béla, Munkácsy-díjas grafikus,
könyvillusztrátor elhunyt”.  Nem volt váratlan, mégis váratlanul ért. Ha valakit
közel érzünk magunkhoz, távoztára a közhelyes frázisokkal ellentétben nem lehet
„eléggé” felkészülni. Pedig, mondaná senkivel össze nem téveszthetõ szelíd félmo-
solyával, szeptember óta lett volna elég idõd rá. 

Marad tehát a megkésett megemlékezés – mentegetõznék, rajtunk kívül álló
oka lett ennek, de érzem, a késés csak késés marad, és Béla két dologtól viszoly-
gott igazán: az igénytelenségtõl és a pontatlanságtól.  Hogy hol a határ e kettõ kö-
zött, ha egyáltalán van, most ne feszegessük.  

Méltatni lehetne munkásságát, írni arról, hogy „rajzfábrikusként” Réber Lász-
ló útján indult el, a 70-es évektõl kezdett el publikálni és kiállítani. Írni lehetne
szatirikus rajzairól, arról a fanyar humorról, ami grafikáit elsõ látásra felismerhe-
tõvé teszi és megkülönbözteti más alkotók rajzaitól. Arról, hogy tolla nyomán ap-
rólékos, mégis nagyvonalú rajzolatok maradtak a papíron. Arról, hogy a sosem
harsány grafikái mindig a látszat mögé tekintettek, és arról a magának teremtett
mikrovilágról, ami alkalmasnak bizonyult arra, hogy az õt körülvevõ Egészrõl vé-
leményt mondhasson. Mondott/rajzolt is, hiszen – avítt dolog, állítják jó néhányan
– nemcsak ötletei, de mondanivalója is volt. Jócskán és igen súlyosan. Ám azon
kevesek közé tartozott, akik nemcsak ismerték, de értették is a mérték szó jelenté-
sét. Ez a rövid szócska valós tartalommal bírt nála. Nem volt könnyû mûfaj az övé.
Talán sokan ezért nem értették.  

És sok egyébrõl is lehetne írni, mert kétségtelenül „többdimenziós ember” volt. 
Maradjunk azonban Tettamanti Béla és a Korunk kapcsolatánál. 1991-tõl pub-

likált a folyóiratban, és egy régi rajzmemoriter szerint a legutolsó – 2019. decem-
beri – lapszám illusztrációit leszámítva 227 grafikája jelent meg nálunk. És nem
kevés kötetillusztrációja. A 2004-ben alapított Korunk Kulcsa díjat elsõként neki
ítélte a szerkesztõség. Vita és ellenjavaslat nélkül. Egyöntetûen. Szerette ezt a dí-
jat és szerette a szerkesztõséget. Levelei néha így zárultak: „Mindenkit szeretet-
tel... Akit ismerek... meg akit NEM.” Mert utóbbiak is hozzánk tartoznak. Béla is
hozzánk tartozott. És szerette Erdélyt – számtalanszor bejárta Kalotaszeget, a Szé-
kelyföldet. Szerette Kolozsvárt is.  

Tavaly õsszel viszonylag gyakran váltottunk levelet, kértem, a decemberi lap-
számba írjon a grafikái mellé rövid szöveget is. Megtette. 

„TISZTA, romlatlan, FEHÉR lap elõttem, nem sokgrammos, merített, rajzolás-
ra teremtett. EGYSZERÛ fehér lap, amire MOST írnom KELL, TETTAMANTI BÉ-
LÁRÓL. FELKÉRÉSRE. RÖVIDEN. Aki igen messzirõl ún. „képzõmûvésszé” fej-
lesztette magát, jó negyven év alatt.

RAJZSZAKKÖRÖK, KISKÉPZÕ, NAGYKÉPZÕ NÉLKÜL. EGYEDÜL.
Egyelõre BAL KÉZZEL ÍROM, az apró, formás nagybetûket – mint mindig ami-

kor FONTOS, SZEMÉLYES LEVELEKET írok – , hogy utána a POSTALÁDA HE-
LYETT, betûzongorázás következzen a klaviatúrán, most KOLOZSVÁR FELÉ. toll
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