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«T 

Beke György beszélgetései 

Születésnapi köszöntőre készültem, a mester nyolcvanadik jubileumára. Megelőzött betegségének híre. 
Majd a haláláé. Búcsúztatót kellene írnom. Nem megy. Túl közeli a halál, túl nagy az életmű, hogy a friss 
halál fájdalmából érvényesen át lehessen tekinteni. 

Előveszem vele készített beszélgetéseimet, időrendi sorba rakom őket. Az élő Gy. Szabó Bélát idézik. 
Így illő igazán hozzá, a természet, a szépség, az élet örök szerelmeséhez . . . 

1975. Akit belülről sarkall a munka 
• Miként lett egy munkanélküli gépészmérnök a két háború közötti Erdélyben — a fametszés mű-
vészet 

Egészen véletlenül. Kós Károly vett rá, 1932-ben. Ekkor szerepeltem először kiállításon, amelyet a 
Károli Gáspár Társaság rendezett. Tíz szénrajzomat és két pasztellemet mutattam be. Abban az időben 
ismertem meg Kós Károlyt, aki a húszas években linóleumba metszette nevezetes könyvecskéjét, az 
Erdély köveit. Együtt jöttünk el a kiállításomról, s az utcán tréfásan azt kérdezte tőlem: „Fiatalember, 
miért nem mászik fára?" Készségesen elmagyarázta a technikáját. Elég romantikusan indult egyébként is 
az egész. A vésőket egy félvak, utcai köszörűssel fenettem ki, hát úgy is vágtak. Tépték a fát. Nem tud-
tam, hogyan kell nyomtatni, az ujjammal befestettem a dúcot, s az ágy lába alá tettem. 

• Azóta persze rengeteg múzeumot bejártál a világon, s volt alkalmad megismerkedni a fametszés mű-
vészetének múltjával is. Mit jelentett számodra az évezredes hagyományok megismerése? 

Három évig, 1933-tól 1936-ig metszettem a fát úgy, hogy nem tudtam, más miként csinálja ezt. Telje-
sen egyedül alakítottam ki a technikámat, a stílusomat. Ott van a fejed fölött edesanyám képe, abból az 
időből való. Akkor születtek meg a Liber miserorum metszetei, a kolozsvári Fellegvár környékének, a 
Sáncaljának nyomornegyedeit bemutató munkák . . . Mikor 1936-ban Budapestre kerültem, a stílusom 
már annyira kialakult, hogy metszeteim a következő időkben sem tértek el lényegesen az eddigiektől. 
Varga Nándor Lajos vett pártfogásába. Elvittem hozzá néhány metszetemet és a Uber miserorumot; 
megnézte, s azt mondta, hogy „Vénája van úgy látom, de tudja mit, jöjjön el hozzám rajzolni. Nem kell 
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beiratkoznia." Három év alatt többet rajzoltam, mint a beiratkozott főiskolai hallgatók. Kérdésed az 
előbb elárulta, hogy tudod: akkor már mérnöki diploma volt a zsebemben . . . Abban az időben tágult ki 
témaköröm a tájak felé. 

• Nyilván előtted is ábrázolták fametszeteken a természetet. 
A ICelet-Azsiai Múzeumban mintegy négyezer-ötszáz kínai és japán fametszetet tanulmányoztam a har-

mincas években. Ma sem tartom meglepőnek, ha valaki azt mondja, hogy a munkáimon keleti hatást vél 
felismerni. 

• Mit tartasz a fametszeteiden keleti hatásnak? 
Sokan azt mondják, hogy ez a keleti hatás — a gyakori rálátás. Vagyis a felülről való szemlélődés. Má-

sok azonban ezt azzal magyarázzák, hogy az erdélyi ember elég sokat jár a hegyekben, a magaslatról rálát 
a tájra, a világra, a dolgokra. 

9 Nyilván jól ismered Dürer metszeteit, ö és tanítványai szereztek európai rangot a fametszésnek. Mi 
az, amit te ma másként alakítasz ki a fametszeteken? Az érdekelne, hogy szerinted mit és mennyiben 
haladt, fejlődött a fametszés művészetei 

Szerénytelenség lenne magamat Dürerrel együtt emlegetnem. Dürer zseniális művészetét bámulom, 
tisztelem. A dűreri fametszetek jellege a náddal és lúdtollal meghúzott tusrajzokra emlékeztet. A művész 
elkészítette a rajzot, aztán legtöbbször mások, a metsző művészek fáradoztak a pontos kivitelezésén. 
Dürer a végén hozzányúlt mindegyikhez, még javítgatott rajtuk. Akkor az volt a cél, hogy a rajzot vala-
miképpen sokszorosítsák, közvetítsék a közönséghez. Ma ezt a műveletet nagyon jól elvégzi a cinkográfia. 
Ez a sokszorosítás megbízható információs képet nyújt a művész szándékáról és munkájáról. A fametsző 
művészek most azt igyekeznek kifejezni, amit rajzzal nem lehet. Az új fametszetek jellegét az adja meg, 
hogy tusrajzzal nagyon nehezen lehetne utánozni őket. A rajz az rajz, a metszet az metszet, ne konkurál-
janak egymással. Persze, a helyszínen legtöbbször most is rajzokat készítünk, papíron. De nem egy eset-
ben egyenesen a fára rajzoltam fel a képet. Majd a rajz átalakul, transzponálódik metszetté . . . Dűrerék 
a maguk idejében nagy művészettel és sok gonddal végezték a metszést. Különösen Holdbeinről mondha-
tó el ez, aki még vékonyabb vonalakkal dolgozott és még kisebb méretekben. A művész kellő odaadással 
ma is el tudná végezni ezt a műveletet, de fölösleges. Új mondanivalókat új stílusban kell kifejezni. 

• Azért időztem el kérdéseimmel a fametszés évezredes történeténél, mert ez a művészeti ág néha már 
azt a benyomást kelti, hogy tökéletességében megmerevedett. Lehet-e még fejleszteni? Milyen irányban? 
Nyújt-e lehetőséget modem képzőművészeti stílusok alkalmazására? 

Ezt nem annyira tudom, mint inkább érzem. Úgy érzem, hogy a magam művészetében még sok fejlő-
dési lehetőség van, és ez jó érzés. Rossz lehet, ha az ember a csúcson van, ahonnan csak lefelé vihet az 
út. Még tudok újat adni, különösen a nagy méretekben, amikhez hasonlót eddig nem készítettem. Ott 
van, azon az állványon a Hajóhintázók, mérete ötvenszer kilencven centiméter. Ennek a kivésése új fel-
adatokat követel meg. Ezen a nagy méreten csak meggörnyedve lehet metszeni. Persze, nem a technikai 
nehézségek avatják művészivé a munkát. Ezektől függetlenül lehet jó, lehet rossz. Én bízom benne, hogy 
jó lesz. 

• Negyedszázaddal ezelőtt is készítettél egy hasonló témájú metszetet. 
Igen, 1946-ban a Körhintázókiit. Akkori és későbbi élmények alapján most éreztem annyira érettnek 

magam, hogy nekifogjak egy ilyen nagyméretű metszetnek. Vagy itt egy másik nagyméretű munkám, 
most készül: önarckép, a mexikói görbe tükörben. Ezt az eddigi munkáimtól teljesen elütő mondanivalót 
elütő stílusban akarom kifejezni. 

9 Valóban, ez egy más „Cy. Szabó"! Groteszk arc az előtérben, groteszk arcok körülötte. 
De ami még groteszkebb: a görbe tükörben megjelennek lábak, amelyek szintén lábakban folytatód-

nak, s ezek hullámzanak, mozognak. Mexikóban készítettem a rajzot, ami után dolgozom. Én vagyok 
rajta, körülöttem indiánok. 

9 Témáidhoz időnként vissza szoktál térni? Mint a Hajóhintázók esetében. 
De mindig más és más alakban. Sok rosszat mondtak rólam, de azt még eddig nem hallottam, hogy is-

mételném magamat. Ezek témavariációk. 
9 A természetben még most, hetvenesztendősen is tudsz újat felfedezni? 

Nincs a földön két egyforma fűszál. Induljunk ki ebből, s akkor roppant nagy, úgyszólván végtelen a 
változások száma. 

9 Több félig kész metszetet látok itt, a műtermedben. Egyszerre több darabon dolgozol? 
Ilyen a munkamódszerem. Ez itt egy portré, amott az Egyeskő csúcsa, mellette a mexikói görbetükrös 

metszet. Reggel, amikor felkelek, kirakom őket és azt veszem elő, amelyikhez éppen a legnagyobb a ked-
vem, vonzódásom. Ha úgy érzem, hogy csak egy kicsit is belefáradtam az egyikbe, azonnal félreteszem, 
mást veszek elő. Mindig van olyan készülő metszetem, amelyiken jó kedvvel tudok dolgozni. S talán ez 
magyarázza azt is, hogy egy metszeten belül sincsenek ismétlődések. 

9 Nekem, a nézőnek néha olyan érzésem támad, hogy a fametszet elsősorban a derűs hangulatok kifeje-
zésére alkalmas. Illetve, a te műveid keltik ezt a benyomást. 

Köztudott, hogy a fametszet inkább epikai s még inkább drámai mondanivaló kifejezésére alkalmas. 
Gondolj Derkovits Dózsa-sorozatára. Én egy más feladatot választottam — ez eléggé tudatos nálam — 
a lírai érzelmek kifejezését a fametszeten. Ez nálam belső indítás. Én is figurális metszetekkel kezdtem, 
később tértem át a tájábrázolásra, ami elég nehéz volt. 
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A Miért érzed nehezebbnek tájat ábrázolni fametszeten, mint arcot, alakot? 
A fametszetnek az a jellege, hogy a művész lehetőleg fehér-fekete foltokkal, nagy vonalakkal fejezi ki 

nagát. Egy marcona arcot pedig könnyebb kifejezni fában, mint mondjuk üde gyermek képét. Ezt csak 
:inom, lírai hangulattal érzékeltethetem. Vagy éppen ennyi líraiságot követel meg a női arc ábrázolása. És 
:bben a vonatkozásban a természet is valahogy „nőies". 

• Pogány ö. Gábornak az a véleménye, hogy metszeteid nem is tűnnek fehér-feketének. 
Eredetileg festő voltam, és ma is festőnek érzem magam. Mikor fehér-feketében dolgozom, nem fehér-

Feketét látok, hanem színeket. Egy lomb kimetszésénél a zöld szín különböző változatait érzem. Ez olyas-
mi, amit nem tudnék megmagyarázni. 

• Most is festesz paszteUeket? 
Állandóan. Mexikóban sokat festettem, tavaly a Balaton partján, és idehaza is készítettem paszteUeket. 

Színekben látom és érzékelem a világot, de aztán fehér-feketére redukálom, a fametszet törvényei szerint. 
A fehér és fekete között — szürke hatásokkal is dolgozom. Ezt vékony vonalakkal vagy pontokkal feje-
zem ki. Sokan mondták már, hogy ez festői hatást kelt a fametszeteimen. Voltak, akik rám is olvasták, 
hogy ez piktúra és nem grafika. Hát én járom a magam útját, nem nagyon törődöm az ilyen észrevételek-
kel. Egyik önvallomásomban már leírtam, nem azért dolgozom, hogy másokat irritáljak, hanem mert gyönyö-
rűségem telik benne. 

# A harmincas években, amikor a Liber miserorumot egyik-másik folyóirat ellenszenvvel fogadta, a 
kiváló román költő, Miron Radu Peraschivescu a Cuvlntul liber cimü lapban nagy szeretettel ismertette. 

Egész pontosan azt írta, hogy „Tiszta proletár magatartás sugárzik belőle". 
# Egy művész saját egyéniségnek megfelelően felelhet legjobban a társadalmi igényekre, amelyekre te 
mindig nagyon ézrékeny voltál. A negyvenes évek közepén nyilván társadalmi igényt elégítettél ki az-
zal, hogy fába metszetted Petőfi, BSlcescu, Dózsa, Táncsics portréját. 

A Dózsát 1944 nyarán metszettem; Petőfivel 1942 óta foglalkozom, akkor került a kezembe az a da-
gerrotípia, amelyet a költő egyetlen hiteles arcmásának tartanak. Metszetemet a dagerrotípia után készí-
tettem. 1934-ben metszettem fába Ernst Tollert, a baloldali írót, a Fecskék könyvét Dsida Jenő fordítot-
ta le, az Erdélyi Helikon közölte, még 1934-ben. Újra megjelent 1944 után, a kolozsvári Józsa Béla Athe-
neum, az első erdélyi magyar könyvkiadó vállalkozás gondozásában. Akkor a boritólapjára is metszetet 
készítettem. 

% Petőfinek mégiscsak maradt fenn egy hiteles arcmása. Azt hiszem Bilcescu-portrédat is ,.minta" után 
készítetted. De Apáczai Csere Jánosról nem maradt semmilyen kép, rajz. Miként hívtad elő a régmúlt-
ból? Kicsit mindig az az érzésem, hogy metszeted Apáczaija te magad vagy. 

Mondják ezt. En nem látom a hasonlatosságot. Miből indultam ki, mikor Apáczai portréjához hozzáfog-
tam? Abból, hogy szenvedélyes vitázó volt, és tudomásom szerint tüdőbeteg. Aztán azt se feledd, Apáczai 
oly rég élt, hogy hozzá mertem nyúlni egy soha nem látott arc kitapintásához. Bolyai János is foglalkozta-
tott, őt viszont nem merem elkészíteni. Bolyai a múlt században élt, túl közel hozzánk ahhoz, hogy csu-
pán a képzeletemre bízzam magam. Csodálom azokat, akik előjönnek egy rajzzal, s azt mondják róla, 
hogy ez a Bolyai János. Apáczai arcának egy részét eltakartam, éppen mivel az arca ismeretlen. Erre 
egyik bírálóm kifogásolta, hogy Apáczai nem nézi, hanem szagolja a könyvet. Hát amikor valaki elme-
reng egy könyv fölött, akkor a könyvet úgyszólván a szájára teszi. Ez jellegzetes mozdulat. 

# A? irodalom sürún ihletett képzőművészeti alkotásokra? 
Elég sűrűn. A múltban is, most is. A Korunk Galériában éppen olyan kiállításra készülök, amelyen iro-

dalmi témájú fametszeteimet mutatom be. Szerepelni fog a két Dante-arckép, a Pokol bejáratánál álló költő, 
és a mindent megjárt boldog Dante. Ezenkívül van Madách-metszetem, van Mikesem, a kortárs 
írók közül Kós Károly, Nagy István, a kevésbé ismertek közül Hobán Jenő. Es persze Petőfi, meg a hoz-
zá kapcsolódó erdélyi emlékek. Munkára ihlette a székely keresztúri körtefa tragikus kiszáradása. Alatta ült 
utolsó estéjén Petőfi. A koltói somfa utódját itt, a műteremben tudom megmutatni neked. Ebben a cse-
répben. Ezt a csemetét a koltói somfa magjáról növesztette egyik szatmári orvos barátom. Most már csak 
így lehet megmenteni a hires somfát, mert nagyon megvénült, be van cementezve. 

• Honismereti barangolásaid során ezt a somfát te is fába metszetted. Lírai hangulatú metszet, mint a táj-
képeid mind. Emlegetted erős líraiságodat, mint művészi alkatod döntő vonását. A Dante-sorozatod 
azonban drámaiságot sugall. Ezt maga a téma követeli meg, az Isteni színjáték. Alapvetően lírai alka-
tod miként illeszkedik a drámai témához? 

Belgiumban, kiállításom idején, azt írták rólam, hogy húsz évig gondolkodtam az Isteni színjátékon, és 
aztán két évig metszettem. Már 1944 táján tanulmányoztam Dantét. Nos, a Pokol természetesen elsősor-
ban drámai hangulatú, a Purgatórium olyan feleútja, a Paradicsom viszont túlnyomóan lírai. Úgy mond-
ják, hogy a Paradicsom sikerült a legjobban. A lírai rész. Egyben a legnehezebb. Hússzor is elolvastam 
azt a részt, Babits fordításában, és ráakadtam egy olyan kitételre, hogy „itt nincs más, csak fény és sze-
retet". Ebből indultam ki az ábrázolásnál. 

0 Milyen múzeumokban őrzik a munkáidat? 
Kezdjük Bukaresttel, oda 450 metszetet ajándékoztam. Pekingben 44 metszetem volt kiállítva, otthagy-

tam őket, megtoldva még hattal. Ajándékoztam az Ermitázsnak, körülbelül 150-et, ugyanennyit a Puskin-
múzeumnak. A budapesti Galériának 383 munkát, Bécsbe az Albertinának 60-at, a liége-i múzeum kapott 
körülbelül 150-200 metszetet, 80 munkámat hagytam Mexikóban. 
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• Mexikóban alkalmad volt megismerkedni Sigueirosszal is. Interjút készítettél vele. Ez volt az első 
interjúdt 

Nagy egyéniségeket nem szívesen látogattam meg soha, mert tartottam attól, hogy teher leszek számuk-
ra. De ha valamelyik nagy egyéniség barátsággal közeledett hozzám, én őszinte örömmel viszonoztam az 
érzelmeit, tgy kerültem igen jó viszonyba Miquel Angel Asturiasszal, a Nobel-díjas guatemalai költővel, 
aki 1962-ben járt a műtermemben. Siqueiros megmutatta, hogy ő miként fest. Ezt kevés művész teszi 
meg. Behívott a műtermébe, és amíg beszélgettünk, festett. 

• Hány órát dolgozol naponta? 
Mikor a Dante-sorozatot készítettem, 16-18 órát dolgoztam. Ma is 8-10 órát metszek, rajzolok. Corne-

liu Baba, a nagy román festő megkérdezte egyszer, hogy mennyit dolgozom naponta? Azt feleltem, hogy 
16 órát. Az nem elég, mondta 17 órát kell. Túllicitáltam, hogy az sem elég: naponta 24 órát kell dolgozni. 
Nappal metszeni, festeni — éjjel tovább álmodni. A munkában élek, azzal fekszem, azzal kelek. Belülről 
sarkall a munka. 

1976: Az Erdei tánc New Yorkban 
A kolozsvári Művészeti Múzeum termeiben pasztelljeit állította ki Gy. Szabó Béla, szám szerint 125-öt. 

Ezzel egy időben Bukarestben fametszeteiből láthat a közönség. Beszélgetni mégis egy harmadikról be-
szélgettünk. 

0 New York-i kiállításod kapcsán szeretném megkérdezni: hányadik tárlatod ez külföldön? 
Ezt itt most nehezen tudnám egészen pontosan megmondani. Otthon összeszámolhatnók. Meglenne a 

száz. 
• Melyeket tartod közülük a legfontosabbaknak1 

Nyilván azokat, amelyeken világvárosok vagy régi művészeti központok közönsége elé kerültek a mun-
káim. Tehát Moszkva, Budapest, Liege, Mexico City, Peking, Bécs, Brüsszel, Brugge, Leningrád. 

• Mostani New York-i kiállításodnak mi a történetei 
Mondhatnám a szokásos. A Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács még tavaly decemberben felkért, 

hogy küldjek metszeteket egy amerikai kiállításra. Negyven nagyméretű fametszetemet küldtem el, azzal 
a megjegyzéssel, hogy a kiállítás után maradjanak az arra illő amerikai intézmények tulajdonában. Így ke-
rült sor a kiállításra. 

O Mit láthat az amerikai közönségi 
Úgy gondolom, hogy legjobb munkáim közül válogattam, a Dante-sorozatot és a Hónapokat kivéve, 

mivel úgy állapodtunk meg, hogy ezek most nem mennek ki. 
0 Egy-két címre is kíváncsi lennéki 

Hajóhintán, Tibeti sapkás önarckép, Erdei tánc, Pásztor a Bucura-tónál, Kalapos kislány; 1946 és 1975 
között készült metszetek. 

• Elérkezett-e hozzád a kiállítás valamilyen visszhangja? 
Barátaim mondták, hogy a rádióban emlegették a kiállítást. Gratuláltak. Megköszöntem. 

1981. Diákemlékek Gyulafehérvárról 
Gy. Szabó Béla kissé meglepődik, a kolozsvári Bánffy-palota hátsó traktusában, lakásában — műter-

mében : csupán négyszáz esztendős lenne az ő kedves iskolája? A nagyvilágot bejárt és a nagyvilágban is-
mert kolozsvári magyar művész egy idő óta évezredekkel vagy talán éppen a mérhetetlen időkkel társa-
log, otthona falain az Isteni színjátékból és a Jelenések könyvéből ihletődött metszetsorozatok. Más lép-
tékkel mérnek ebben a házban az idő térképén. 

Gyulafehérvári Szabó Béla —- neve előtt a Gy. betű szülővárosát jelzi — legidősebb azon fehérvári 
véndiákok közül, akikkel elindító iskolájukról beszélgethettem. 

— Konzervatív szellemi iskola volt-e a miénk? Én inkább úgy mondanám, hogy nagyon szigorú volt a 
fegyelem nálunk. Például a kinnlakók sem kószálhattak szürkület után a parkban. Ha szüleik elküldték 
őket valahová, mondjuk a patikába, futólépésben kellett átvágniuk a parkon. A bentlakásban még kemé-
nyebb szabályok uralkodtak. Én csak tudtam róluk, mivel kintlakó voltam, vasutas apám Fehérváron élt 
a családjával. Tehát a szigor igaz. Szellemi konzervativizmus? 1925-ben végeztem, Ady már halott, de a 
magyartanárunk legfennebb megemlítette. Szabó Dezsőt elítélőleg hozta szóba. Ezzel szemben megtaní-
tottak fegyelemre, tiszteletre, a klasszikus értékek becsülésére, mindvégig érezhettük az erkölcsi tartás jel-
lem palLérozó hatalmát. Ne lepődj meg, ha azt mondom, hogy a fehérvári főgimnázium nélkül nem lett 
volna fametsző belőlem. A képzőművészet minden ága közül ez követel legnagyobb türelmet, kitartást, 
önfegyelmet és lemondást. 

Úgy érzi, valamit hozzá kell még tennie: 
— Nézd, én ismerek jó konzervativizmust is. Nem mindenképpen a hét főbűn egyike. 

• Nem bánnám, ha ezt megmagyaráznád. 
Csak kerülővel tudnám. Inkább érzem. Én azt tartom igaz, maradandó művészetnek, amit a görög-

római kultúra alkotásai mellé lehet állítani, anélkül, hogy kizárnák egymást. Ezt tartom én alkotó konzer-
vativizmusnak. Nem így nevezik? Nem baj, fő az, hogy a fiatalok is hovatovább rájönnek erre. 
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• Fehérvár nélkül nem lettél volna a mai fametsző művész, azt mondod. Hiszen Kós Károly bíztatott 
fametszésre, már diplomás mérnök, korodban. 

Mégis Fehérvár . . . Rajztanáromnak, Reithoffer Jenőnek nagy hatása volt rám. ö maga Székely Berta-
an és Edvi Illés tanítványa volt valamikor. Mutatott nekünk egykori rajzai közül, amelyeket Székely 
3ertalan tanítványaként készített, de a mester nem rajzolt bele, nem korrigált, csak jelt tett a kép szélére, 
íogy fiatal barátom, itt kellett volna jobban figyelnie. Ilyen gonddal és szeretettel nevelt minket is Reit-
loffer tanár úr. Velem különösen sokat és szívesen foglalkozott. Egyetlen fia 1917-ben meghalt torok-
gyíkban, attól kezdve engem szinte a gyermekének tekintett. De felkarolt mindenkit, ha tehetség pislá-
colt benne. Sokat várt egyik román diákjától, Victor Constantinescutól, akiből geológus lett, s ha festett is 
césőbb, nem futotta ki a formáját. 

Reithoffer-akvarelleket vesz elő. Vagy harminc festmény helyét, sorsát ismeri, kiállítást akar rendezni 
1952-ben meghalt tanárának munkáiból. Reithoffer Jenő szerény ember volt, háttérbe húzódott mindig. 
Művész-nyugdíjat is Gy. Szabó Béla járt ki számára. Szenvedélyesen szerette a művészetet, ez volt élete 
ürömé, de Gy. Szabót óvta, ne lépjen erre a pályára, mielőtt nem végez valamilyen „civil" egyetemet. 
Realista pályára menj fiam, féltette. Gy. Szabó mérnökire iratkozott be, de a benne élő vonzódás végül 
Tiégiscsak a művészi pályára vitte. 

Iskolája iránti háláját akarta leróni, amikor az Isteni színjátékból készített metszetekből egy sorozatot 
Márton Áron püspöknek ajándékozott. Ha az iskolájuknak nincs jogutódja, díszítse a püspökség falait. 
Márton Áron pedig elvitte Rómába, VI. Pál pápának. VI. Pál nagy elmélyültséggel nézegette a metszete-
ket, és mindegyiknél hosszan idézte az Isteni színjáték megfelelő részeit. Kívülről tudta az egész eposzt. A 
művész diplomát vesz elő, rajta a pápa aláírása és szárazbélyegzője. „Gy. Szabó Béla úrnak tetszésünket 
nyilvánítjuk a Nekünk felajánlott művészi és kegyes ajándékért, és kiváltságos égi kegyet kívánunk neki. 
Vatikán, 1977. július 27. Paulus P. P. VI ! " 

— Mutass még egy reformátust, akinek ilyen pápai köszönőlevele van — mosolyog bágyadtan. 
0 Református? 

Igen. És reformátusként én voltam a gyulafehérvári római katolikus főgimnázium legjobb tanulója! 
• Román osztálytársadat is említetted. 

Persze, Victort. A padtársam pedig zsidó fiú volt, Léwy Gyula. Diáktársaim Fischer Ernő és Slézinger 
Ödön. Nemzetiségi, felekezeti gyűlölet vagy megkülönböztetés ismeretlen volt közöttünk. Tanáraink nem 
tűrték volna meg. A mi kissé talán maradi, kissé akár konzervatív, de szigorúan emberséges tanáraink . . . 

1984. A fűszál is . . . 
Egy sziget alakja bontakozik ki a véső nyomán. A sziget körül víz, tavak láncolata, az égen egy repülő 

nadár finom rajza . . . 
• Finnországi táji 

Igen. Most dolgozom fel ottani élményeimet 
• Hogyan került sorra éppen Finnország? 

A Finn Irodalmi Társaság hívott meg. A meghívás előzménye pedig az, hogy két finn nyelvű könyvet 
llusztráltam. Illetve egészen pontosan, a metszeteimmel illusztrálták őket. Ezt sokkal ideálisabbnak tar-
om, mint amikor a képzőművész mintegy alárendeli a maga munkáját a szövegnek. 

• Igy azonban két önálló művészet találkozhatott1 
Feltétlenül. Az egyik kötet magyar népballadákat tartalmaz. A halálra táncoltatott lány a címe magya-

ul , finnül: Kuoliaaksi tanssitettu tyttö, a balladákat Viljó Tervonen fordította. A másik kötet címe: Pouli-
oista-vuotatis kuminkaanpoika, erdélyi magyar népmesékből állította össze ugyancsak Tervonen. A balla-
iáskönyv címoldalára az Erdei tánc került. Lám, ez a metszet egyképpen megragadta New York ember-
izsungeljét és a magányos finn tájak lakóit. 

• Milyen metszeteket vittél magaddal Finnországbat 
ö k válogattak. Azt írták, hogy elsősorban a népi élet epizódjai érdeklik őket. tgy aztán a Dante-soro-

latomból csak két metszetet vittem, és ugyancsak két metszetet a jelenések könyvéből. A többiek az er-
délyi népi élet mozzanatait mutatták be, meg hát tájakat, folyópartokat, fákat, madarakat. 

9 És mit rajzoltál Finnországbani Tudom, hogy szokásod szerint ott rögzített rajzaidból itthon készítesz 
metszeteket. 

Miért tölteném ott az időt fametszéssel? Vétek lenne egy fát nézni csak, amikor az egész tájat nézhe-
:em, amelyet talán soha többé nem látok . . . Lönnrot Illés házát mindenesetre lerajzoltam. Pasztelleket is 
készítettem Finnországban. Megkapott a színek tobzódása. Olyan élénk, derűs színek vettek körül, mint 
itthon. 

A finn művelődési sajtó egyöntetű elismeréssel írt a Gy. Szabó-kiállításról. A művész újságkivágásokat 
nutat . A Keski-Uustmaa az életerőt és sajátos látásmódot emelte ki, mint Gy. Szabó Béla művészetének 
legfontosabb jegyeit. A Heisingin Sanomat szerint ezek a metszetek valóban az ügyesség és a pontosság 
próbái. A Kellokas ezt a címet írta cikke fölé: „A fűszál is hitet ad az életben". 

• Hazafelé nem szakítottad meg az utad valahol? 
Soha nem szoktam. Élesen belém rögződő, tiszta emlékképekkel szoktam hazajönni. 
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Könyvritkaságok 
a Könyvértékesítő Vállalat 
utánnyomás sorozatába 
Még kaphatók! 

Bodor Antal—Gazda István: Magyarország honismereti 
irodalma 1527—1944. 

A kötet a helytörténeti kutatók, a honismereti mozgalom-
ban tevékenykedők egyik legfontosabb kézikönyve. 
A helyismeret irodalmának egységes áttekintését nyújt-
ja a könyv. 
Ara: 205 Ft. 

Gulyás Pál: A bibliográfia kézikönyve 
Az 1942-es kötet bővített kiadása. 
Könyvtárosok, levéltárosok, történészek, 
irodalomtörténészek nélkülözhetetlen szak-
könyve, a klasszikus hazai és külföldi bib-
liográfiákat rendszerező alapmű. 
Ara: 290 Ft. 

Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve 
A kronológia és oklevéltan! naptár cimü szakkönyvek összevont, 
átdolgozott és a szerző hagyatéka felhasználásával bővített kiadása. 
Az egyházi ünnepek részletes jegyzékével, s többek között a ke-
resztény, a mohamedán, a török és a zsidó naptár elemzésével. 
Ara: 180 Ft. 

Zsámbéki László: Magyar művelődéstörténeti kislexikon 
A szerző 1937-es kötetének új, bibliográfiai bevezetővel és elő-
szóval bővített változata. 
A mű a történelem segédtudományainak valamennyi fontos alap-
fogalmát tárgyalja. Az előszót Kállay István professzor készítette. 
Ara: 210 Ft. 

A kötetek megvásárolhatók: 

Illyés Gyula Könyvesbolt 
Bp., VI., Népköztársaság útja 16. 

Múzsák Könyvesbolt 
Bp., IX., Ráday u. 3. 

Könyvesbolt 
Bp., XXI., Karácsony Sándor u. 

Antikvárium 
Bp., V., Kálmán u. 16. 

Könyvértékesítő Vállalat 
KÖNYVÉRTÉKESlTÖ 
VÁLLALAT CP Megrendelhető még a 

S Értékesítési osztályán 1391 Budapest, Pf. 204 
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