szer kérdeztem tőle, hogy ugye „ösmagyar"-jának termete és arca önarckép. Azt
felelte, hogy neki nem önmaga járt eszében, hanem a Debrecen környéki magyar
emberek alkatára, kiállására, kifejezésére emlékezett. Tehát nem messze múlt mitológiák ébredtek benne, hanem a jelen éles megfigyelése. Alakjai éppen ezért nem a
görög szépségeszmény arányrendjében lépnek elénk, hanem a mindennapi munka
tömörítette testüket, kissé Ázsia és Európa határain kialakult fajtajelleget mutatnak.
Ö maga, ha magyar művészetről esett szó, mindig arról beszélt, hogy monumentális
formák, amelyek elbírják a reájuk rajzolt díszítést. Szinte példaképe volt az a hortobágyi csalikacsa, amelyet ott valami szemétdombról vett fel, s amelynek nagy,
nyugodt formáit az egyiptomi szobrokhoz hasonlította.
Szobrai átmenetek a rajzok, domborművek és kerekszobrok közt s így mindegyikben benne van a másik is. Ez a „nem egyoldalúság" lenne az, ami benne magyar? Vigyázzunk, ne essünk a szavak csapdájába, maradjunk meg érzésünk mellett, amely ingadozás nélkül jelzi, hogy Medgyessy művészetében rólunk van szó,
itt a helyük, de egyúttal európaiak is, hiszen végtére is Európában bontakozik ki
életünk! Medgyessy nem kapcsolódott egyik európai művészeti áramlathoz sem,
tanítómesterei az ógörögök, egyiptomiak, etruszkok és a magyar népművészet voltak.
*

Száz éve született s több mint húsz éve halott már — de „csak a teste". Szellemét, meleg emberségét, feledhetetlen művészetét szobrai életben tartják.
Ezt az élő Medgyessyt idézték meghatottan e kis emlékezés sorai is.

Baráti levél a 75 éves Gy. Szabó Bélához
Kedves Béla!
Minden Újesztendőkor megkapom kis méretű fametszetedet, amelyben nekem —
s nyilván jó néhány barátodnak — boldog jövendőt kívánsz. Jól esik, hogy számon
tartasz, ám most hadd köszöntselek én 75. születésnapodon, merthogy a Korunkban
olvastam, hogy magad mögött hagytad századunk háromnegyedét.
A minapjában egyik barátom kért: írnám meg neki, kik szóltak bele alakító
erővel életembe. Négy sűrű oldalon sorakoztak a nevek, mindegyikük csak egy jelzőt — epitheton ornansot — kapott, jelezvén, hogy az élet melyik mozzanatát formálta meg bennem. A XX. század magyar szellemi életének csillagos ege szikrázik
bennem, s Te a következő jelzőt kaptad: „Gy. Szabó Béla szikrázó tájképei". Igen
Béla, ezt az ajándékot köszönöm Neked.
Művészekről szólva szinte kötelező, hogy elmondják, ki volt mestere, ki volt reá
hatással. Ha veled kapcsolatban teszem fel a kérdést, nem valamelyik festő elődöd
képe rajzolódik elém, hanem a Szamos-part. A víz örvénylő sodrása, a köveken torlódó habzás, a folyókra hajló fák levelén csillanó napfény, az összeborzolódott fű
kócossága, égre nyíló virágok, zsurlók kecsessége. Ezek a „mestereid", ezek tanítását
követted életedben, ezek titkait kutattad szenvedélyes szorgalmaddal, fegyelmezett
tehetségeddel. Nem lankadó munkatempódról legendák keletkeztek, hogy mindennapodat szakaszokban élted, pontos helyet adva a munkának, művelődésnek és pihenésnek. így megy ez Nálad több mint fél évszázada, napról napra. A „nulla dies
sine linea" elve él ezernél jóval több fametszetedben. Az a szép benned Béla, hogy
nemcsak mások, hanem Te magad is becsülöd, amit megteremtettél. Egy „jelentéktelen" mozzanaton keresztül láttam ezt meg benned. Soha nem felejthetem félőn
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óvó mozdulataidat, amint az Erdélyi Tudományos Intézetben Kovács Laci fényképezőgépe elé teregetted szénrajzaidat, pasztelljeidet. Akkor az aggasztott minket,
hogy hogyan vészeljük át a frontot s Te egyedi munkáidat mind lefényképeztetted,
hogy ha pusztulna az eredeti, legalább fényképe maradjon. Olyan aggódó tisztelettel
teregetted egyik lapodat a másik után a gép alá, amit nem felejthetek, mert mindennél jobb bizonyság volt számomra, hogy hiszel magadban, hiszel abban, hogy
amit csinálsz, maradandó érték — művészet.

BIVALYOK (GY. SZABÖ BÉLA FAMETSZETE)

Kis baráti körödben éltél s élsz és nem hiszem, hogy akadna ember, aki nem
becsülné makulátlan jellemedet s azt, hogy pályatársaidról soha rosszat nem mondasz, értékeled munkáikat — néha még értéken felül is. A középkori fametszőmesterek méltó utóda vagy, aki a színes világot fekete-fehérbe öltözteted, de főként
szikrázó fénybe.
Ha kérdeznéd, hogy munkásságodban mi az, ami engem megragad, akkor a fent
idézett epithetonnal kellene válaszolnom. A természet színeváltozását követő naptárad, fényáztatta fák, növények azok, amivel beleépültél emlékezetembe, életérzésembe. Tudom, hogy Te a látvány egészének meghódítását tűzted ki célodul s azt,
hogy mit elértél, időről időre egy-egy nagyobb sorozatban summázod (mint például
„Az Isteni Színjáték"-albumod). Tisztelem ezt a nemes szándékodat, de számomra
nem a nagy vállalkozások, hanem a lírai vallomások jelentik Gy. Szabó Bélát. Valahogy úgy vagyok ezzel, mint amit ifjúságomban hallottam Schubertről. Mondták —
lelkük rajta, akiktől hallottam —, hogy egész életében egy nagy misét tervezett,
amelynek monumentális zengésében hódolt volna a Teremtőnek. Meg is írta, szép is,
de ami feledhetetlen benne, mégiscsak dalainak sorozata, pedig ezeket szinte „melléktermékekként" írta barátai társaságának számára. Így értsd, hogy bennem is szikrázó tájaid maradtak meg, ezekben ünnepled szívhezszólóan a természet csodáját,
azt, ami Téged is megigéz — mint sokunkat —, de Te meg is tudtad ezt a bűvöletet
fogni, nehéz fametsző munkával rögzítve az ihletet.
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Szép az életed Béla, érdemes volt a szerzetesi fegyelem, amivel szakadatlan
munkára kötelezted el magadat. Örömmel hallom, hogy szerte a nagyvilágban szép
elismerésekkel fogadják lapjaidat. Te pedig könyvekben is közzéteszed vázlataidat,
amit utazásaid közben készítettél, emlékeztetőül, hogy merre mindenfelé járt Gy.
Szabó Béla az erdélyi fametsző, akiben szikrát fogott a táj.
Jó egészséget, töretlen munkakedvet, további örömet szerző műveket kíván Neked
igaz barátsággal a hetvenéves
1980. XI. 20. Kórházban
LÁSZLÓ GYULA
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