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Egy lelkipásztornak általá-
ban sok mindent köszönhe-
tünk. Ferenczy Miklósnak 

jelen esetben azt is, hogy Erdély 
egyik legjelentősebb művészé-
nek, Gy. Szabó Bélának hagyaté-
kát gondosan ápolja, és időnkét 
a nyilvánosság elé tárja. Mivel a 
Művészeti Múzeumban jelenleg 
egy igazi, „határok nélküli” kul-
túrember tölti be az igazgatói te-
endőket, az ő és a hagyaték gon-
dozójának találkozásából ese-
ményszámba menő dolog alakult 
ki. A Gy. Szabó Béla gyűjtemé-

nyes kiállítás ugyanis a Ferenczy 
család és a Kolozsvári Művészeti 
Múzeum tulajdonában lévő alko-
tásokból nyílt, és több mint száz 
darabot mutat be. Azért nem ír-
tunk alkotást, mivel a kiállított 
tárgyak között – először a mű-
vész halála óta – munkaeszköze-
iből is válogattak a tárlat rende-
zői, Ferenczy Miklós lelkipász-
tor, a hagyaték gondozója és Bor-
dás Beáta művészettörténész, a 
kiállítás kurátora. Egyébként a fi-
atal művészettörténésznek – sa-
ját bevallása szerint – ez az el-
ső olyan nagyszabású kiállítása, 
ahol egyedül bábáskodott a kiál-
lított műalkotások felett. Tegyük 
hozzá: nagyszerűen debütált.

Gy. Szabó Bélát elsősorban az 
erdélyi fametszés megújítójának 
és legjelentősebb huszadik szá-
zadi képviselőjének tekintjük, 
ám ahogyan a Bánffy-palota eme-
leti termeiben megtekinthető ki-
állításból is kiderül, a művész je-
lentőset alkotott más technikák-
kal is. Hat évtizedes munkássá-
ga alatt – ahogyan a múzeum ál-
tal közreadott igen hasznos kata-
lógusból kiderül – a művész mint-
egy 1400 fametszet mellett körül-
belül 15 000 szén- és tusrajzot, 
mintegy 200 olajképet és csak-
nem 2000 pasztellt készített.

Életmű meglepetésekkel

Bár Gy. Szabó halála után mint-
egy 110 kiállítást rendeztek mun-
káiból, életműve még mindig tar-
togat meglepetéseket. A mostani 
kiállításon a nagyközönség elő-
ször láthatja például a groteszk, 
szimbólumokban gazdag, zakla-
tott hatású Látomásos önarckép 
című fametszetét, valamint az 
életében soha be nem mutatott 
olajfestményeit.

A magamfajta művészet-kibi-
cet különösen lenyűgözi a met-
széshez használt fa – vagyis a 
negatív –, amelyen hihetetlen 
aprólékossággal van kidolgozva 
a papírra kerülő alkotás. Szinte 
felfoghatatlan türelmet és tehet-
séget igényel ennek kimetszése, 

amelyek segítségével Gy. Sza-
bó Béla többek között albumo-
kat készített (Liber Miserorum, 
Liber Vagabundi) és könyve-
ket illusztrált (Dante: La Divina 
Commedia). Különböző techni-
kákkal készült önarcképei va-
lóságos időutazásra szólítják a 
látogatót, hiszen a művész egé-
szen fiatal vonásaitól idős arcá-
ig rendre megörökítette önmagát 
az utókor számára. És ezt nem 
valami önző gondolattól vezér-
elve, hiszen ugyanolyan művé-
szi alkotásokat jelentenek, mint 
barangolásai során Olaszor-
szágban, Belgiumban, Mexikó-
ban, Kínában, Bulgáriában vagy 
a Balaton vidékén készült művei. 
A négylábú, zsebre vágható apró 
székecske – amelytől utazásai 
során Gy. Szabó Béla sosem vált 
meg – a jelen kiállításon is meg-
tekinthető.

A halhatatlan

Hogy a körülmények függvényé-
ben mennyire változó egy mű-
vész megítélése, azt jól illuszt-
rálja a Liber miserorum (Sze-
gények könyve) című, 50 famet-
szetet tartalmazó album megje-
lenésének korabeli visszhangja. 
Darabjai az 1930-as évek elejé-
nek gazdasági válságtól terhelt 
időszakát tükrözik, az embe-
rek szociális nehézségeit: még 

a szülőföld szép tájai is fekete-
fehér komor színekben tűnnek 
fel – érzékeltetve a lelki magá-
nyosságot, a tehetetlenséget, a 
kiszolgáltatottságot. Az album 
fogadtatása majdhogynem letör-
te a művész alig nyiladozó szár-
nyait. „Lebunkózták a könyvet. 
Jobb- és baloldalról is. Kereszt-
vizet sem hagytak rajtam” – em-
lékezett évek múlva a művész.

Szerencsére az alkotót nem 
törte le a negatív kritika, és az el-
következő években Erdély egyik 
legjelentősebb művészévé érett. 
Gy. Szabó Béla művészi halhatat-
lanságát hangsúlyozta a megnyi-
tón a múzeum igazgatója, Lucian 
Nastasă-Kovács, aki szerint élet-
műve száz év múlva is érvényes 
lesz az eljövendő nemzedékek 
számára. Az igazgató nem vélet-
lenül hívta fel a jelenlevők figyel-
mét arra, hogy jól nézzék meg az 
alkotások alatt szereplő dátumo-
kat is: Gy. Szabó egyes műveivel 
jócskán megelőzte korát. 1945-
ben készült Dantei önarckép cí-
mű munkája például volt, akit egy 
21. századi modern fiatal arcké-
pére emlékeztetett.

Nagyszerű alkotások, érdekes élet

Gy. Szabó Bélának nemcsak mű-
vészete, de élete is különleges 
volt. Például sokan találgatják 
manapság is, honnan ered és mi-

re utal a művész nevében a Gy. 
betű. A megoldás egyszerű: szü-
letési helyét, Gyulafehérvárt jel-
zi. Hiszen Szabó Béla néven ez-
rek futkosnak magyar nyelvterü-
leten, de Gy. Szabó Bélából csu-
pán egy írta be magát a művé-
szettörténetbe… Ugyanakkor ar-
ról is keveseknek van tudomá-
sa, hogy a művész majdnem „el-
veszett” a számok és vonalak vi-
lágában, hiszen eredeti végzett-
sége szerint mérnök volt. Azt be-
szélték, szülei óhajára történt így, 
de mindezt éppen Gy. Szabó cá-
folta egy interjúban: „... hogy szü-
leim kívánságára mentem vol-
na műegyetemre, nem igaz. Má-
sodéves koromban jöttem rá, 
hogy nem ott a helyem. Jól tanul-
tam, tandíjmentes voltam. Szé-
gyelltem otthagyni.” Az egyete-
met nem hagyta ott, dolgozott is 
egy évig mérnökként a kolozsvá-
ri villamossági gépgyárban, ám 
hamar rájött: ezt a szakmát nem 
neki találták ki. Szerencséjére 
– ahogyan ő maga vallotta – az 
1930-as évek gazdasági válságá-
nak közepette megszűnt a mun-
kahelye, ettől kezdve kizárólag a 
festészetnek élhetett.

A Művészeti Múzeumban nyílt 
Gy. Szabó Béla gyűjteményes ki-
állítás szeptember 3-ig látogatha-
tó a Bánffy-palotában. 

 
NÁNÓ CSABA

Mit olvas online az erdélyi ma-
gyar polgár, van-e komment-
kultúránk, milyen receptek sze-
rint viselkedünk a közösségi há-
lón? – ezek mellett számos ha-
sonló témájú kérdést dolgoz-
nak fel a szerzők a Korunk fo-
lyóirat legfrissebb, augusztusi 
számában, amelyben Kántor La-
jost is köszöntötték utolsó szüle-
tésnapján. Ízelítőként folyóirat-
szemlét nyújtunk a teljesség igé-
nye nélkül.

Az online média világának szer-
ves részét alkotják a kommentek, 
amelyek többnyire nem egy té-
ma körüli, hasznos eszmecse-
rén alapuló vitát, véleményütköz-
tetést jelentenek, hanem verbális 

agressziót, sértegetést, abszurd, 
primitív megfogalmazást. Ta-
más Dénes rávilágít arra, meny-
nyire nincs kommentkultúrája az 
embereknek: a felelősségre vo-
nás, a kockázat hiánya miatt a 
komment a virtuális világ mocs-
ka, és nem a nyilvánosság építő 
közege. Ármeán Otília tanulmá-
nya egy másik irányból közelíti 
meg a virtuális élet fogalmát: pél-
dákkal vezeti le, hogy a valóság-
ban zajló mindennapok mennyi-
vel jobbak az elfogadásért kény-
szeresen küzdő internetes éle-
tünknél, hiszen a virtualitással 
ellentétben a valóság őszinte, 
gazdagabb világ. De milyenek 
is vagyunk, miben viselkedünk 

másként a Facebookon? Molnár 
György és Szűts Zoltán szerint 
a több millió privát élet közzété-
tele nem párbeszédet nyit a sze-
mélyek között, hanem inkább 
az egymás mellett való elbeszé-
lés táptalajává válik. Kovács Bar-
na pedig mindezt kiegészíti a pri-
vát élet fogalmának tisztázásá-
val: tulajdonképpen közösségben 
élés nélkül nem is létezhetne ma-
gán élettér, a privát ugyanis a nyil-
vánosság hiányának vágya.

Vajon mennyire tudjuk otthon 
érezni magunkat a késő modern 
médiatérben, jelenthet-e ottho-
nosságot számunkra az, ha egy 
szeretett sorozatot hozzánk ha-
sonló rajongókkal beszélhetünk 

ki egy fórumon? Találunk-e az 
online világban olyan médiasa-
játosságokat, amelyek a tömeg-
kommunikáció régi logikáját idé-
zik? – ilyen kérdéseket boncol-
gatnak továbbá az idei utolsó nyá-
ri lapszám szerzői.

Botházi Mária legújabb kuta-
tása hazai, érdekes témát dolgoz 
fel: milyen portált olvas legszíve-
sebben az erdélyi magyar, melyi-
ket milyen témákért keresi fel, és 
hogyan jut el az oldalra? Az ada-
tok egyértelműen azt mutatják, a 
legtöbb látogatás a Facebookról 
való bekattintással történik, a 
siker pedig elsősorban a frap-
páns címadáson múlik, amelyet 
a Transindex és a Főtér jól gyako-

rol. A Maszol legtöbbször a bulvá-
rosabb jellegű híreivel vonzza ol-
vasóit, Romániában ugyanakkor 
a Székelyhon a legolvasottabb 
magyar hírportál.

A Korunk szerkesztősége Kán-
tor Lajost is köszöntötte nyolcva-
nadik születésnapján szemlézve 
a Széchenyi-díjas irodalmár sok-
szorosan díjnyertes, gazdag élet-
művéből, amelyre mostantól ha-
gyatékként tekinthetünk. A fo-
lyóirat segítségével az olvasó is 
szemlézhet, és emlékezhet a jú-
liusban elhunyt, szakmájában le-
nyűgözően tartalmas és sikeres 
pályát befutott Kántor Lajosra.

KÁDÁR HANGA

A hónap elején nyílt tárlaton Gy. Szabó Béla eddig ki nem állított művei is megtekinthetők

Erdélyi művész sámlival a nagyvilágban

Korunk-lapszemle – Értsük jobban az újmédia világát!

Gy. Szabó Béla munkáiból nyílt kiállítás a Ko-

lozsvári Szépművészeti Múzeumban augusztus 

3-án. A jól ismert fametszetek, portrék és tájké-

pek mellett megtekinthető a mester néhány ere-

deti állapotában található munkaeszköze is.

Gy. Szabó Béla

Gyulafehérváron vasutas szü-
lők gyermekeként született 
1905. augusztus 26-án. A gim-
náziumban egy kiváló rajzta-
nár, Reithofer Jenő egyengette 
a fiatal tehetség útját. 1923-
ban a Budapesti Műegyetem 
gépészmérnöki karára iratko-
zott, ahol 1927-ben oklevelet is 
szerzett. Egy Kós Károllyal va-
ló találkozás után fordult a fa-
metszés felé. Mivel soha nem 
látta, hogyan készül egy fa-
metszet, kidolgozta erre sa-
ját módszereit. 1935-ben jelent 
meg Liber miserorum (Sze-
gények könyve) című 50 fa-
metszetet tartalmazó albuma. 
1951–1965 között készültek Ti-
zenkét hónap című metsze-
tei, amelyeket a Hónapok el-
nevezésű albumban 1973-ban 
adtak közre. Külföldi útjain is 
rajzolt, festett, egyebek mel-
lett megörökítette Kína, Me-
xikó, Németország, Kolum-
bia csodálatos tájait. Folyók, 
tavak, vízesések ábrázolásá-
nál kitűnt fényábrázoló képes-
ségeivel. 1965-ben 20 grafiká-
val illusztrálta Dante La Divina 
Commediáját, a pokol remény-
telenségét, a paradicsom szí-
neit, fényeit és a purgatórium 
drámáját, a kötet 1976-ban je-
lent meg. Gy. Szabó Béla 1985. 
november 30-án, nyolcvan-
éves korában hunyt el.

Viszonylag egyszerű munkaeszközökkel nagyszerű alkotások jöttek létre
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