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Halászok, vadászok, tüzérek Szabó Ottó 
faragásain* 

Az alkotói kibontakozás útjai gyakran tekervényesek. Szabó Ottó, aki Kézdivásárhelyen 
született, kora gyermekéveiben a város félig iparos, félig paraszti környezetében nevelkedett. 
Érdekelte a városi iparosok, földművesek és a várost körülfogó falvak hagyományos paraszti 
gazdálkodása, ahol a tradicionális paraszti életformának, szokásoknak elemei még most is él-
nek. így épült be mindez tudatába, emlékeibe, és amikor alkotó faragó tehetségét felismerték 
és a Marosvásárhelyi Művészeti Szakiskolába került, akkor ezzel a tradícióval még nem na-
gyon tudott mit kezdeni. 

Faragott művészeti tárgyakat is, de igazában ezek sem kötötték már teljesen ide, s tovább-
vándorolt Aradra, ahol iparművészeti jellegű díszítő faragást tanult. 

Az ember azt gondolná, Szabó Ottó úgy jött át Magyarországra, hogy már tekintélyes fa-
szobrászi múlt állt mögötte. Ám korántsem így volt. .Addig csupán alkalomszerűen faragott. 
A szülőföldből kiszakadva Magyarországra érve, elemi erővel támadt fel benne mindaz, ami 
addigi életében történt. Nemcsak a természet az állatvilág, a természet közeli életforma, a ha-
gyományos paraszti szokások, a gazdálkodás, hanem a történelem is. 

Az 1848-as forradalom emléke. Tudjuk, hogy az 1848-as forradalmak Palermóból indultak, 
s Kézdivásárhely közelében volt az utolsó állomásuk. Itt talán a mondavilágban is eleveneb-
ben élnek az 1848-as forradalmi szabadságharcos tradíciók, mint mai Magyarországon. 

Mindaz, amit Szabó Ottó korábban alkotó munkában elmulasztott háromszorosan vissza-
térül most, mert noha fiatal ember áll előttünk, már számottevő munkássággal is rendelkezik. 
Ez a munkásság, különböző témakörök szerint rétegződik. Említhetem az erdők mezők állat-
világát. A kiállítás legjobb darabja a Halászó sas című faragás, amelyen az a pillanat látható, 
amint a vízből kiemeli a madár a halat. Csupa mozgás csupa hullámzás ez a kompozíció. Egy-
felől a kemény, ragadozó, harcias karakter, másfelől a nyugodt lebegés. Mindent a kifejezés-
nek rendel alá, a részletek is átmennek egyfajta dekoratív expresszivitásba, sehol nincs benne 
fölösleges részletezés. 

Azok a népi szobrászok, akik a naturalizmus irányában tájékozódnak, akik teljesen az 
anatómia szerint próbálnak ábrázolni egy szarvast, vagy egy embert, azok többnyire felemás 
megoldású dilettantisztikus művet hoznak létre. Két doíog miatt. Egyrészt azért, mert a belső 
látásmód helyett a külső természetet illuzionisztikus hűséggel utánzó ábrázolásmódot akar-
nak alkalmazni, s mivel nem igazán sajátjuk művüket nem tudják mondanivalóval telíteni. 
Szabó Ottó nem esik ebbe a hibába. 0 teljesen spontán és koncentrált módon tudja követni az 
érzelmi, indulati kifejezést, gondolati hangsúlyt. Mindent a kifejezésnek rendel alá. Nem na-
turalista, inkább expresszív módon ábrázol minden állatot, és ezért hatnak ezek a művek 
ránk, ezért hitelesek, ezért érzékenyek és egyéniek. Ha a kifejezés, a dolog érzelmi hangsú-
lyozásának, megragadásának útján tovább tud menni, akkor mér ennél is szuverénebbek és 
szuggesztívebbek lesznek alkotásai. 

Beszéltünk az erdők-mezők vadjairól, a halászok, a vadászok, a pákászok világának ábrá-
zolásáról. Nem véletlen hát, hogy a Halászati Múzeum megvett műveiből egy sorozatot. Itt 
sorakoznak előttünk a szántás, a vetés, a hagyományos paraszti életformát idéző dombormű-
vek. Érdekes megfigyelni, hogy Szabó Ottó vagy domború, vagy mélyített faragással dolgo-

1 Elhangzott 2001 áprilisában a Magyar Művelődési Intézetben rendezett kiállításon. (Szerk.) 
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zik, megkísérli, hogy félkörösen íves munkáival egy kicsit bemélyítse a teret és ezáltal a dom-
bormű egyfajta redukált térhatást kap. Ám nagyon jól érzi, hogy nem szabad utánoznia a fes-
tészetet, hiszen ennek a redukált térbeliségnek a dombormű törvényei szerint kell alakulnia. 

Szabó Ottó következő témaköre a történelem. Szabó Ottó otthon nem akart Ceausescut fa-
ragni, és azok a témák, amik mocorogtak benne, kész életveszélyt jelentettek abban az időben. 
Eszembe jut Török István magyarvistai kőszobrász, aki felépített egy házat, ahol feleségével 
és két gyermekével lakott. Szántás vetés, Ádám és Éva a paradicsomkertben kapott helyet 
ezen a házon domborműveken, és a ház bejáratánál állt két kőből faragott katona. Az egyik 
tisztelgett a jóakaratúaknak, a másik pedig útját állta a rosszakaratúaknak. Aztán megjelent 
két milicista és szóltak neki: „Ezek magyar katonák". Török István nyelt egyet, aztán azt 
mondta: „ ez nem katona ez csak egy kődarab". A két milicista ezen úgy meglepődött, hogy 
tovább nem okvetetlenkedtek. 
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A történelmi téma újabb állomása Szabó Ottó művészetének, és ezek mögött nagyon sok 
történelmi stúdium, búvárkodás, 1848-as történelmi könyv tanulmányozása, továbbá grafi-
kák festmények nézegetése érződik. Ezek megindították fantáziáját. Bizonyos kompozíciós tí-
pusokat át is vesz, és aztán önállóan újrafogalmaz. Ami túlrészletezés, vagy festői jellegű elő-
adásmód, azt radikálisan elhagyja, így nagyon koncentrált kompozíciókat hoz létre. A Gábor 
Áron tüzérei című domborműnél figyelhetjük meg, hogy hogyan játszik a réteges térrel, a kö-
zelebb és hátrább lévő katonák, illetve az ágyúk megformálásával, ezáltal rendkívül markáns 
plasztikai hatásokat tud elérni. Külön kiemelném még azt, ahogyan lovat tud ábrázolni. A hu-
szárnak és a lónak együttlétét nagyszerűen tudja megjeleníteni. 

A történelmi érdeklődés nagy erővel bontakozik ki Szabó Ottó műveiben. Van ugyan egy 
vonulata a magyar népi szobrászatnak, ami a magyar történelmet ragadja meg, de nem is na-
gyon tudok ma élő magyar népi szobrászt, akinél a történelem ilyen erős és központi szerepet 
játszana. 

Szabó Ottó megpróbálkozik a naturalista, realista emlékműszobrászat utánzásával is, ám 
legjobb szobrai azok, amelyekben a saját belső látására hagyatkozik és a realisztikus megfi-
gyelés, alárendelődik a kifejezésnek. 
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