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Szabó István: Mozaik, 1972 körül (Siófok)

Szabó István: Kis-Duna összel 
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Cs. Nagy Lajos

MEGMUTATN I  A MELEGSÉGET…

L Á T O G A T Ó B A N  S Z A B Ó  I S T V Á N N Á L

Szabó István festőművész nevét már nemcsak
a Szent Tamás-hegy zegzugos utcáit járó postások
és a jószomszédok ismerik. Tavalyi kiállítása, remek
hangulatú tájképei és a mostani, a Vármúzeum
rondellájában nyílt, 35 képet felvonultató tárlata
ismertté tette nevét (kényszerűségből, betegsége
miatt választott új otthona), Esztergom műpártolói
között is.
Szent Tamás-hegy – az esztergomi Montparnasse.
Csöngetésemre szálfa termetű, fürkésző tekintetű
férfi nyitott ajtót. Ruhája, mint holdbéli táj színes
térképe, festékcsöppektől tarkított.
Valahogy nem keltette a beteg ember látszatát
Szabó István.
Fegyelem ez, vagy bölcs beletörődés?
Ha netán a külső jeleknek nem hinnék, további
bizonyítékokért a műterem-hálószoba képeihez kell
fordulnom. Rend, nyugalom honol képein. Nem
tudom elhinni rezignált, némi szarkazmussal szí-
nezett megjegyzését sem: háromszor adták fel
nekem az utolsó kenetet. A mérhetetlenül sokat
dolgozó, termékeny művészek egyike Szabó István.
Rondellabeli kiállításán az ajtókilincset egymásnak
adják a látogatók. 1983-as kiállításának hullámai
még nem csitultak el.
Szabó István a Csongrád megyei Földeákról szár-
mazik. Idegrendszeri labilitását a művész azzal
magyarázza, hogy amikor édesanyja viselős volt
vele, apja vöröskatona volta miatt a család sok
zaklatásnak volt kitéve. Ez a magzati károsodás
az oka a betegségének.
Festői pályája jól indult: a budapesti főiskolán
Kmetty János volt az alakrajz tanára, mesterségre
Pór Bertalan, anatómiára Barcsay Jenő tanította.
Barcsay az egyik felfedezője Szabó Istvánnak:
a robusztus figurák, szigorúan zárt kompozíciók
fogták meg a vásznak előtt a mestert.
– Ezerkilencszázhatvanhatban a fiatal művészek
áttörésének egyik részese voltam Sváby Lajos ol-

dalán. Az addig ismert és „begyakorolt” konzervatív
ízlést kiszolgáló és tükröző festészet helyett egy
intellektuális fogantatású festészetet kezdemé-
nyeztünk. Vallom, hogy a képnek valamiféle értelmi
és érzelmi összhangban összefonódó hatást kell
elérni. Magamat az „érthető absztrakt”, netán
az „átmeneti absztrakt” kategóriába sorolom.
Szabó István képein a belső feszültséget, a rend
teremtésére, megőrzésére való szándékot érezzük…
– Egységes kompozíció – ellenpólusokkal. Erre
törekedtem. Nézze, nekem sok elvesztett évet kell
bepótolnom. Meglehetősen későn, harmincéves
korom fölött kerültem a főiskolára, amelyet jeles
eredménnyel végeztem el. Nem a mérhetetlen
szorgalom, inkább a szakma iránti érdeklődés ered-
ményeként.
– Különösen a művészeti anatómia érdekelt.
Ennek rajzolásában, festésében eljutottam a kubiz-
musig. Üres óráimban lefizettem a bonctani intézet
emberét, hogy az anatómiát jobban tanulmá-
nyozhassam. Valahogyan a karikatúra felé elhajló
groteszkben találom meg azt a formát, amelyben
legjobban kifejezhetem magam. Se elég fiatal,
se elég egészséges nem vagyok ahhoz, hogy
ezerfelé kapkodjak.
Szabó István mozaikművészként is bizonyította
tudását. A siófoki Lidó Szálloda két mozaikja és
más munkái is bizonyítják érdeklődésének sokré-
tűségét.
A mostani képeim…? Lebegés, a Sejtosztódás,
az Átlós metszés, Szabadesés – ezek nem kiagyalt,
íróasztalon megfogalmazott élmények. Nagyon konk-
rét tapasztalatok, átélt világ van munkáim mögött.
Megpróbáltam magamban igazolásokat nyerni
Szabó István vallomására. Találtam: Aluljáró éjjel…
például a belső feszültség visszaadása oly módon,
hogy a kék színek viszonyításaival üresjáratot, „játé-
kot” ér el a művész. Figuráiban, azok bontott festői
feldolgozása ellenére báj, kellem van.



1927. április 4-én született egy viharsarki kistele-
pülésen, Földeákon. Iskoláit szülőfalujában kezdte,
majd Makón, Szentesen és Szegeden folytatta.
Később a család Miskolcra költözött. Itt figyelt fel
kiváló rajzkészségére Ficzere László festőművész,
aki Bernáth Aurélnak is megmutatta munkáit.
Bernáth bíztatására benyújtotta felvételi kérelmét
a Képzőművészeti Főiskolára, de a felvételi vizsga
előtt katonai szolgálatra, Pécsre rendelték.
Két nap eltávozást kapott a felvételi vizsga céljára,
ennek ellenére felvételt nyert a  főiskolára.
Tanulmányainak megkezdését azonban csak úgy
engedélyezte volna a honvédség, ha vállalja azt,
hogy a diploma megszerzése után a hadsereg
kötelékében marad. Mivel erre nem volt hajlandó,
csak 42 hónap katonai szolgálat után, 1953-ban
kezdhette meg művészeti tanulmányait. A hadse-
regben laktanyai freskók, politikus-arcképek és egyéb

dekorációs munkák tömegét kellett elkészítenie,
ami idegileg nagyon megviselte őt. Pór Bertalan
osztályára került, de Kmetty János és Barcsay Jenő
is mesterei között volt, akiktől nemcsak a kötelező
szakmai ismereteket sajátította el, de a következetes
emberi, művészi magatartás normáit is. Mivel a kol-
légiumi körülményeket érzékeny és meggyötört
idegzete nehezen viselte el, a család is Pestre köl-
tözött. 1956-ban egy mellette becsapódó gránát
repeszeitől súlyos láb-, nyak-, és tüdősérüléseket
szenvedett. Életveszélyes állapotban került kórházba.
Sebesülése okán politikai hajsza indult ellene és
kizárták a főiskola IV. évfolyamáról. Ekkor idegössze-
roppanást kapott. Mesterei – Pór és Kmetty – köz-
benjárására végül is folytathatta tanulmányait, és
1960-ban megkapta diplomáját. A főiskola befeje-
zése után felvételt nyert a Fiatal Képzőművészek
Stúdiójába, és 1966-ban részt vett annak az Ernst
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– Nagyon örülök, ennek a rondellabeli kiállításnak.
Nem tudom, hogy a régi vártorony múzeummá
való alakításában a belsőépítész keze nyoma benne
van-e? A  belső tér monumentális plasztika.
Lendülete, íve van a térnek. Ebben, úgy érzem,
bármilyen fogantatású képek jól érzik magukat. És
a közönség is helyesen ítéli meg az alkotásokat.
Most a  tervezgetés állapotában vagyok.
Természetesen szeretnék máskor is jelentkezni
munkáimmal. Nem tudom, hogy az álmaimból,
vágyaimból mennyit válthatok valóra. Egyéniségem
megőrzésére, a vállalt és kimunkált stílusom foly-
tatására törekszem. Nem idegen, sőt közeli hozzám
a líraiság is. Fel kell fedeznünk, meg kell mutatnunk
az emberi melegséget – a lírát azokban a dolgokban
is, amelyeket hidegnek hinnénk.

(Dolgozók Lapja, 1984. október 25.)

Szabó István: Ülő nő, 1970-es évek
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Múzeumban megrendezett emlékezetes tárlatán.
Szereplését a szakma egyöntetű elismeréssel fogad-
ta. Egy ideig bekapcsolódott a kecskeméti művész-
telep munkájába, majd rövid ideig az Iparművészeti
Főiskola oktatója lett. Budapesten a Tavaszmező
utca 1. sz. ház V. emeletén volt a műterme, ahol
számos nagyméretű kompozíciót készített. 1972-
ben Sopronban szerepeltek művei egy csoportki-
állításon, és ez idő tájt készítette a siófoki Lídó
Szálló két mozaikját is.
Leánytestvére – dr. Gábris Ödönné – ekkor már
Esztergomban élt férjével és a Rákóczi téren laktak,
sőt a család egy hétvégi telket is vásárolt a Szent
János-kútnál. Szabó István – akinek egészségi álla-
pota 1956-os sebesülése és a lelki traumák okán
meglehetősen labilis volt –1975-ben úgy határozott,
hogy fővárosi műtermét bérbe adja, és Esztergomba
költözik nővéréhez. Azt remélte, hogy a hétvégi
ház építésével foglalatoskodva majd regenerálódni
tud, és a levegőváltozás véget vet ismétlődő tüdő-
gyulladásainak is. A fővárosi műteremben maradt
képeit és személyes holmiját külön lezárt helyiségben
hagyta ugyan, ám a bérlő az ő hozzájárulása nélkül
teljesen átépítette a műteremlakást. Ott lévő műveit
és ingóságait felhordta a padlásra, ahol minden
tönkrement. Hosszas jogi procedúra után végre
kapott egy kisebb, igen előnytelen helyen lévő
műtermet, amit aztán sikerült eladnia. Ennek árából
rendezte be esztergomi műtermét a Szent Tamás-
hegyen – a Könyök utca 6. számú házban –, ahová
nővérével és annak családjával együtt átköltözött.
Ekkor termékeny évek következtek Szabó István
életében, melyek eredményeképpen l983-ban meg-
rendezte első esztergomi tárlatát a Művelődési
Központ galériájában. Esztergomi témájú látképpel,
városképpel lépett a közönség elé. A szűkebb és
tágabb környezet motívumai jó alapot szolgáltattak
művészi programjának megvalósításához. Áttételes,
néha szürreális hangvételű esztergomi képei tulaj-
donképpen víziók, melyekben az érzelmek és

a tudatos elemek egyensúlya érvényesül. 1984-
ben újabb kiállítással lép az esztergomi közönség
elé a Vármúzeum Rondella Galériájában. Ezúttal
művészetének másik meghatározó vonulata – geo-
metrikus, absztrakt kompozícióinak 35 darabból
álló kollekciója – kapott nyilvánosságot. A tárlatnak
nagy sikere volt. Egy 1984. október 25-én megjelent
interjúban műveit az „érthető absztrakt” kategóriájába
sorolta, és azt hangsúlyozta, hogy az ellenpólusokra
épülő, de egységes kompozíciókat konkrét tapasz-
talat, átélt világ hitelesíti.
Ezt a viszonylag nyugodt és produktív időszakot
törte meg az a körülmény, hogy a házuk mellett
lévő üres telekre nagytömegű földet szállítottak,
melynek következtében az épület falai megrepedtek,
és a ház életveszélyessé vált. Ekkor a Bánomi út
15-ben béreltek lakást (ez a hajdani I-es pince),
ahol tíz évig éltek. Amikor azonban az önkormányzat
eladta az épületet, a licit induló összegét nem
tudták kifizetni, ezért el kellett hagyniuk a lakást.
Ekkor költöztek a Kossuth utca 78. szám alatti ház
egyik udvari lakásába, ahol Szabó István haláláig
élt és alkotott.
1985-ben részt vett a hatvani portrébiennálén, 1986
pedig szerepelt az esztergomi művészek közös
tárlatán. Egy bulgáriai kiállításon díjat kapott, de
Finnországba és Németországba is eljutottak művei.
Egészségi állapota azonban folyamatosan romlott.
Több műtéten is átesett, és egyre inkább elhatal-
masodott rajta a depresszió. 2001. november 26-án
hunyt el Esztergomban. Képei számos hazai és
külföldi köz- és magángyűjteményben megtalál-
hatóak. Ülő nő című festménye a Nemzeti Galéria
tulajdona.
Nagy szakmai tudással, kemény erkölcsi tartással
rendelkező festő volt, aki a művészet más tarto-
mányaiban is otthon érezte magát. Szerette a zenét
és az irodalmat. 

(Esztergom és Vidéke, 2004. július 22.)




