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KELE SZABÓ ÁGNES 

Beszélgetés Szabó Kingával 
Szabó Gyula festőművész, grafikus munkásságáról 

Tél van. A losonci Városliget most csendes. Valaha ezeken a sétányokon rótta minden 
reggel köreit egy festőművész. A park melletti – róla elnevezett – utcában várja látogató-
it egykori háza, a napjainkra elegánsan galériává bővített Szabó Gyula emlékház. 

„Saját magát vetíti a képekbe. Ő maga Don Quijote, a Krisztusi metamorfózis a 
festő Pietájában, a lámpát tartó, de a megfeszített és megkínzott is.” Mi az eredete és 
az alapja a „losonci Don Quijote” elnevezésnek? 

Szabó Gyula a művészi alkotást elhivatottságnak fogta föl. Egész életére 
jellemző, hogy egynek tartotta magát a többi emberrel, felelősséget érzett az 

emberiségért és vállalta ezeket a felso-
rolt szerepeket. Azt hiszem, hogy ha 
valaki életében hozta volna párhuzam-
ba Don Quijotéval, kikérte volna ma-
gának, mert nem érezte fölösleges 
szélmalomharcnak a munkáját. Vi-
szont kétségtelen, hogy érezhette így 
magát losonci magányában Szabó 
Gyula festőművész, grafikus, aki egész 
életében valamilyen kirekesztettséggel 
küszködött. Csak azok, akik igazán kö-
zelről ismerték, s nem egy remetét 
vagy elérhetetlen csodabogarat láttak 
benne, hanem az embert, azok tudták, 
milyen közvetlen, megnyerő, jó humo-
rú, társaságot kedvelő volt. Mindenki-
hez megtalálta az utat, szeretetre méltó 
ember volt. Ő mondta egyszer: „A kri-
tika mindig csak arról beszélget, ami 
már elmúlt. Az alkotó ember pedig 
mindig azt akarja, ami következik. S 
azt hiszem, ez lényeges különbség.” 

Jaroslav Kubička szobra Szabó Gyuláról 
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Egy rövid szakmai életrajz ismeretében közelebb kerülhetünk Szabó Gyulához. 
Kérem, nevezze meg a szakmai életút főbb állomásait, a tanulmányokat, mestereket, 
az önálló művészeti tevékenység jelentős fordulatait! Korszakolható-e téma, előadás-
mód vagy egyéb szempontok alapján a munkássága? Szabó Gyula művészi elődjének 
van Goghot tartotta, akinek megfogalmazása szerint „elfestette előlem a motívumo-
kat”. Mennyiben érezhető ez a témaválasztásban, stílusjegyeiben, előadásmódjában? 
Volt-e még olyan előd, akinek a művészetét nagyra tartotta, különösen kedvelte? 

Szabó Gyula 1907-ben született Budapesten, de egész életét Loson-
con töltötte. Az életmű rendezésével éppen 2017-ben, a születése 110. és 
halála 45. évfordulója alkalmából rendezett A tehetségtől a zsenialitás felé cí-
mű kiállítás előkészítése kapcsán foglalkoztunk újra részletesen. 

Tehetsége nagyon fiatalon megmutatkozott. Szobafestő édesapja azt re-
mélte, hogy majd folytatja a mesterséget. Serdülőkorában azonban Gyula 
már másról álmodott: hozzájutva némi irodalomhoz ráébredt, hogy önálló 
alkotó szeretne lenni. Ebben támogatta Veneny Lajos műgyűjtő és magne-
mesítő, aki a Szilassy-birtokon működött mint állami felügyelő. A tavalyi 
kiállításon bemutattunk olyan kisméretű festményeket, amelyek még tanári 
irányítás nélkül születtek, de megütik a művészi mércét.  

15–17 évesen kezdte látogatni Gyurkovits Ferenc (1876, Bp.–1868, 
Losonc) műtermét. Gyurkovits a budapesti Mintarajziskolát végezte el, 
innen Párizsba ment a L'Académie Julianre, majd München következett, 
ahol letelepedett, műtermet rendezett be, tanítani kezdett és megnősült. 
Felesége korai halála miatt fogadott el egy meghívást Losoncra, ahol 
megrendeléseket kapott és megismerkedett későbbi feleségével. Letelepe-
dett, tanítani kezdett, magánórákat adott. Így került hozzá Gyula. Nyilván 
Gyurkovits Ferenc irányításával kezdett Gyula kópiákat, másolatokat is 
festeni. Ezekből 3 volt tavaly az emlékházban kiállítva: Munkácsy: Sira-
lomház – a sokalakos, ezt Gyula 17 évesen festette; Rubens: Mucius 
Scaevola és Grünewald: Isenheimi oltár. Ez a szándék évek múlva, más 
szinten, de visszatér alkotásaiban, mint új mozzanat, „a látott valóságon 
kívül más művészek munkái is jelentősen inspirálják vizuális világát. Kor-
szakonként más és más impulzusokat figyelhetünk meg, ugyanakkor ezek 
beiktatását saját művészetébe nem jellemezhetjük sem az eklektikus, sem 
az epigon jelzővel. Ugyanúgy bánt más művészek műveivel, mint a látott 
valósággal – használta és sajátos módon átalakította őket. Nagyon jó is-
merője volt a korábbi, valamint a kortárs európai, magyar és szlovákiai 
magyar festészetnek – választásait belső kapcsolódásai és témái döntötték 
el. A francia hatás nem tartott sokáig, azonban … a Cézanne-, van 
Gogh- és Gauguin-bűvölet elmúlása után is megmaradt képein az inten-
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zív világos színskála, valamint a fény. A franciák közül csupán Picasso 
képezett kivételt: a vele való »párbeszédet« élete végéig folytatta.”1 

Gyula 17 évesen – hogy célját elérje – tudatosan készült, művelődött, 
a megélhetését biztosítandó címfestést vállalt, szabadidejében természet 
után festett vagy lefestette a családtagokat, barátokat, éjjel pedig a gimná-
ziumi érettségire készült. 1935-ben egy elkeseredett rohamában addigi 
képei nagy részét elégette, kilátástalannak látta a jövőjét. Idegösszeroppa-
nását egy fürdőhelyen kezeltette, de közben Veneny Lajos fölhívta rá 
Reichental Ferenc és Brogyányi Kálmán figyelmét, akik biztatták és egy 
pozsonyi kiállítás lehetőségét helyezték kilátásba. Ez 1937-ben meg is va-
lósult a Kunstverein kiállítótermében. A kiállítás sikerének köszönhetően 
ösztöndíjjal Párizsba utazott, ahol bejárt a L'Académie Julianre (abban az 
időben ott Rouault és Matisse korrigált). Itt láthatta eredetiben van Gogh 
alkotásait. Feltűnő, hogy Párizs előtt expresszív festésmód jellemezte, 
amit hazatérése után fokozatosan elhagyott. 

1939-ben az Ernst Múzeum kiállításán a borongós Őszi párák című 
festményével elnyerte a Szinyei Társaság kitüntető elismerését. Ekkortól 
készültek akvarelljei és szimbolikus megfogalmazású önarcképei. Amikor 
Losoncot 1938-ban Magyarországhoz csatolták, azt remélte, hogy felvé-
telt nyer a budapesti Művészeti Akadémiára, amelynek rektora, Rudnay 
Gyula Gömörből származott és a „nagy háború” után 2 évet Losoncon 
töltött. Ez a terv nem sikerült. Állítólag már „öreg” volt hozzá. Gyulának 
ez megint nagy csalódást jelentett. 1942-43-ban Ipolyságon a Mese játék-
gyárban dolgozott, fajátékokat tervezett és mintapéldányokat készített. 
Közben a háború hatására fantasztikus szimbolista kompozíciók, víziós 
alkotások születtek. 1944, a játékgyár felszámolása után behívót kapott 
Debrecenbe, tartalékostiszti tanfolyamra. Itt az egyik légitámadás során 
egy óvóhelyen rekedt, 9 óra múlva találtak rá. Megint idegbénulás követ-
kezett. Miután hazakerült, a „felszabadulást” ágyban fekvő betegként élte 
meg. Ekkor kezdett fametszetkészítéssel – tehát grafikával – foglalkozni. 

A II. világháború utáni festészetében több korszakot különíthetünk el 
– tájképfestészet meleg színakkordokban az 50-es években, utána zöld 
korszak parkok, erdőrészletek fényjátékával, de vannak figurális kompo-
zíciók, portrék is. Az 50-es évek közepétől tíz évig főleg a grafikára kon-
centrált. Emellett az ekkor készült festményein az ecsetkezelése kötetlen, 
színfegyelme és kompozíciója oldott, megjelenik a kontúr, többféle tech-

                                                             
1 Kubicska Kucsera Klára 2007. Inter arma silent musae? In: Szabó Gyula 1907–

1972. Nap Kiadó, Dunaszerdahely. 
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nikát használt. Rudnay hatása látható egyes képein. Részben – bevallot-
tan – Munkácsy, Paál László és minden szempontból példakép Remb-
randt. Ezekkel reagált a szocialista realizmus elvárásaira. 

Ettől az időtől a szlovákiai és a szlovákiai magyar kultúra egyik legkiemel-
kedőbb egyénisége volt. 1963-ban állami jubileumi díjban, majd Cyprián Ma-
jerník-díjban részesült, 1967-ben kapta meg az érdemes művész elismerő cí-
met. Nagyszámú hazai és külföldi kiállításon vett részt, sok díjat kapott. Az 
életmű megkoronázása volt 1971-ben Budapesten a Magyar Nemzeti Galé-
riában nagy sikerrel megrendezett gyűjteményes kiállítása, melynek megnyi-
tóján barátai és tisztelői hihetetlen tömege jelent meg. 1972-ben halt meg. 

Szabó Gyula egy időben sokat utazott. Milyen országokban járt? Az ott szerzett 
élmények, tapasztalások mennyiben alakították művészetét? 

1955-től nyílt alkalma utazni. Eleinte a művészszövetség tagjaként 
csoportos utazásokon vett részt a Szovjetunióban, Libanonban, Kínában, 
Tunéziában. Közben palettája kivilágosodott, elhagyta a munkácsys ro-
mantikus realizmust és nagyon energikusan festett. A 60-as években 
újabb utazásokra volt lehetősége. Világot látott, kiállításokat, galériákat 
látogatott. Már nyugat-európai országokba is eljutott. Egyik legemlékeze-
tesebb élménye a földközi-tengeri hajóút volt. Ennek képein a világos 
színskála a legjellemzőbb. Gyakran töltött hosszabb időt Prágában, ahol 
legkedvesebb öccse (heten voltak testvérek), Laci élt, aki az operaházban 
dolgozott főügyelőként. Ott Gyula minden operát megnézett. Budapest-
re is gyakran járt rokonokhoz. Ott is kiállításokat látogatott. 

Szabó Gyula művészi elveit a legmarkánsabban 1948-as Nyílt levelében fogal-
mazta meg: „A modern művészet nem formabontó, de formaépítő. Nem a már fölfede-
zett formákat zúzza szét, de új formaterületeket fedez föl a lélek bolygó Kolumbusza-
ként. S ahogy egyetlen fölfedező sem a már birtokba vett területek megsemmisítésére 
tör, hanem a meglevőt akarja újjal gyarapítani: ugyanúgy a modern művész sem az 
elődök forma-, szín- és gondolatkincsét, mondjuk a klasszikát és az impresszioniz-
must, vagy egyes Mont Blanc-nagyságok hegyeit, csúcsait döngeti romboló szándékkal, 
hanem ezeknek kikötős partjairól új vizekre indul a gálya. A már ismert területek 
tapasztalataival, iránytűivel fölszerelve. Új és új bolyongásra, új és új célok elérésére.” 
Tetten érhetők-e, megvalósultak-e ezek az új bolyongások, új célok? 

Az új bolyongásokat az új utazások jelentették. Az ott tapasztaltak, az 
élmények, benyomások nagy mértékben befolyásolták alkotói elképzelé-
seit. Változott a képek témája, hangulata, világosodott a színvilága. Érett 
művészként a „jelszava” az volt: „Megtartani és megmaradni”. Ez szerintem 
esszenciája annak, ami ebben az idézetben van. 
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Szabó Gyula: Önarckép kakassal (Forradalom–élet sorozat) 

Szabó Gyula: Gazdag termés (Föld népe-sorozat) 

 



KÉPZŐMŰVÉSZET 
 

 

69 

Hagyományosan, minden második csütörtökön elmentek Szabó Gyulához régi 
barátai, akikkel valaha – míg be nem tiltották – a Kármán József Irodalmi Kört al-
kották. Kik voltak a legjelentősebb résztvevők? Milyen volt ezeknek az estéknek a 
hangulata? Milyen témákról beszélgettek? 

A baráti társaság: Ocsovay Imre – érdemes tanító; Sólyom László – 
banki munkája mellett publicista; Ferencz Ferdinánd – könyvtárosi mun-
kája mellett verseket írt és „kultúrpletykákat” közölt; id. Dr. Lóska Lajos 
– gimnáziumi tanár, író; Winkler Oszkár – építőművész és még egy pá-
ran. Beszámoltak egymásnak az éppen aktuális eseményekről, megvitat-
ták a megjelent könyveket, fölolvasták a friss írásaikat, néha közösen ke-
seregtek a kisebbségi magyar kultúra helyzetén, a magyar sorson, meg-
próbálták „megváltani a világot”. Központi alakja a társaságnak Gyula 
volt. A többiek figyelmesen hallgatták, ha verset olvasott föl, véleményt 
mondott bármiről, vagy megmutatta legfrissebb képét. Losonci viszony-
latban – húga, Éva és sógora, Denkmayer Ernő mellett – ez a kis baráti 
kör volt szinte az egyedüli kapcsolata, ahonnan visszajelzést kapott az al-
kotásaira. Jófajta borral kínáltuk a társaságot, kedves összejövetelek vol-
tak. Ugyan nem tartoztak ehhez a körhöz, de életre szóló barátság fűzte 
id. Szabó Istvánhoz, a Benczúrfalván élő szobrászhoz, Milos Alexander 
Bazovskýhez, aki a modern szlovák festészet egyik megalapítója, vala-
mint Fischer Ernőhöz, a Losoncról származó festőművész, tanárhoz.  

Szabó Gyula költőként is jelentős alkotó volt. Melyik a számodra legkedvesebb 
verse? Hol publikálták a verseit? 

Verseit életében nem volt hajlandó kiadni. Csak baráti körben olvasta 
föl őket. Ezeket először 1977-ben adta ki a Madách Kiadó Betű és forma 
címmel Kubicska Klára válogatása szerint, rajzokkal kiegészítve. Majd 
2001-ben kiadtam a Szabó Gyula breviáriumot. Szinte mindegyik versét 
szeretem, talán a Sodrások nyomán a legkedvesebb. 

 
Szabó Gyula 

Sodrások nyomán… 
 

Sodrások nyomán a szél fuvolázik. 
Sohasem fönnebb, csak szélmagasságig. 
Fölötte hallgat a mennyei kékség, 
S mindenek fölött a fénylő sötétség. 
S ahol az ős-Pont-Közép nem kerenghet, 
Fekete-fehér színcsordák legelnek 
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Békésen egyhelyt… Kolompjuk sem csenget, 
De ha jól hallasz, átszövik a csendet. 
 

Budapest, 1971 

Megfejtené, hogy mit jelent az ő aspektusában a következő idézet? „Nagyon kívá-
nom a szépet, mert végeredményben rövid az élet.” 

Amit a szépségről mondott, írt, az szó szerint értendő. Főleg még fiatal-
korában, amikor nagyon keményen megharcolt azért, hogy művész lehessen. 

Szabó Gyula a II. világháború előtt főleg festett, a háború után elsősorban grafi-
kai munkássága vált ismertté. Több sorozatot is készített. Melyek ezek? Mi inspi-
rálta a témaválasztást? 

Gyula szerint a festészet lírai műfaj, tehát minden egyes festmény egy 
adott időben, egy adott hangulatban jön létre. A grafika (nálunk ez a szó 
a sokszorosítható grafikát jelenti, a rajz nem tartozik bele) viszont epikus 
műfaj. Ezért készített sorozatokat, melyekkel egy-egy témát járt körül. A 
választott témák is komolyabbak, társadalmi szempontból lényeges kér-
dések. Első sorozata, az Ecce Homo 21 lapon meséli el az átélt háborús 
borzalmakat és az utána ébredő reményt. Ezután következett a Föld népe-
sorozat, az Emberek a hegyen, az Asszonyok, a Forradalom–élet, a Forradalom–
szerelem ciklus. Ezek és még további ciklusai – összesen több mint 360 
bevésett dúc. 

Hogyan, milyen apropóból került kapcsolatba Szabó Gyulával? 
Utolsó egyetemi évemben, 1966-ban volt Pozsonyban egy kiállítás 

Szabó Gyula friss képeiből: 1963-tól kezdett a festményeibe más anyago-
kat, főleg rézlemezt applikálni. Mintegy 30 kép mindegyike ilyen új tech-
nikával készült és minket, fiatalokat egészen lázba hozott. Kerestem a le-
hetőséget a személyes megismerkedésre, amire 1968. augusztus elején ke-
rülhetett sor. Az élmény oly mély nyomot hagyott bennem, hogy elhatá-
roztam, írok róla. Erre egy további – 1969 februári – látogatás után került 
sor. A tervezett cikk (tanulmány) kb. 2 hét alatt elkészült, ezt elküldtem 
neki jóváhagyásra. Ezután már havonta találkoztunk, már nem a cikk ap-
ropóján…  

Mit jelent a MARGARÉTA-szimbólum? 
Májusban már megkérte a kezemet. Június végén volt a 25. születés-

napom, ekkor került szóba, hogy legkedvesebb virágom a margaréta. Ek-
kor kezdte festeni a margarétás képeket. Eredetileg mondogatta, hogy 
megfesti a portrémat, de erre soha se került sor. A 14 margarétás kép tu-
lajdonképp a portrém. 
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Szabó Gyula 

„Röpke-nehéz” vers 
 

Elinalt minden ifjúságom... 
Te visszahoznád kedvesem?  
Óh lásd agyam- és szív-bússágom  
Mint borong árva telkeken.  
 

Szép madárságod fénylőn rebben,  
én játszom néked rímeim,  
és nem fájtak még soha szebben  
véres-pasztózus színeim.  
 

Kék ég alatt, vert őszi tájon,  
Csontos, csendes hó-tél előtt,  
hol elalszom én és minden álom –  
kedvesem, nézd: az ifjúságom  
borzong az ifjú-szél előtt:  
mely felőled árad.  
 

1970 
 

Szabó Kinga alapítója és 20 évig igazgatója volt Losoncon a Nógrádi Galériá-
nak. Mik voltak a legjelentősebb céljai, feladatai? Melyek a legkedvesebb emlékei eb-
ből az időszakból? 

Végzettségem szerint bölcsész és esztéta vagyok. Amit művészettörté-
netből tudok, azt Gyulától és Kubicska Klárától tanultam, illetve önkép-
zéssel. Nagy tanulság volt számomra Szabó Gyula 1971-es kiállítása a 
Magyar Nemzeti Galériában, Pogány Ö. Gábor rendezésében. Kiállítást 
rendezni először őt láttam. Azóta ez a legkedvesebb foglalkozásom. Gyu-
la halála után kezdeményeztem egy losonci galéria létrehozását. 8 évbe 
telt, de meglett! Igazgatójául neveztek ki, s ezt a posztot töltöttem be 20 
éven át. Legfontosabb célom: a művészet megismertetése, megszeretteté-
se Losonccal, illetve Szabó Gyula művészetének bemutatása és feldolgo-
zása mellett a többi nógrádi művész számára is bemutatkozási lehetősé-
get biztosítani. 

A Szabó Gyula Emlékház méltán tekinthető élete főművének. Mióta létezik? Mi 
a célja? Az alapításkor is – Szabó Gyula életművének megőrzésén, bemutatásán túl – 
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egy élő kulturális központ létrehozása volt a cél? Minek tudható be a látogatottsága, 
népszerűsége? Milyen programokat kínál? Kik a társai ebben a kulturális misszióban? 

Amikor nyugdíjba mentem (2004-ben), előbb Kubicska Klárával létre-
hoztuk a Szabó Gyula-monográfiát – 6 szerző művét –, mely Gyula szüle-
tésének 100. évfordulójára jelent meg. Ugyanebben az évben, 2007-ben 7 
kiállítását rendeztük meg (Ipolyság, Pozsony, Losonc, Rimaszombat, Kas-
sa, Komárom, Dunaszerdahely), ezután vágtam bele a ház átépítésébe. Az 
egész földszintet galériává alakítottuk át. 2008. november 26-án nyílt meg, 
véletlenül, de éppen azon a napon, amikor 1948-ban Szabó Gyula Nyílt le-
vele megjelent. 3 évre rá megnyitottuk a hozzáépített kiállítótermet is. 

1997 óra működik a Szabó Gyula Barátainak Klubja polgári társulás, 
melynek tagjai még személyesen ismerték Szabó Gyulát, és lelkesen segítik 
az emlékház működését. A nagyterem megépítése lehetőséget biztosít arra, 
hogy Gyula váltakozó tematikus anyagain kívül évente kétszer kortárs mű-
vészt is bemutassak. Ezenkívül számos hangversenynek, kulturális prog-
ramnak is a házgazdái vagyunk. Fontosnak tartjuk a kapcsolat kiépítését a 
fiatalokkal is. Ezért a múzeumpedagógiai foglalkozásainkon túl minden év-
ben az alapiskolások számára művészeti-műveltségi versenyt rendezünk. 

Hogy érzi magát? Mi foglalkoztatja napjainkban? Mi jelent örömöt? 
Nem vagyok szentimentális alkat. Csak egyszer álmodtam Gyulával, 

halálának 10. évfordulóján. A ház előszobájában rettenetes sok ember 
volt. Érdekes, hogy 26 évvel később, az emlékház megnyitásán nézett ez 
így ki. A sok-sok fej között megláttam Őt. Nem fértem hozzá, mert ott 
állt az a sok ember. Megszólítottam: „Jaj de jó, hogy lejöttél!” (Álmom-
ban tudtam, hogy ő egy üres lakásban van itt fölöttünk a dombon, egy 
éppen épülő új lakótelepen.) „Most már maradsz?” „Nem, még vissza 
kell mennem.” Tudtam, hogy ott még ír valamit, amit még nem fejezett 
be. Véget ért az álmom. Felébredtem, kerestem magam mellett, de per-
sze, hogy nem volt ott. De én boldog voltam, hogy megint itt volt velem, 
hogy találkoztunk.  

A művei révén folyamatosan bennem él. Az emlékház létezése állan-
dósítja ezt a kapcsolatot. Öröm számomra, ha az emlékház működik és 
látogatják. 
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