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Dokumentum a Csernus-Szabó barátságról

Szabó Endre Belgiumban vált jelentős festővé André Szabó néven.

A Győrffy István Kollégium alapítói között olvashatjuk a nevét, többek közt Karácsony Sándor, Mályusz Elemér, Zilahy Lajos,
Visky Károly mellett. Az Iparművészeti Főiskola grafikai szakán Borsos Miklós, Bortnyik Sándor, Domanovszky György és
Konecsni György tanítványaként.  Az ötvenes években több plakátpályázat díjnyertese,  akkor elsősorban az alkalmazott
grafika  kínálta  a  megélhetést.  Heinzelmann  Emmával,  Szász  Endrével,  Sinka  Mátyással  dolgozott  egy  dekorációs
műhelyben. 1956-ban a parlamenti sortűz szemtanúja volt, elmondása szerint szerencséjének köszönhette, hogy túlélte a
„véres  csütörtököt”,  a  karhatalmisták  brutalitását.  Akkor  döntötte  el,  hogy  elhagyja  hazáját.  Milánó  és  Párizs  után
Brüsszelben telepedett le.

Szabó Endrét a nyolcvanas években ismertem meg, akkor már minden évben hazajött Tiszavasváriba az édesanyjához és
testvéreihez.  A  kisvárosban  műtermet  rendezett  be,  s  ennek  köszönhető,  hogy  itthon  is  megismerték.  Gyakran
felkerekedtünk nyaranta, és általa ismerkedhettem meg Heinzelmann Emmával, Szalay Lajossal, Szász Endrével. Szalayval
Párizsban többször is kiállított, a francia fővárosban Modigliani lányától vehetett át rangos kitüntetést. Dalíval egy belgiumi
kiállításon  találkozott,  Paul  Delvaux-val  együtt  vacsorázott.  Vermeer-átiratait  bemutatta  a  nagy  flamand  festő
szülővárosában, Delftben is.

Ezeken a műgonddal készült képeken az alakok és tárgyak időtlensége és intim nyugalma érint meg bennünket. A sorozat
legtöbb  darabja  dél-afrikai,  amerikai,  holland,  francia  magángyűjteménybe  került.  Amikor  gyakrabban  hazalátogatott,
felfedezték a gyűjtők is, kiállításokat rendezett. Halála előtt a siófoki Kálmán Imre Múzeumban nyitottam meg tárlatát, együtt
autóztunk  a  Balaton-parti  városba.  Ezek  az utak  felértek  egy-egy  egyetemi  szemeszterrel.  Szépen  beszélt  magyarul,
megőrizve a szatmári kettőshangzós tájnyelvet.

Élete  végén tiszavasvári  műtermében a  kezembe nyomott  egy  levelet,  hogy  őrizzem meg.  A feladó  Csernus  Tibor,  a
bélyegzőn 1966. szeptember 5-i a dátum. Szabó Endre brüsszeli  címére küldte a Párizsba nemrég érkezett festő, hogy
tanácsokat kérjen a „gyakorlott”  emigránstól. Csernus töltőtollal írta a sorokat, betűinek lendületes duktusa önmagában is
esztétikai élmény. Íme a párizsi Hoˆtel de Ville postahivatalában feladott levél:

Kedves Bandi,
Ne haragudj, hogy csak most írok, és nem rögtön köszöntem meg kedvességedet és
fáradozásaidat ügyemben. Igazán hálás vagyok érte.

M. Springallt a megadott címen felkerestem, és nagyon barátságos volt, bár eljönni nem tudott, de
ezt egy későbbi időre megígérte, ha újra Párizsba jön, ami gyakori. Azt mondta: júniusban vagy
szeptemberben hajlandó kiállítást csinálni nekem. Én mindjárt szeptembert mondtam, úgy tűnt, az
inkább szezon, de talán kár volt nem a közelebbit kérni. Mit gondolsz?

Erre kérném válaszodat és tanácsodat a továbbiakra, mit csináljak, hogy az ügy nehogy elaludjon
valahogy? Írjak-e neki, hogy jobban az eszébe véssem, vagy mi legyen? Újabb fotók küldésének
nyilván nem sok teteje volna most már, arra kéne valahogy rávenni, hogy tényleg eljöjjön, és
jobban lefixáljuk a dolgot.

Idáig nagyon jól néz ki a dolog, és gondolhatod, mennyire örülnék, ha sikerülne!
Közben egy 3 hétig tartó gyomorrontás eléggé fenntartott a munkában, még mindig csak 8 van
abból a fajtából, amit láttál, pedig legalább 12-t szeretnék, hogy egy sorozat lehessen. De eléggé
kijöttem a folyamatából, és nehezen találok vissza. Nem voltam elég jó erőben a földön való
guggoláshoz, ahogy csináltam. Pénzkereset után is futkostam.

Még egyszer nagyon szépen köszönöm a támogatásokat, és Horváth barátodat is üdvözlöm.
Válaszodat várva kedves feleségeddel együtt szeretettel üdvözlünk,
Csernus Tibor

A levélben említett Springall nevű férfi személyét nem tudtam megfejteni. Horváth, a barát nem más, mint a Szombathelyen
1936-ban született és 1957-ben Brüsszelben letelepedett Horváth Pál geometrikus festő, szobrász és formatervező. Szabó
Endre akkori felesége, Maria bolgár hegedűművész, már nem él.
A Három lektor, az Újpesti rakpart, a Nádas és az Angyalföld festője akkor már túl van első párizsi kiállításán (Lambert
Galéria,  1964),  de még nem annyira ismert,  hogy a képeiből  megéljen. Illusztrál, könyvborítókat készít (például Az ötös
számú vágóhíd belga ki-adásához). Ebben az időben a szürnaturalizmustól már a hiperrealizmus felé fordul. Szabó Endre
gyakran betért a Bateau Lavoir-beli  műterembe később is, különösen a hetvenes évek közepén, amikor Párizsban több
kiállítása nyílt. Később a kapcsolatot leginkább telefonon tartották.

Csernus Tibor halottak napján virágot vitt  egyik kedves festője, Edgar Degas sírjára a montmartre-i temetőbe. Őt is itt
temették el 2007 szeptemberében. Barátja, Szabó Endre (André) három hét múlva követte. Hamvait a nyíregyházi temető
fogadta magába.

Tarczy Péter

(Csernus Tibor párizsi műtermét a KOGART Galéria Andrássy úti épületében a közelmúltban rekonstruálták. Az emlékhely

folyamatosan látogatható – a teljes hagyatékot itt helyezték el –, Csernus-kutatóközpontként működik.)


