
Szabó László képeihez

Kint vagyunk, a bejárat előtti betonon. Bu
da, Baba utca tizennégy. Laci láthatólag él
vezi a szép tavaszi időt. Egy kislány áll toló
kocsija mellett. Beszélgetnek.

Hamarosan én is a társalgásba elegyedem.
Pontos, magvas válaszokat kapok, bár sok
szor kell megállania, megpihennie. A vára
kozási időt egy mosoly emléke rövidíti meg,
könnyed, fesztelen. Műveiben is van valami
ebből a könnyűségből, noha témái, beállítá
sai az erkölcsi világ nehézkedéseinek ismere
tében készülnek.

Életéről keveset beszél. 1953. június l2-én
született Újpesten, munkásszülők második
gyermekeként. Édesapja nyugalmazott ha
jós, szerelő-parancsnok, édesanyja portás.
Egy bátyja, két öccse van.

1957-ben, oltás után lett beteg. Romlott
volt az oltóanyag. Először a László Kórház
ba került, két év után helyezték át a Baba ut
cába. Elvégezte a nyolc általánost, le is érett
ségizett, 1976-ban végzett.

"Tanulásban igen gyönge voltam- vallja.
--Csak azt tanultam, ami érdekelt. Közepes
nél tovább nem nagyon vittem, számtanfel
adataim tele voltak rajzokkal. Minden füze
temet körberajzoltam. Fejekkel, hajókkal,
állatokkal. Általánosban egyszer új tanárnőt
kaptunk. Bernáthegyiné, Vera néni. Türel
mes volt, több feladatot is megoldatott ve
lem. Már nem rajzoltam többé fejeket, és ezt
ő igen hiányolta."

Lacit a művészetben egyik felnőtt beteg
társa inditotta el. Virágos lapokat kért tőle.

Ő nem akart rá vállalkozni, de az kétszáz da
rabot rendelt tőle. Jól sikerültek. Ez volt az
első nagy sikerélmény, I977-ben. Majd kö-
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vették a többiek. László Anna Vaspotya ci
mű könyvének borítóját is ő festette.

Rajzol és fest. Ceruzával, tustollal, vizfes
tékkel. Ülve vagy fekve, szájába vett ecsettel.

l979-ben volt a Rádió kultúrtermében ki
állítása egyik-másik (Marczibányi téri) be
tegtársával közösen. 30 képet vitt oda, tájké
pet, mesés jeleneteket, vallásos témákat. Ek
kortól kezdtek komolyabban fölfigyelni rá.
Betetőzte a Siker- Vitray Tamás műsora.

Ezt követően nyolc helyen volt már kiállítá
sa. Székesfehérvárott, Vácott, Budapesten.
A legutóbbi 1981 májusában, a Gorkij fasor
ban.

Mióta megjelent 198I-es naptár-illusztrá
ciója, egyre többen keresik fel. Személyesen.
telefonon, egyesek és intézmények. Csak ab
ba ne maradjon!

.Szeretném fölrázni az embereket. Hiszek
Istenben. De azt is látom, hogy sokan azo
nosítják magukat vele. Vannak nagyon rossz
szanatóriumi tapasztalatok. Volt olyan, aki
odament az egyik beteghez és azt mondta ne
ki: »Kelj fel és járj«."

"Sokáig azt hittem, hogy teljesen fölösle
ges minden. Képzelődéseimre a többiek csak
legyintettek. Most már be tudom bizonyítani
egy részüket. Jólesik, ha mondják, csináljak
valamit. És amennyit bírok, csinálok is."

Ajelenlegi Vigiliá-ban három képet látha
tunk tőle. A Kínszenvedés három jelenetét.
Közülük kettő az eredeti szerint szines, bar
na, kék, fekete tónusokkal. Kompozíciójuk
így is kivehető, vonalaik árulkodnak. Drá
mát rögzítenek, amelynek meg kellett történ
nie. Kárhozatos tett és elkárhozott arcok.
Indulat, harag, bosszú - de már félig kitépett
méregfogakkal. Az öröm is ott van rajtuk', a
képeken, hogy mindez megtörtént, és nem
hiába történt.

(R. J.j
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