
 

 

 

Szász Endre és felesége 1991-ben költözött be a kúriába, amelyet előtte három éven át 
újítottak fel. Az épületben élt Szász Endre festőművész – feleségével -, élete utolsó 
évtizedében. 

 

Szász Endre 1926. január 7-én, Csíkszeredán, Erdély ben született . 

Gyermekkorát is itt töltötte, életének meghatározó élményeit az erdélyi, illetve dunántúli 
táj és a családi közeg kínálta. Édesapja Szász Béla orvos, édesanyja Szuszenka 
Erzsébet. Édesanyja családjától örökölhette tehetségét. Gyermekkorától kezdve 
természet után rajzolt. 

Marosvásárhelyen érettségizett. A fiatal Szász Endre érdeklődése kezdetektől az 
erdélyi élményvilágból, a falu, az egyszerű emberek, a természet és az állatok iránti 
érdeklődésből táplálkozott. 

A háború végén, 1946-ban áttelepült 
Magyarországra, s Budapesten, a 
Képzőművészeti Főiskolán kezdte 
tanulmányait. 1949-ben - tanulmányai 
befejezése előtt - távozott a főiskoláról, 
„kimenekült az életbe".  

Pályáját „reklámgrafikával" kezdte. 
Legkorábbi megbízásai alkalmi 
eseményekre készült transzparensek voltak 
(május elsejei felvonulások üzemi 

dekorációi, Sztálin, Rákosi és Lenin fejek, szovjet filmek plakátjai az Uránia moziban).  

 

1950-ben koholt vádak alapján fegyverrejtegetés vádjával tíz év börtönre ítélték, de egy 
év múlva szabadult. Ez után könyvillusztrátorként kereste kenyerét, hogy anyagi 
nehézségein úrrá legyen. Több száz könyvet illusztrált, tollrajzai és rézkarcai széles 
körben ismertté váltak. 

 
1950-es évek elején 
alakította ki stílusteremt ő 
vonalrajzait , amelyekkel 
számos díjat nyert külföldön. 
Az '50-es évek második 
felétől készítette sajátos, 
puha felületeket létrehozó, 
hidegtű technikával készült 
rézkarcait. 

Legnagyobb sikerét Omar 
Khajjám  Rubáiját cím ű 
verseskötetének magyarra 
fordított kiadásához 
készített rajzaival érte el , 
ami 1964-ben a British 
Múzeum nemzetközi 
pályázatán bekerült a világ 
legszebb harminc könyve 
közé. Külföldi sikerei 
elismeréseként 1965-ben 
Munkácsy díjat kapott . 

Ebben az időszakban alakult ki egyéni művészeti stílusa, a jellegzetes Szász Endre 
kompozíció , elvont, erősen stilizált alakokkal, amelynek fő motívuma a művészi 
fantázia szülte, szemben álló félalak . Alakjainak fontos stílusbeli sajátossága a 
hosszú nyak és a vállak, az arcok keskeny nyújtotts ága. Különleges találmánya, 
hogy a kompozíció csúcspontját megkettőzte az arc és a fejre illesztett különleges 
motívumok segítségével. 

 

A hatvanas években díszlettervező-dekoratőrként dolgozott a Filmgyárban. 
Látványtervezője volt az Egri csillagok című filmnek. Tervezett színházi és filmes 
díszleteket, valamint jelmezeket. Grafikai munkássága mellett ekkor főleg festészettel 
foglalkozott, s rövid időn belül festményeivel is sikereket ért el. 
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A kiállításokon elért sikerei ellenére, elképzelései és vágyai által hajtva elindult a 
nagyvilágba szerencsét próbálni. 1971-ben érvényes magyar útlevéllel hagyta el az 
országot, akkori feleségével, Szász Lulával . 

Felesége volt a menedzsere, aki minden összeköttetését, ismeretségét felhasználta, 
galériákat keresett fel férje képeivel, tárgyalt a műkereskedőkkel, kiállításokat 
szervezett, élénk társasági életet élt, hogy minél többen megismerjék a Szász Endre 
nevet. 

 

Nevét, munkáit világszerte megismerték, és megszerették. Szász Endre jellegzetes 
allegorikus fejdíszt viselő barokk nőalakjait, az általa tervezett porcelánokat, 
ékszereket, bútorokat és kristályokat Európa számos fővárosán kívül Torontóban, 
Montrealban, Vancouverben, New-Yorkban, San Franciscóban, Los Angelesben, 
Mexikóban, Tokióban, Johannesburgban és Ammánban megrendezett kiállításokon is 
megcsodálhatták az érdeklődők. 

 

A sikeres világkarrier ellenére végleg hazatért, és már a '80-as évektől gyakran itthon 
tartózkodott, amit nagyszabású hazai munkái is tanúsítanak. Megfestette az újonnan 
elkészült Győri Nemzeti Színház előcsarnokának arany-fehér porcelánfalait, részt vett 
a Hollóházi Porcelángyár Stúdiójának megalapításába n, ahol vázákat, 
dísztárgyakat tervezett, szőnyegeket készített a soproni szőnyeggyárnak. Keze nyomát 
őrzi a budapesti 3-as metró Dózsa György úti megállójában Dózsát ábrázoló 
tűzzománc alkotás, az ő porcelán faliképe díszíti az 1996-ban épült hollóházi Istványi 
Ferenc Általános Iskola auláját, valamint a miskolci megyeháza Szász-termében látható 
hatalmas falképek és a Miskolci Egyetem auláját díszítő murália, a Tudás fája is az ő 
alkotása. 1983 márciusában nagy visszhangot kiváltó tárlatot rendeztek munkáiból a 
Vigadó Galériában. 

 

Hazatérése után előbb 
Sopronba költözött, majd 
1991-ben a Somogy 
megyei Várdán  telepedett 
le. Romos állapotban 
megvette a Somssich-
Matulay család hajdani 
kúriáját, amelyet eredeti 
állapotában felújíttatott , és 
több száz különleges fával 
és cserjével ültette be. 

Életének utolsó szakaszát 
Várdán töltötte , ahol aktív közéleti tevékenységet folytatott: díszelnöke volt a Várdai 
Ifjúságért és Polgárokért Egyesületnek, író-olvasó találkozókat, kiállításokat, 
képzőművészeti táborokat szervezett. Várdán rendkívüli elismerés és szeretet övezte. 
2002-ben Várda Község Díszpolgára címmel ismerték e l munkásságát . Állandó 
kiállítása van a községben és a várdai lakosság őrzi és ápolja emlékét. Életművét a 
Somogy Megyei Közgyűlés Örökségünk Somogyország Kincse kitüntető címmel 
ismerte el  

Szász Endre munkásságát a Magyar Köztársasági Érdem rend tiszti keresztje és a 
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitünt etéssel ismerték el,  amit 

két nappal korábban, 2003. augusztus 18-án , a mosdósi Tüdő és Szívkórházban 
bekövetkezett halála  miatt, már nem tudott átvenni. 

 

Özvegye és hagyatékának kezelője, Szászné Hajdú Katalin előzetes bejelentkezés 
alapján – belépődíj ellenében – 
fogadja az érdeklődőket, akiknek a 
2003-ban elhunyt Szász Endre 
életművéből mutat be válogatást, 
tárlatlátogatás keretében. 

A műterem akár önálló kis 
múzeumként is megállja a helyét, 
porcelánok, faliszőnyegek, a festő 
állványa, rajta a megkeményedett, 
kikevert festékekkel, az egyik polc 
pedig roskadozik a könyvektől, rajta  
Omar Khajjám Rubáijátjából vagy 
fél tucat kiadását láthatunk, mindegyiket a művész illusztrálta. Legnagyobb sikerét is 
Omar Khajjám  „Rubáiját” cím ű verseskötetének magyarra fordított kiadásához 
készített rajzaival érte el , ami 1964-ben a British Múzeum nemzetközi pályázatán 
bekerült a világ legszebb harminc könyve közé. 

Szász Endre Emlékkiállítás 


