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A Pilisi Alkotó Kaptár Egyesületrõl

En nek a könyv nek a ki adó ja a Pi li si Al ko tó Kap tár Egye sü -
let. Tud ni kell ró lunk, hogy 2007 szep tem be ré ben ala kul tunk
meg 15 fõ vel. Tá mo ga tó és szer ve zõ mun kánk kal igyek -
szünk ten ni azért, hogy a fõ vá ros hoz kö zel, a pi li si ré gi ó ban
is pezs gõ kul tu rá lis és mû vé sze ti élet alakuljon ki.

A PAKE nem csak a kép zõ mû vé sze ket tö mö rí ti ma gá ba,
ha nem író kat, köl tõ ket, elõ adó mû vé sze ket és olyan lel kes pol -
gá ro kat is, akik ugyan nem mû vé szek, de a mû vé szet sze rel -
me sei és a mû vé szet ügyé nek a pár to lói. Si ke re sen mû köd -
nek fel nõtt és gyer mek szín kö re ink is.

Cél ja ink meg va ló sí tá sa so rán a mû vé szet és a kul tú ra ter -
jesz té sé vel be kap cso ló dunk az or szá gos és az eu ró pai vér ke -
rin gés be.

Ez ügy ben ed dig két pá lyá za tot hir det tünk: „A Bib lia éve
2008” és a „Rad nó ti év 2009” cí mût, me lyek nek szá mos
részt ve võ je volt a ha tá ron túl ról is.

Kö zös fel ada tunk nak tart juk még a pilisvörösvári szü le té sû
vagy itt élt mû vé szek em lé ké nek ápo lá sát: ver ses kö te tek, an -
to ló gi ák, port ré kö te tek ki adá sát és ki ál lí tá sok ren de zé sét. 

Eb ben a port ré kö tet ben négy pilisvörösvári kö tõ dé sû mû -
vészt mu ta tunk be, akik mind an  nyi an az egye sü let tisz te let -
be li tag jai.

Czeglédi Gi zel la 
A Pi li si Al ko tó Kap tár Egye sü let el nö ke
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A szerkesztõ elõszava

„…édes Ha zám, fo gadj szivedbe, / hadd le gyek hû sé ges
fi ad!” – ír ja, jaj dul ja, zo kog ja Jó zsef At ti la  „Ha zám” cí mû ver -
sé ben. Ez az õszin te ki tá rul ko zás, ez a lán go ló ha za sze re tet,
a sors kö zös ség fel tét len vál la lá sa, a nem zet hez, nép hez va ló
hû ség val lo más sze rû ki nyi lat koz ta tá sa nem ki vé te les a ma -
gyar iro da lom ban, de Jó zsef At ti la – és a hoz zá ha son ló an ne -
héz so rú-sor sú köl tõk  – ver se i ben szó lal meg a leg hi te le seb -
ben és a leg sze ret he tõb ben. Pél da adó an, kö vet he tõ en is egy -
ben.

Fel vál lal va a nagy sza va kat, úgy gon dol juk, e port ré kö tet
négy meg idé zett mû vé szét egész éle tük ben ugyancsak az az
olt ha tat lan vágy haj tot ta-hajt ja, hogy ez a te nyér nyi kis ha za,
és ezen be lül is a még szû kebb la kó hely-ha za be fo gad ja, elis -
mer je, tisz tel je, dé del ges se õket. Ezért vá lasz tot tuk a kö tet
címé nek Jó zsef At ti la idé zett vers so ra i ból a leg szebb, leg -
õszin tébb, a gyer me ki és anyai sze re tet re le mez te le ní tett leg -
iga zabb sza va it: „…fogadj szivedbe…”

A négy mû vész kö zül há rom nem Vörösvár szü löt te, s
bizony ke mé nyen meg is küz döt tek azért, hogy az it te ni
közös ség be fo gad ja, el fo gad ja õket. Mind nyá jan Ke let-Ma gyar -
or szág ról ér kez tek hoz zánk: Baj nok Bé la Gyu lá ról, Bi ha ri Sán -
dor Deb re cen bõl, Cserõháti Ko vács Ist ván a Ti sza-tó mel let ti
Po rosz ló ról. 

De ugyan így meg kel lett küz de nie Gáborházi Kár oly édes -
ap já nak, Gertner Vik tor nak is, hogy Né met or szág ból ha za tér -
vén meg ta lál ja he lyét Vörösváron, és ez az út ke re sés-hely ke -
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re sés tán a gé nek ál ta li üze net ben volt je len fi á nak sze mé lyi -
sé gé ben is. 

Akár hogy is volt, van, lesz: õk most már vég ér vé nye sen,
ki tö röl he tet le nül vörösváriak: HOZ ZÁNK TAR TOZ NAK,
VÉRÜNK KÉ VÁL TAK.

Az zal a re mén  nyel bo csát juk út já ra e sze rény kö te tet, hogy
az Ol va sók is szí vük be fo gad ják Õket.

Fogarasy At ti la

Pilisvörösvár, 2009. december havá ban
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Bajnok Béla
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„Sze rin tem amit az em ber na gyon akar, egy
ki csit min dig si ke rül!”

Bajnok Béla
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Bajnok Béla élet raj za

A ma is al ko tó szob rász mû vész 1937-ben, Gyu lán szü le -
tett, és ott töl töt te gyer mek ko rát. Há rom fi át egye dül ne ve lõ
édes any ja a nagy sze gény ség, sok nél kü lö zés el le né re sze re -
tõ csa lá di hát te ret biz to sí tott szá muk ra. 

Már ti zen éves ként a mû vé sze tek von zot ták, ezért is ko la
után – ahol ki tû nõ ta nu ló volt – kép zõ mû vész kör be kez dett
jár ni. Fõ leg fes tett, de egy re in kább ér de kel ni kezd te a szob -
rá szat, hogy mi le het egy kõ ben, egy kõ bõl. Ta ná rai, sõt, oda -
lá to ga tó bu da pes ti mû vé szek is ha mar fel fi gyel tek te het sé gé -
re. Ha tás sal volt rá az is, ami kor apai nagy báty ja, aki épí tész
volt, ne kiad ta ké pe it, mond ván: ezek re szük sé ge le het, ta nul -
jon, mert „nagy em ber” lesz. 

Az ál ta lá nos is ko la után Mély épí té sze ti Tech ni kum ba ke rült
Szé kes fe hér vár ra, amit – bár itt is ki tû nõ en helyt állt – a csa lád
anya gi ne héz sé gei mi att két év után kény te len volt ab ba hagy -
ni, és kõ fa ra gó ként mun ká ba állt. Köz ben az új sá gok ban min -
den kép zõ mû vé szet tel, fõ leg szob rá szat tal kap cso la tos hírt el -
ol va sott, így ta lált rá egy szer egy fény kép re, ami egy szob -
rászt mun ká ja köz ben áb rá zolt. Nagy ha tás sal volt rá a kép,
nem is sejt het te, hogy ez a hí res mû vész – Kiss Ko vács Gyu -
la – nem is olyan sok kal ké sõbb mes te re, ba rát ja, kol lé gá ja
lesz. 

En  nyi jel, vé let len nek tû nõ üze net után el ha tá roz ta, hogy
szob rász lesz. Bu da pest re ment, mert ez volt az egyet len le -
he tõ ség, hogy cél ját el is ér hes se. Hogy va la ki szob rász mû -
vész le hes sen, ah hoz az út – ami rõl õ be bi zo nyí tot ta, hogy
csak el vi leg van így – a Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lán ke resz tül
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ve zet. Mi vel en nek fel té te le azon ban az érett sé gi, be irat ko zott
a Köl csey Fe renc Gim ná zi um ba. Hogy kö ze lebb ke rül hes sen
ál má hoz, s mi vel pén ze sem volt, ez zel egy idõ ben el kez dett
kõ fa ra gó ként dol goz ni, és kõ szob rász nak is ta nult a Kép zõ -
mû vé sze ti Ki vi te le zõ Vál la lat nál. 

Na gyon ke mény idõ szak kö vet ke zett. Úgy kel lett helyt áll nia
a ta nu lás ban és a mun ká ban egy szer re, hogy sok szor csak
víz ben meg áz ta tott szá raz ke nye ret evett, s ha va la ki is me -
rõs nél nem tud ta ma gát meg húz ni, ak kor a fû tet len mû hely -
ko csi ban aludt. Még is ki tû nõ ered mén  nyel, vö rös dip lo má val
vé gez te el a kõ szob rász-sza kot, né hány hét múl va pe dig le -
érett sé gi zett. 

Már „csak” a fõ is ko la hi ány zott vol na, hogy vá gya va ló ra
vál jon. Oda be jut ni azon ban már ak kor is majd nem le he tet len
volt. Se gít sé get je lent he tett vol na egy aján lás a Kép zõ mû vé -
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sze ti Ki vi te le zõ Vál la lat tól, de en nek ve ze tõ sé ge már meg un -
ta, hogy ug ró desz ká nak hasz nál ják õket. Ne kik nem mû vé -
szek re, ha nem mun ká sok ra volt szük sé gük. Így – bár pa pí ron
meg ad ták – va ló já ban a szín fa lak mö gött ez az aján lás épp
egy bé lye get je len tett; ezt tu dat ták is ve le... El ment ugyan a
fel vé te li re, de mind ez an  nyi ra ki áb rán dí tot ta, hogy el ha tá roz -
ta: a fõ is ko la nél kül is szob rász mû vész lesz! 

Foly tat ta hát a mun kát a vál la lat nál, köz ben azon ban a
Sze ge di Nyá ri Tár lat ra be ad ta egyik mû vét. Oda egyéb ként
csak a „jo go sít ván  nyal” ren del ke zõ, Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko -
lát vég zett, hi va tá sos szob rász mû vé szek je lent kez het tek, ami
egy ben azt is je len tet te, hogy a Nép köz tár sa ság Mû vé sze ti
Alap já nak tag jai. A be adott mû alatt vi szont csak an  nyi állt:
Baj nok Bé la. An  nyi ra meg gyõ zõ volt, hogy el is fo gad ták. A
zsû ri tag ja i ban fel sem me rült, hogy nem egy „va ló di” szob -
rász, ha nem „csak” egy va ló ban te het sé ges és me rész fi a tal
szob ra ke rül ki ál lí tás ra és a ka ta ló gus ba. Ha vi szont va la ki nek
egy al ko tá sát a mû vé sze ti zsû ri el fo gad ta, mi vel a kö ve tel mé -
nyek nek meg fe lelt, az zal mû vés  szé nyil vá ní tot ta... 

A már ily mó don el is mert Baj nok Bé la nem bíz ta el ma gát.
Meg akar ta ta nul ni a szob rá szat min den csín ját-bín ját, ezért
mun kát vál lalt egy ne ves és te het sé ges, ki vá ló mû vész-szob -
rász há zas pár, Kiss Sán dor és Lesenyei Már ta mel lett. Ez a
négy év bi zony töb bet ért a fõ is ko lá nál, mert õk, akik azon nal
fel is mer ték te het sé gét, lel ke sen be is avat ták a min tá zás, az
érem- és szo bor ké szí tés mes ter fo kú for té lya i ba. Nemcsak
tisz telt mes te rei, ha nem men to rai és – ami szá má ra a leg na -
gyobb do log volt – ba rá tai is let tek. 

Al ko tá sai alap ján 1971-ben a Kép zõ mû vé sze ti Alap is fel -
vet te tag jai kö zé. Igaz, egy évet kel lett vár nia er re, mert – bal -
sze ren csé jé re – mû ve it né hány nap pal a fel vé te li ha tár idõ
után tud ta csak be ad ni a zsû ri elé, akik eze ket a kö vet ke zõ fel -
vé te li vizs gá ig fél re tet ték, ak kor azon ban azon nal el fo gad ták.
Ez nem csak hi va tá sos szob rász mû vés  szé avat ta, ha nem
egy ben jog vé de lem hez és al ko tá si le he tõ ség hez is jut tat ta.
Gyer mek ko ri ál ma el szánt sá gá nak, ki tar tá sá nak kö szön he tõ -
en va ló ra vált. 
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Az ed di gi ek alap ján sze rin tem már meg sem le põ dünk,
hogy Baj nok Bé la még min dig nem érez te be fe je zett nek az
utat, hi szen fõ is ko lai vég zett sé ge még min dig nem volt. Ter -
mé sze te sen megint csak mun ka mel lett el vé gez te a Marx Ká-
r oly Fõ is ko la Esz té ti kai és Fi lo zó fi ai Sza kát, köz ben pe dig al -
ko tott. 

Ba rá tai ré vén ke rült Pilisvörösvárra 1969-ben, ahol meg nõ -
sült és le is te le pe dett. Má ig me leg szív vel gon dol vis  sza
azok ra a vörösvári sváb kõ fa ra gók ra, akik ba rát ként se gí tet tek
ne ki mun ká já ban. Oly nagy ha tás sal vol tak rá, hogy még a
sváb nyelv el sa já tí tá sá val is meg pró bál ko zott. Má ra csak egy-
két szó ma radt meg ben ne, pél dá ul a Hexenschuss – nem is
tel je sen ok nél kül, hisz ez a sok szor igen ké nyel met len hely -
ze tû, ke mény fi zi kai mun ka mi att má ig pi he nés re kény sze rí ti
idõn ként... 
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Ugyan csak szí ve sen em lék szik vis  sza azok ra a kõ bá nyá -
szok ra is, akik – ami kor ha tal mas kõ tömb bõl a sze mük lát tá -
ra, ott a bá nyá ban, idõn ként kö tél rõl lóg va fa rag ta az em lék -
mû vet – ele in te kis sé meg mo so lyog va, hi tet len ked ve, majd
egy re na gyobb tisz te let tel néz ték az ap ró  ter me tû mû vészt
mun ká ja köz ben. Vé gül tisz te let be li bri gád tag gá fo gad ták,
ami re ma is büsz ke.

A pilisvörösvári bá nyá szok iránt ér zett tisz te let bõl – ké ré -
sük re – egyéb ként tár sa dal mi mun ká ban még köz éle ti sze re -
pet is vál lalt egy idõ re. A Köz sé gi Ta nács mun ká já ban vett
részt. Fõ tö rek vé se a ter mé szet- és kör nye zet vé de lem meg -
ho no sí tá sa volt. Ja va sol ta, hogy in dul jon egy ilyen irá nyú és
cé lú moz ga lom Pilisvörösváron, szed jék ös  sze a sze me tet,
te gyék rend be és óv ják a Szent Já nos-ta vat, amit a mai fi a ta -
lok saj nos már csak ké pek rõl is mer het nek. Mi vel úgy érez te,
hogy te vé keny sé ge ered mény te len, pró bál ko zá sai gá tak ba
üt köz nek, be fe jez te.

De tér jünk vis  sza mû vé szi pá lyá já ra, al ko tá sa i ra!
Kö zel öt év ti ze de ké szí ti mû ve it: kis plasz ti ká kat, dom bor -

mû ve ket, szob ro kat, em lék mû ve ket, ér me ket. Fo lya ma to san
kap ta vagy nyer te el pá lyá za to kon a meg bí zá so kat, még õ
sem tud ná hi ány ta la nul fel so rol ni en  nyi idõ ter mé sét. Bár el -
sõd le ge sen kõ vel dol go zik, nem áll tá vol tõ le a fa és a bronz
sem. 

Mû ve i vel or szág szer te rend sze re sen sze re pelt ki ál lí tá so -
kon; Pilisvörösváron több ször is. Büsz ke ség gel töl ti el, hogy
szü lõ vá ro sa fel ké ré sé re több al ko tást is ké szít he tett, így a
Gyu lai Vár szín ház, a Kór ház és az ak ko ri Ta nács szá má ra
több pla ket tet, il let ve egy port rét Kohán György Kos suth-dí jas
fes tõ mû vész rõl, mely port ré fény ké pe a vá rost be mu ta tó
pros pek tus ban is sze re pel. Érem ké szí tõ ként egyik leg na -
gyobb el is me rés szá má ra az volt, ami kor 1973-ban, Pe tõ fi
Sán dor szü le té sé nek 150. év for du ló ján az or szá gos zsû ri az
õ pla kett jét fo gad ta el. Ezen a pá lyá za ton egyéb ként volt ta ná -
rai kö zül nem is egy szin tén részt vett. Ké szí tett ér me ket kór -
há zak nak, is ko lák nak, vál la la tok nak, te le pü lé sek nek, ma gán -
sze mé lyek nek, az an gol nagy kö vet ség nek, de a Hõs Há bo rús
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Vá ro sok so ro zat ke re té ben még az ak ko ri Szov jet uni ó nak is.
Szá má ra az utób bi azért ér de kes, mert a ki je vi ér met 1959-es
ot ta ni lá to ga tá sá nak em lé ke alap ján min táz ta meg. 

Ter ve zett és ké szí tett cí me re ket, em lék pla ket te ket, em lék -
táb lá kat, pol gár mes te ri nyak lán cot. 

Több vá ros ban
van köz té ri al ko tá sa
is, így Sió fo kon az
Arany par ton, Bu da -
ör sön, Pálfán, Regö-
lyön, Per bá lon, Nagy-
 szé ná son, Száraz-
don, Her ceg hal mon,
Pilisvörösváron is
lát ha tó szob ra vagy
em lék mû ve. Ezek
kö zül töb bet is Er -
dõs Lász ló ez re des
ava tott és Mayer Mi -
hály püs pök szen -
telt fel (itt meg kell
je gyez nünk, hogy
még a Kép zõ mû vé -
sze ti Alap tag jai
közül sem min den ki -
nek van köz té ri mun-
kája…). 

A pilisvörösvári
al ko tást, azt hi szem,
min den itt élõ is me -
ri. Baj nok Bé la min -
dig is hang sú lyoz ta,

hogy ez nem szo bor, ha nem em lék mû, jel kép. A Pi li si-me -
den cé ben élõ bá nyá szok mun ká já nak, har ca i nak tisz te le té re
ké szí tet te, me lyet a pilisvörösvári bá nyász sztrájk 50. év for du -
ló ján avat tak fel. Bár sok tá ma dás ér te, akik rõl iga zán szólt:
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értet ték, mit szim bo li zál, s a mû vész szá má ra ez volt az el is -
me rés.

Szá mos ne ves sze mé lyi ség rõl ké szí tett kis plasz ti kát, dom -
bor mû vet vagy ér met, pél dá ul Szé che nyi rõl, Kos suth ról, Pe tõ -
fi rõl, Nagy Lász ló ról (ez az egyik ked ven ce), Il  lyés Gyu lá ról,
mely hez még az
író-köl tõ lá nya is
gra tu lált, As si si
Szent Fe renc rõl,
Te réz anyá ról, II.
Já nos Pál ról, Jé -
zus ról, Sissirõl, és
még hos  szan so -
rol hat nánk. 

Az egyik leg ér -
de ke sebb ki hí vást
Mó zes kis plasz ti -
ká já nak el ké szí té -
se je len tet te. Szá -
má ra õ a szik la szi -
lárd hit, a tu dás,
a ke mény ség, a
meg ma ra dás ké -
pes sé gé nek szim -
bó lu ma, s mind -
ezt igye ke zett mû -
vé ben is ki fe jez ni. 

II. Já nos Pál pá -
pa szen tel te fel a
ró mai Szent Pé ter
Ba zi li ka al temp lo -
má nak ma gyar ká -
pol ná ját 1980. ok -
tó ber 8-án, ame -
lyet ma gyar mû -
vé szek al ko tá sa i -
val dí szí tet tek. Há-
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rom re li e fet ezek kö zül mes te re, Kiss Sán dor ter ve zett meg,
ki fa ra gá su kat pe dig Baj nok Bé la vé gez te el itt, Pilisvörös-
váron. Az egyik dom bor mû Szent Ist ván ki rály fe le sé gét, a
bajor szár ma zá sú (ké sõbb bol dog gá ava tott) Gi zel lát áb rá zol -
ja a ma gyar ko ro ná zá si pa lást tal. Bo ros Zol tán, pilisvörösvári
plé bá nos 2004-ben fel ke res te a mû vészt, és mû ter mé ben
meg lát ta a dom bor mû gipsz váz la tát. Fel kér te õt, hogy a li ge ti
Szent Csa lád temp lom szá má ra ké szít se el ezt a re li e fet,
melyet 2005. de cem ber 30-án dr. Paskai Lász ló bí bo ros az
álta la be mu ta tott szent mi sén szen telt fel, egy Te réz anyát áb -
rá zo ló dom bor mû vel együtt, me lyet ma ga a mû vész aján lott
fel a temp lom szá má ra (a va ti ká ni szo bor új ra fa ra gá sa elõtt
Baj nok Bé la meg sze rez te a jo got és en ge délyt Kiss Sán dor
öz ve gyé tõl). 

Ter mé sze te sen az õ mun ká já ba is be le szólt a min den ko ri
po li ti ka. Emi att volt olyan mû ve, amely nek ter vét el uta sí tot ták,
és csak né hány év vel ké sõbb ké szít he tett el.

Ma is al kot. Mû ter mé ben most is ter vek, váz la tok vár ják
meg va ló su lá su kat, és hogy meg érint hes se nek va la kit. 

Baj nok Bé la az egy sze rû sé get sze re ti. Azt vall ja, hogy a kõ
dik tál, a gon do lat for má ló dik, ezek hat nak egy más ra és a mû -
re. Jó al ko tást ak kor le het ké szí te ni, ha ar ra az idõ re azo no sul -
ni tud a té má val. Ha a mû vei akár egy em ber nek is ka tar zist
ké pe sek okoz ni, ak kor van ér tel mük. Sze rin te ez a leg na -
gyobb va rázs lat, ami a mû vé szet ben lé te zik. 

Eh hez fû zõ dik is egy ked ves em lé ke: bu da ör si szob rá nak
ava tó ün nep sé gén az egyik ka pu ból egy as  szony sza ladt hoz -
zá, lát ha tó an nagy za var ban, meg ra gad ta a ke zét, és azt
mond ta: „Rész vé tem, mû vész úr, rész vé tem!”. Lát szott raj ta,
hogy gra tu lál ni akart, mert meg érin tet te a szo bor, de iz gal má -
ban ros  szul fe jez te ki ma gát. A mû vész meg kö szön te. Tud ta,
hogy al ko tá sa nem volt hiábavaló…

Ma is kö tõ dik al föl di gyö ke re i hez, ezért ha pi he nés re, nyu -
ga lom ra vá gyik csa lád já val (há rom gyer me ke és négy uno ká -
ja van), vis  sza vo nul gyomaendrõdi ta nyá já ra, me lyet az ösz -
 sze om lás tól szin tén az õ fan tá zi á ja, ter vei men tet tek meg. Ha
pe dig fel töl tõ dött, újult erõ vel al kot itt, Pilisvörösváron.
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Az élet rajz vé gén áll ja nak itt a mû vész sa ját sza vai:
„Sze rin tem amit az em ber na gyon akar, egy ki csit min dig

si ke rül! Eh hez azon ban kell egy na gyon mély vágy is, amely -
nek mi lyen sé gét, mi ben lét ét Simai Mi hály, Jó zsef At ti la dí jas
köl tõ fo gal maz ta meg a leg job ban. 

A kö zös gye rek ko ri él mé nyünk nyo mán szü le tett Eper sze -
dõ szél cí mû köl te mé nyé ben min den ben ne van, ami ró lunk,
ró lam szól.”

Éh sé günk höz el sze gõ dõ,
szom jú sá gunk párt ján ál ló,
az út szél rõl te nye rün ket
meg te rí tõ szél,
me leg aj kú, szélesvállú
eper sze dõ szél!

Az eper fát együtt ráztuk…
em lék szel-e még?
Jó ked vün kért sze ke red re
föl ve szel-e még?
Fü työ rész ve a fa lun kig
El vi szel-e még?

…hullt fe hér, és ró zsa szín hullt,
lá za san li lás,
dús sze mek közt, haj la doz va
járt a jól la kás.
Pi ros is volt, po ros is volt,
édes sé ges édes is volt,
méz ízé re mint csók ra,
úgy em lé ke zem –
míg e kó bor if jú ság ban
lép ked iz zó mezítlábam,
s MIN DE NÉRT elõ re nyúj tom
kék ep res kezem…

Baj nok Il di kó
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Mes ter ség és mû vé szet
Baj nok Bé la szob rász mû vész mun kás sá gá ról

Igen, im már Pilisvörösvár szob rá szá nak mond hat juk Baj -
nok Bé lát, hi szen hos  szú év ti ze dek óta itt él és dol go zik, a vá -
ros is mert és tisz telt mû vész sze mé lyi sé ge, no ha el té rõ en
más vá ro sok ban élõ szob rá szok tól, köz té ri mun ká i val nem
zsú folt la kó he lye. Nem azért, mert nem dol go zik ele get, dol -
go zik õ bi zony ma is, ha nem, mert – ez a leg egy sze rûbb vá -
lasz – így alakult… Baj nok Bé la is mert sze mé lyi sé ge a kor társ
ma gyar szob rá szat nak is, alkotásai, mely ek között köz té ri
mun kák, kis plasz ti kák és ér mek egy aránt szám ba ve he tõk,
sok he lyütt lát ha tók az or szág ban. Pá lyá ja jel lem zõ ko rá ra, ar -
ra az idõ szak ra, mi kor a te het ség sem ta lált ma gá nak köny -
 nyen utat. Baj nok Bé lá ban azon ban, az ere den dõ en meg lé võ
adott ság, te het ség pá ro sult szí vós, ki tar tó pá lyá ra ké szü lé sé -
vel, mely nek az tán meg lett az ered mé nye. 

A Gyu lán 1937-ben szü le tett mû vész gyer mek ko rá ban
nem gon dol ha tott a mû vész pá lyá ra. A jó ma nu á lis adott sá -
gok kal ren del ke zõ fi a tal em ber az öt ve nes évek kö ze pé tõl,
1955-tõl 1959-ig Szé kes fe hér vá ron Épí tõ ipa ri Tech ni kum ban
ta nult. Szak mai kép zett sé get sze re tett vol na sze rez ni, így a
hat va nas évek ele jén kõ fa ra gó szak mun kás ta nu ló volt Gyu -
lán. Ek ko ri ban már ki fe je zet ten ér de kel te, fog lal koz tat ta a kõ,
s tud ta, ha ko mo lyabb fel ada tok kö ze lé be akar ke rül ni, ak kor
kõ szob rás  szá kell vál nia. Így ko pog ta tott be a bu da pes ti
Város li get ben ak kor el he lyez ke dõ Kép zõ mû vé sze ti Ki vi te le zõ
Vál la lat hoz, ahol ez idõ tájt az ös  szes ma gyar köz té ri új mû al -
ko tás kõ szob rá sza ti ki vi te le zé se folyt, s ahol a leg jobb szak -
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em be rek dol goz tak. Baj nok Bé la is ha mar szak má ja el is mert
mes te re lett, im már mint kõ szob rász, s to váb bi szak mai pá -
lya fu tá sát dön tõ en be fo lyá sol ta a Lesenyei Már ta, Kiss Sán dor
szob rász mû vész há zas pár ral va ló ta lál ko zá sa. 

A hat va nas évek má so dik fe lé ben már önál ló szob rász -
ként is je lent ke zett mun ká i val, ugyan ak kor a leg jobb ma gyar
szob rá szok kõ ben ki vi te le zen dõ szob ra in dol go zott, töb bek
kö zött Lesenyei Már ta és Kiss Sán dor köz té ri plasz ti ká in. S ek -
kor ho zott egy olyan dön tést, amely szak mai pá lyá ján is je len -
tõs to váb bi emel ke dést je len tett. 1970-tõl csak a szob rász há -
zas pár kõ- és famun ká in dol go zott, köz ben meg ta nul ta a min -
tá zás, bronz ön tés min den csín ját-bín ját. Kiss Sán dor nyi tott,
ele ven sze mé lyi sé ge, szé les szak mai kap cso latrend sze re, tu -
dá sát áta dó al ka ta so kat je len tett a Gyu lá ról Bu da pest re ke rült
Baj nok Bé la szob rá szi, szak mai elõ re ha la dá sá ban, és ad di gi
ered mé nye it iga zol ja, hogy 1971-ben tag ja lett a Mû vé sze ti
Alap nak. Im már hi va tá sos mû vész, aki 1973-ig dol go zott
együtt a mû vész há zas pár ral, majd ezt kö ve tõ en önál ló szak -
mai te vé keny sé get foly ta tott. El dõlt, hogy már nem Gyu la az
ott hon, ha nem a fõ vá ros, s an nak kö ze lé ben, Pilisvörösváron
ta lál ta meg azt a kör nye ze tet, ahol lak ni és egy ben dol goz ni
is tu dott, fo ko za to san ki ala kít va mû ter mét, mû he lyét. El sõ
önál ló ki ál lí tá sát is itt ren dez te 1975-ben, majd ezt kö vet te a
szü lõ vá ro sá ban, Gyu lán tör té nõ mû vé szi be mu tat ko zá sa,
1977-ben.

Baj nok Bé la mun kás sá gá ban fel tû nõ, hogy a szob rá szat
min den ágá ban, mû fa já ban ott ho no san mo zog. A pá lyá hoz
fa ra gó, „el ve võ” szob rász ként kö ze lí tett, nem is vé let len,
hogy min den kõ bõl ké szült ké sõb bi köz té ri szob rát ma ga ki -
vi te lez te. A fa is vé gig kö zel áll sze mé lyi sé gé hez, ugyan ak kor
oly annyi ra vált min tá zó szob rás  szá, hogy a Kép csar nok Vál -
la lat hoz a het ve nes évek ben több bronz kis plasz ti kát ké szí -
tett, s ez zel együtt vált ki tû nõ, igé nyes és el mé lyült ér més  szé.

Sok ol da lú sá ga te hát igaz a szob rá szat mes ter ség be li te rü -
le té re, s igaz pá lyá ja mû vé szi ívé re, amely nem iga zán jel lem -
zõ kor társ szob rá sza ink ra, ugyan is a két al ko tói mód szer túl -
nyo mó több sé gé ben el té rõ sze mé lyi sé get kí ván. A min tá zó
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szob rá szok in kább ta lán a di na mi ku sabb, ele ve nebb sze mé -
lyi sé gek (e mû vek va ló sul nak meg vég sõ so ron bronz ból), a
fa ra gó mû vé szek a meg fon tol tabb, tü rel me sebb al ka tok, aki -
ket nem za var a mû el ké szü lé sé nek re la tív las sú sá ga (e mû -
vek ké szül nek pl. kõ bõl). Baj nok Bé lá ban mind két mû vé szi
ma ga tar tástí pus ér zé kel he tõ, de az õ ese té ben ezek nem
feszült ség ben, ha nem har mó ni á ban egye sül nek. En nek meg -
fe le lõ en nagy mé re tû kõ bõl ké szült mun ká it is elõ ször agyag -
ból ma ga min táz ta meg.

Már a het ve nes évek tõl ké szí tett köz té ri szob ro kat, s 1978-
ban ké szült el má ig leg je len tõ sebb Pilisvörösváron fel ál lí tott
köz té ri mun ká ja, az 1928-as bá nyász sztrájk em lé ké re ké szí -
tett em lék mû. Bár ak ko ri ban a mû szü le té se, fel ál lí tá sa mö -
gött erõ tel jes po li ti kai hát tér volt, azt kell mon da nunk, hogy a
fi a tal mû vész kor sze rû meg ol dást vá lasz tott, s tá vol tud ta tar -
ta ni ma gát bár mi fé le har so gó küz de lem áb rá zo lás tól, ami ma
is fel tû nõ, és a mû esz té ti kai tar tós sá gát jel zi. A nagy mé re tû,
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szin te mo nu men tá lis, or ga ni kus for mák ban meg ha gyott kõ
zár ja ma gá ba a bá nya szo ron ga tó vi lá gát, s itt, egy fül ké ben
he lyez ke dik el a bronz bá nyász lám pa, alat ta az em lék fel irat -
tal. Már itt meg mu tat ko zik a szob rász nak az a kü lön le ges
meg ol dá sok irán ti ér zé keny sé ge (mel  lyel ké sõbb több ször él),
hogy a kö vet és a fé met egye sí ti, egy plasz ti ka ke re té ben
szer ve sen épí ti ös  sze. Ezt a meg ol dást vá lasz tot ta a mun kás -
sá gá ban im már klas  szi kus nak ne vez he tõ De le lõ cí mû kis -
plasz ti ká já ban, mely -
ben a kö vet és a fé -
met egye sí ti az al föl di
szür ke mar hák áb rá -
zo lá sá nál. 

Jó val ké sõbb ez a
ket tõs anyag hasz ná lat
va ló sul meg a Pálfára
el he lye zett hõ si em -
lék mû vén, ahol a ki -
bon tott gó ti kus íve lé sû
ab lak ba he lye zi el em -
lék-ha rang ját, s a mû -
vön ugyan csak bronz -
ban ta lál he lyet a két -
an gya los ma gyar ki rá -
lyi cí mer nek. Egé szen
más te ma ti ká jú Bo ga -
rak cí mû kis plasz ti ká -
ján a ta lajt egy  ter mé -
sze ti for mák ra em lé -
kez te tõ kõ szik lada rab
je le ní ti meg, és ezen
he lyez ked nek el, az
anyag ba mint egy be -
le ágya zód va az ólom ból ké szült bo ga rak. A kö vet ke zõk ben
még több ször fel fi gye lünk e tech ni kai meg ol dá sá nak iz gal -
mas sá gá ra, mely so ha sem ön cé lú bra vúr ra tö rek vés, ha nem
min dig na gyon is a ki fe je zés ér de ke it szol gál ja.
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Mint kõ höz iga zán ér tõ szob rász, je les köz té ri mû vei va ló -
sul tak meg süttõi mész kö vek bõl. Így Il  lyés Gyu la port ré ja
szin tén Pálfán, 2002-ben. Az ere de ti mé ret nél na gyobb ará -
nyú fej nyu godt, har mo ni kus, si ma fe lü le tek kel for mált, míg a
büszt fel sõ test frag men tu mán a kõ anya gát dur vább ra hagy -
ta a mû vész, ez zel is sa já tos fe szült sé get ad va mû vé nek.
Szép, ará nyos, tisz ta mun ká ja Bu da örs vá ros kö szön tõ szob -
ra, ame lyet egy  szin te meg nyúj tott nõ alak ban fa ra gott meg,
aki ke zé ben tart ja a vá ros múlt já ra uta ló „750 év” cí mer for -
mát. Igen plasz ti ku san ér zé kel te ti a ke mény kõ ben a nõ alak fi -
no man re dõ zött öl tö ze tét. A Ba la tont elõ ször át úszó Szé kely -
hí di Szekrényessy Kál mán kb. más fél sze res lép té kû, egye nes
tar tá sú em lék mû ve is kõ bõl szer ve sül a sió fo ki Ba la ton-part
sé tá nyá hoz. Szé pen ki dol go zott fej, erõ sen spor tos test tar tás,
bal ke zé ben a meg ér de melt ba bér ko szo rú val. Az 1997-ben
ké szült mû Baj nok Bé la szob rá sza tá nak ál lan dó ér té kû sé gét
jel zi.

A mû vész Regölyre és Szá raz ra ké szí tett hõ si em lék mû -
vei az or ga ni kus, a ter mé szet ál tal lét re ho zott for má kat egye -
sí tik ke mé nyebb meg ol dá sok kal. Az osz lop sze rû ség ér zé -
keny dom bor mû ves fa ra gá sok kal vá lik lá gyab bá, me men tó -
sze rû vé.

Baj nok Bé la ki tû nõ dom bor mû vek, pla ket tek és ér mek ké -
szí tõ je, me lyek kü lön bö zõ anya gok ból va ló sul tak meg. Lát vá -
nyos Vil lon-dom bor mû ve, mely egy erõs tar tá sú sze mé lyi sé -
get idéz meg a tör té ne lem bõl, az zal a ki tû nõ plasz ti kai öt let tel
meg told va, hogy az író ra, köl tõ re uta ló tol lat mint ha bronz ból
szer ve sí te né az arc más fö lé. 

Meg ha tó an ér zé keny a Nagy Lász ló ról vö rös már vány ban
fa ra gott dom bor mû ve, ahol a ha tá ro zott te kin te tû fej port rét
szin te sze re tet tel ve szi kör be egy ló nya ka, fe je, sö ré nye.

Szé les kö rû pla kett- és érem mû vé sze té ben több fé le te ma ti -
kát ta lá lunk. Több ször hasz nál fel cí me re ket vá ros ér me i hez,
egé szen egyé ni mó don min táz ta meg a kü lön bö zõ csil lag ké -
pe ket, is mer tek port ré-ér mei.

La kó he lye, Pilisvörösvár cí me rét dol goz za to vább a vá ros
be te le pü lé se 300. év for du ló já ra, 1989-ben ké szí tett pla kett jé -

25



ben, tisz ta kom po zí ci ó ban, mí ves meg ol dás sal. Mo tí vu mok -
ban szin te tob zó dó az Ál la mi Gaz da sá gun kért, Bácsszõlõs
címû vagy a vil lá nyi táj lát vá nyos szép sé ge it áb rá zo ló érem.

Port ré ér mei kö zül ki emel ke dik Ko dály Zol tán ról és Ady
End ré rõl ké szí tett mun ká ja.  Ko dály nál emel ke dett, tisz ta nyu -
ga lom, Ady nál fe szí tett szo ron gás ér zé kel he tõ. A mû vész
port ré szob rá sza ta egy be kap cso ló dik érmészetével. A fi a tal
Al bert Schweitzert meg örö kí tõ fa ra gott arc má sa hi tet és em -
ber sé get su gá roz.

Mun kás sá gá nak komp le xi tá sát jel zi, hogy Pe tõ fi Sán dor ról
ké szí tett fej port ré plasz ti kát, dom bor mû vet, ér met. Szo bor
port ré já ban nem a hõst, nem az ener gi á tól duz za dó, di na mi -
kus Pe tõ fi-ké pet min táz za meg, ha nem az iga zi, va ló di lí rai
köl tõt. A köl tõ nem is ve lünk néz szem be, ha nem ma ga elé
te kint ama föld fe lé, amely nem so ká ra má ig is me ret len he -
lyen nye li el elõ lünk tes tét, im már le het, hogy az örök ké va ló -
sá gig.

Baj nok Bé la kis plasz ti kái kö zül szép ará nyú a Le ány ka
man do lin nal, mely va la mi fé le mû vé szet-al le gó ri a ként hang sú -
lyoz za min den mû vé szet fon tos sá gát. Rend kí vül ne héz a
szü le tés, a szü lés cso dá ját plasz ti ka i lag meg örö kí te ni. Hur rá!
(Lilike) cí mû mun ká já ban Baj nok Bé la ké pes er re. A bronz ba
ki ön tött mû óvó ke zek kö zött te szi lát ha tó vá az új szü löt tet, az
élet cso dá ját.

Ki fe je zet ten je len tõs sé vált Baj nok Bé la szak rá lis mû vé sze -
te, amely ben azon ban min dig meg õr zi sze mé lyi sé ge szu ve -
re ni tá sát, sa ját sze mé lyes mon dan dó já nak el sõbb sé gét. As si -
si Szent Fe renc fej port ré já hoz meg fa rag ja a sze líd ma da ra kat.
Har mo ni kus kap cso lat jön lét re a vég sõ so ron tö mör kom po -
zí ci ó ban Fe renc te kin te te és a ma da rak kö zött. A Pilisvörös-
vári Szent Csa lád temp lom ban el he lye zett Te réz anya dom -
bor mû ve al kal maz za azt a mód szert, mely Baj nok Bé la szob -
rá sza tá nak egyik jel lem zõ je, az át tört meg ol dást. A rend kí vül
mí ve sen, nagy gond dal meg fa ra gott át tört gó ti kus ab lak elõtt
fi nom ér zé keny ség gel lát juk Te réz anyát, a rá jel lem zõ ken dõ -
ben, imá ra kul csolt ke zek kel. A mû azt fe je zi ki, ami Te réz
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anya ars po e ti cá ja is volt: a hit (jel ké pe a lát vá nyos gó ti kus ab -
lak) fon to sabb, mint õ, a hí võ (aki sze ré nyen meg hú zó dik a
kom po zí ció jobb al só sar ká ban). Ugyan csak a Szent csa lád
temp lom ékes sé ge a Gi zel la ki rály né a pa lást tal cí mû dom bor -
mû, ame lyet Baj nok Bé la dom bor mû szob rá sza ta egyik csú -
csá nak tar tunk. A ké pi mo tí vu mok ko ra re ne szánsz lá tás mód -
ra utal nak.  Gi zel la ki rály né a pa lást tal – az egy sze rû sí tett terv -
hez ké pest – bra vú ros tech ni kai ki vi te le zés ben je le nik meg a
né zõ szá má ra. Az anyag hasz ná lat ös  sze tett sé ge a mû vet lát -
vá nyos sá, szug gesz tív vé te szi.

Leg utób bi mun kái kö zül fon tos ki emel ni Az én or szá gom
nem evilágból va ló cí mû fa ra gott fej port ré ját. A fej ará nyo san
si má ra csi szolt fe lü le tei iga zod nak a nyu godt, sor sá ba be le -
nyug vó Krisz tus ar cá hoz, mely azon ban a nyak utá ni át me ne -
tet kö ve tõ en a törzs nél már csak jel zés sze rû tes ti sé get áb rá -
zol, ott azon ban tö re de zett meg ol dá sok kal. En nek az üt köz te -
tés nek rej tett fe szült ség kel tõ ha tá sa van. 
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A hoz zá ta lán leg kö ze lebb ál ló kö vek fa ra gá sa mel lett fo -
lya ma to san fel fi gyel he tünk igé nyes, tisz ta fa fa ra gá sa i ra is,
me lyek ben – az anyag ter mé sze té bõl ere dõ en – in kább né pi -
es té mák ül te tõd nek át a szob rá szat vi lá gá ba (Si ra tók, Pa -
raszt stá ció).

Baj nok Bé la a kor társ ma gyar szob rá szat szí vó san dol go -
zó azon el mé lyült al ko tó ja, aki té má i ban kö tõ dik a ma gyar
múlt hoz, tör té ne lem hez, egyé ni ér tel me zés ben kap cso ló dik a
ma gyar szak rá lis mû vé szet hez, s ez a szel lem  át hat ja plasz -
ti kai vi lá gát. Gaz dag te ma ti ká já val szer ve sül vál to za to san igé -
nyes tech ni kai esz köz tá ra. Így ös  szeg zõ dik eg  gyé mun kás sá -
gá ban mes ter ség és mû vé szet.

Feledy Ba lázs
mûvészettörténész
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Gon do la tok Baj nok Bé la 
rend ha gyó tár la tán

Az õsz fé nyei szû rõd tek át a lom bo kon. Mi lyen ér de kes
vissza gon dol ni: min den ta lál ko zá sunk kor ra gyo gó an sü tött a
nap…

Fur csa han gu lat vett raj tam erõt li ge ti há zad kis ud va rán. A
kõ pa don ül tünk és be szél get tünk el sõ íz ben, majd át az ud -
va ron a „szen tély be”, a mû te rem be bal lag tunk, és szõt tük a
szót, szõt tük egy foly tá ban.

Tel tek a he tek. Az óta több ször is jár tam ná la tok, de már
egye ne sen a mû te rem be, a szob rok kö zé vit tek lép te im, s te
hagy tad ezt. Sok min dent lát tam itt, „élõ” al ko tá so kat, s ré gi
fény ké pe ken még ko ráb bi a kat. Egy al ka lom mal té ged el szó lí -
tott va la mi ért Éva as  szony, s én ma gam ra ma rad tam ed di gi
be szél ge té se ink em lé ke i vel, kö rü löt tem a meg kö vült va ló ság -
gal.

Ahogy kör be fu tott te kin te tem e kõ be, fá ba-fém be for má -
zott so ka sá gon, olyan ér zé sem tá madt, hogy az it te ni „hús-
vér” szob rok kö zé meg ér kez tek a már tá vo li vá ro sok ban, fal -
vak ban ál lók is. Be fo ga dá suk ra tá gul tak a fa lak, de mind ezt
csend ben, bé ké sen tet ték. Úgy, mint ha ez a vi lág leg ter mé -
sze te sebb dol ga lenne…

Az óta már ide ha za is e kör kép kö ze pén ta lá lom ma gam,
mi kor Rád és ar ra a Fel fog ha tat lan ra gon do lok, ami mû ve id -
bõl su gár zó an csak a Ti éd.

Em lék szem rá, el sõ ként hõ si em lék mû ve id fog tak meg,
kö zü lük is leg in kább a keresztes-menórás, a Regölyön ál ló.
Nem hi szem, hogy ezt az iga zi, e szent, val lá sok köz ti har mó -
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ni át ed dig so kan tud ták vol na ilyen tö mö ren, en  nyi ta pin tat tal
lát tat ni-érez tet ni. A ke reszt ben a ke resz té nyek, a szom szé dos
fe lü le ten a hét ágú gyer tyatartó (menóra) alatt a zsi dó el eset tek
ne ve it ol vas hat juk. Mind egyi kük az övéi közt nyug szik, de
egy ként ad ták éle tü ket ezért a föl dért, a ha za be csü le té ért,
nevü ket is együtt öve zi az emlékezés…

So kat gon dol ko dom azon, hogy egy mû meg al ko tá sa elõtt
mi lyen gon do la ti, lel ki ma gas sá go kat-mély sé ge ket jár meg a
mû vész? Hogy ké pes mind ezt egy kõ tömb be, fes tõ vá szon ra
vagy kot ta pa pír ra tö mö rí te ni úgy, hogy õ ma ga is elé ge dett le -

gyen ve le, és mû vé nek be -
fo ga dó ja is azt érez ze ki be -
lõ le, amit „kell”, va gyis azt,
ami a mû hi va tá sa?

Ki tû nõ pél da er re a Mó -
zes. A fe ke te már vány már
ön ma ga is a ko moly sá got,
az ál lan dó sá got su gall ja. Az
ar cot kör be ve võ haj-sza káll -
ko szo rú egyet emel ki, ke re -
tez: az Is te ni Tíz pa ran cso la -
tot. Még or rát, szá ját, sze -
me it is csak sejt jük, de vé gül
sem mi más nem ér de kes,
csak a Tör vény és en nek
meg tar tá sa! Mint ami re te
ma gad is hos  szas ví vó dás
után ju tot tál: „Ki is ez a Mó -
zes? Hi szen Mó zes ma ga a
Tör vény!”

Kü lö nös sze re pe volt
egész éle ted ben, és ma is
egyik él te tõ ele med a kör -

nye zõ táj, a ter mé szet óvá sa, vé del me. Fáj dal mas jel kép áll
csen de sen mû ter med aj ta ja mel lett: vi har (vagy a rom bo ló
ember…?) súj tot ta, szi lán kos ra tört fán egy ha lott ma dár a
törzs-ág ke reszt re szegezve…
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Szí vet té põ, fel rá zó, or dí tó jel kép! Em ber! Ezt akar tad? Bán -
tott té ged ez a fa, ez a le ha nyat ló fe jû ma dár? Mi ért tet ted?
Állj meg vég re, ne pusz títs to vább!

Csak ma gam ban
kér dem és na gyon hal -
kan: mi ért a mû te rem -
ben áll, mi ért nem lát -
hat ja min den ki, jók és
ros  szak ezt a fá ba fa ra -
gott, ag gó dó, ég be ki ál -
tó fáj dal mat?

Két olyan mû ved re
esik most te kin te tem,
me lye ken a ke ze ké a
fõ sze rep.

Egyik egy ki csiny
pla kett, mel  lyel szü lõ vá -
ro so dat, Gyu lát tisz tel -
ted meg, an nak is sok-
sok éle tet vi lág ra se gí -
tõ, meg gyó gyí tó hí res-
ne ves kór há zát. Dús -
lom bú fa ad gló ri át egy
éle tét, egész sé ges ön -
ma gát di a dal it ta san fel -
mu ta tó kar csú nõ alak
kö rül. Szép sé gén, tö ké -
le tes sé gén õr kö dik a
gyó gyí tást jel ké pe zõ két
kéz.

Má sik: egy szo bor az ak kor épp meg szü le tett pi ci uno kád -
ról, Li li ké rõl. Mint a vi rág szir mai, úgy bo rul nak az ol tal ma zó
anyai ke zek vé dõn a ki csi élet re. A csepp ar con, le hunyt sze -
me in a biz ton ság bé ké je. Meg ra ga dó an szé pek így együtt…

Mi kor elõ ször jár tam itt, Vörösváron – ez ugyan nem mos -
ta ná ban volt, de – már ak kor is el sõk közt tûnt fel a vá ros köz -
pont já ban egy ha tal mas mész kõ-tömb. Kö ze pén tár na nyí lik,
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be já ra tá ban kar bid bá nyász lám pá val. Az ak ko ri köz ség éhes,
ron gyos, fá zó bá nya mun ká sai sztrájk já nak emelt em lék mû
sú lyos tö mör sé gé vel, és a lámpa-vonzotta fén  nyel is ar ra em -
lé kez tet, hogy a bá nya és a bá nyász mun ká já nak mél tó sá ga
meg tör he tet len, el ve he tet len.

Éle ted ben sok min de nen men tél át. Hol fel emelt, hol el ej -
tett sor sod. Mos tan ra, túl a het ve nen be szél ge té se ink köz ben
sza va id ból gya kor ta érez tem ke se rû sé get; azt, hogy má ra
már más lett az élet, egy re ke ve seb ben tö rõd nek a mû vé szet -
tel, a mû vé szek kel. Igen, igaz...

Sza vak nél kül is el mond ja ezt öt éve ké szült Meg vál tó arc-
szob rod, mely nek már cí me is a tá vo lo dást, az el for du lást
érez te ti: Az én or szá gom nem e vi lág ból va ló!

A tá vol ba te kin tõ, fel hõ kön túl lá tó, ko moly-szép Krisz tus
arc va ló ban mint ha egy mes  szi, iga zabb vi lá got lát na. Ar cá -
ban, te kin te té ben kimondva-kimondatlanul is Ma gad láttatod…

Ugye, nem ha rag szol Bé la, ha most e mû gon do la ti tar tal -
má val vi tat ko zom? Biz tos va gyok ben ne, hogy Ne ked, an nak
a ta len tum nak, amit a Te rem tõ tõl kap tál, és mind vé gig en  nyi
mû vé szi alá zat tal hasz nál tál, na gyon sok dol ga van még itt,
eb ben a vi lág ban.

Jog gal mon dom va jon ezt? Két szo bor al ko tá sod ról szó lok,
és bí zom ben ne, hogy az imént mon dot tak ban iga zat adsz
ne kem.

Nem em lí tet tem ed dig nõ alak ja i dat. Õk a va ló di ékes sé gei
e va lós és még is kép ze let be li szo bor ga lé ri á nak! Sze met-szí -
vet gyö nyör köd te tõ en szé pek, éle tet igen lõ ek!

Új ra csak a hal lat lan gon do la ti tö mör ség pél dá ja szob rod,
amely az „Ál dott ál la pot ban” cí met vi se li. A szent szüzet áb -
rá zo ló szob rok-fest mé nyek csak rit kán mu tat ják Má ri át mint
göm bö lyö dõ, vá ran dós, em be ri kis ma mát. A szép sé ges már -
vány-nõ alak vé dõn fog ja ös  sze ke ze it mag za tán. Gyö nyö rû
jel: a keb le in meg tö rõ kön tös és köz tük egy füg gõ le ges, alig-
alig lát ha tó ránc a szü le ten dõ, fel nö võ majd a ha lál ba té rõ Jé -
zus ke reszt jét, az em ber meg vál tá sá nak örök jel kép ét idé zi
meg. Kõ be vé sett jövendölés…
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Szól nék még itt egy má sik szob rod ról is, mely már ré gen
a kö ze li Her ceg hal mon áll, de gipsz meg fe le lõ je – há la Is ten -
nek! – mû ter me det gaz da gít ja.

A „Fo ga dó szo bor” egy ke nye ret kí ná ló fi a tal nõ alak. Mi kor
elõ ször meg lát tam, ar ra gon dol tam, ha ez a su dár, gyö nyö rû
ter me tû nõ élõ ben áll na itt, ahány fér fi csak lát ja, bol dog le het -

ne már egyet len mo so -
lyá tól is… Ar cán, tar tá sán
az örök nõ vég te len nyu -
gal ma, a sze re tet tel jes fo -
ga dás és az élet – a ke -
nyér adá sá nak igé ze te.

Az tán amint fény ké pez -
tem, az ab la kon be su gár -
zó nap fé nyé ben fel fe -
dez tem va la mit: egy
olyan, alig ki ve he tõ mo -
solyt, amely hez ha son lót
ed dig csak Mona Lisa ar -
cán lát tam. Kér dez te lek:
ezt a cso dá la to san su gár -
zó, vi lá got szeb bé te võ,
rej té lyek kel te li mo solyt
tu da to san al kot tad, va rá -

zsol tad ar cá ra? Érez tem, hogy na gyon meg le põd tél!
Hogy tör tént ak kor ez? Va la mi tu dat ta lan ih let ve zet het te az

al ko tó ke zet?
Most és itt té rek vis  sza ar ra, hogy vi tat ko zom a „…nem e

világgal…”. A mû vész, aki nek ilyen, Is ten tõl ka pott adott sá ga,
ha tal ma van, ne áll jon meg, ha nem al kos son, al kos son még!
Jó vol na, hogy amint Mes te re id Ne ked, Te is to vább ad nád az
ar ra hi va tot tak nak a szik rát!

Lel ket ad tál szob ra id nak – hidd el: õk és min den ki, aki Té -
ged be csül, sze ret, ad nak majd elég erõt to váb bi alkotásaid-
hoz…

Baráti üdvözlettel:
Pócsi János
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Kiállításai

Egyéni kiállítások:

1975   Pilisvörösvár

1977   Gyula

1980   Gyula

1985   Pilisvörösvár

Válogatott csoportos kiállítások:

1975   Alföldi Tárlat, Szeged

1997   30. Alföldi Tárlat, Szeged

Meg kell jegyeznünk, hogy – mint életrajzírója, Ildikó leánya
is megjegyzi – a mûvész sajnos nem sokat törõdött azzal,
hogy a mûveinek megjelenésérõl szóló újságcikkeket és egyéb
írásokat megõrizze. Fájdalom, jómagam sem tudtam a fen-
tieken kívül máshoz hozzájutni.

Pócsi János
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Szobrok, kisplasztikák,
érmek, plakettek
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36

Köztéri szobrok, emléktáblák

Az Illyés Gyula-emléktábla dombormûve – 1995 (bronz)
Felsõrácegrespuszta



37

Illyés Gyula mellszobra – 2002  (mészkõ)
Pálfa, Községháza



38

Városköszöntõ – 1988 (mészkõ)
Budaörs, Városháza 



39

Székelyhidi Szekrényessy Kálmán szobra – 1997 (mészkõ)
Siófok, Balaton-part 



40

Hõsi emlékmû – 1992 (mészkõ, ólombetûk)
Regöly



41

Az 1928-as bányászsztrájk emlékmûve – 1978 (mészkõ)
Pilisvörösvár



42

Hõsi emlékmû – 1995 (mészkõ) 
Pálfa



43

Hõsi emlékmû – 1993 (mészkõ)
Szárazd



44

Holdanya – 2004 (márvány)

Szobrok, dombormûvek



45

Sissi-terv. A mû 1998-ban készült el (bolgár mészkõ)



46

Assisi Szent Ferenc – 2007 (mészkõ)



47

„Az én országom nem e világból való” – 2004 (mészkõ)



48

Villon – 1999 (vörösmárvány)



49

Albert Schweitzer – 1996 (mészkõ)



50

Teréz anya – 1997 (mészkõ)
Pilisvörösvár, Szent Család templom



51

Áldott állapotban – 2006 (márvány)



52

Nagy László dombormûve – 1999 (vörösmárvány)



53

Siratók – 1975 (fa)



54

Petõfi mellszobra – 1973 (bronz)



55

Szárnyszegett angyalok repülése – 2007 (bronz)



56

Leányka mandolinnal – 2005 (bronz)



57

Hurrá! (Lilike) – 2008 (bronz)



58

Sissi – 1999 (bronz)

Plakettek, érmek



59

Ady Endre – 1977 (bronz)

Kodály Zoltán – 1971 (bronz)



60

Petõfi Sándor – 1973 (bronz)

Állami Gazdaságunkért, Bácsszõlõs – 1983 (bronz)
Állami Gazdaságunkért, Villány – 1980 (bronz)



61

Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola – 2003 (bronz)

Albert Schweitzer – 1992 (bronz)


