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Az ezredfordulón, az ezredforduló után megjelent
mûvészettörténeti összefoglalások meg sem emlí-
tik Mészáros Dezsô szobrászmûvész nevét: a XX.
század második felének öt évtizedét átfogó mun-
kásságot a teoretikusok visszamenôleg nagyvona-
lúan kiiktatták a magyar mûvészet legújabb kori
krónikájából. Ez a hiány azért különösen fájó, mert
noha Mészáros Dezsô korszakos jelentôségû élet-
mûvet teremtett, különös szépségû alkotásokat ha-
gyományozott ránk, a szobrászata által megtestesí-
tett értékek mégis elszigetelten, a mûvészeti-
esztétikai összefüggéseiktôl megfosztottan, mint-
egy légüres térben lebegnek. Szerencsére az
anyaggal – és a gátló tényezôkkel terhes körülmé-
nyekkel – vívott heroikus küzdelemben megszüle-
tett érett mûvei az ezerkilencszázhatvanas évek óta
jelen voltak és közösségi terekben napjainkban is
jelen lehetnek, s fenséges nyugalommal és izzó
szenvedéllyel sûrítik magukba és közvetítik a pilla-
natnyiságokat lepergetô, a korszak kisszerûségein
felülemelkedô autonóm mondandóikat, szellemi-
ségüket.

Mészáros Dezsô 1923-ban egy szegény szeged-
alsóvárosi iparoscsalád gyermekeként született
meg, aki felcseperedvén címfestô szakmát tanult.
Tizenhat évesen a fôvárosba került, ahol a szatócs-
üzletek mázolása, festése közben az Iparmûvészeti
Iskola esti tanfolyamának rajz-stúdiumait látogatta.
Szegedre visszatérve gazdálkodni kezdett, de rövi-
desen be kellett vonulnia katonának. A II. világhá-
ború megpróbáltatásait szerencsésen átvészelve
agyagból kezdett szobrokat mintázni, amelyekkel

Budapestre utazott és a Derkovits Gyula Népi Kol-
légiumba jelentkezett. A Képzômûvészeti Fôis-
kolán 1948-ben kezdhette meg tanulmányait – ahol
Beck András, Kisfaludi Strobl Zigmond és Pátzay
Pál volt a mestere, s ahol 1953-ban a Lenin és Sztá-
lin a petrográdi tüntetésen címû dombormû volt a
diplomamunkája –, ám felkészülése, szobrásszá
érése során a Medgyessy Ferenc mûtermében tett
rendszeres látogatások voltak a meghatározó
jelentôségûek. Mészáros Dezsô a lehetô legrosz-
szabb mûvészeti pillanatban lépett ki a fôiskoláról:
akkor, amikor a mûvészetet puszta propagandaesz-
közzé silányították a közép-európai régió ügyeletes
hatalmasai, s mindez fokozottan érvényesült a mo-
numentális ágazatokban. A korszak mûvészeti életé-
nek jellegzetességeit és a szobrász pályakezdô éve-
inek törekvéseit is pontosan jellemzik azok a megál-
lapítások, amelyeket a Derkovits-ösztöndíjasok mun-
kabeszámolója kapcsán Lehôcz Mária fogalmazott
meg 1956-ban az egyik, Darvas József miniszternek
címzett feljegyzésében: „Mészáros Dezsô munkái
azt bizonyítják, hogy határozott célkitûzései vannak
és ezeket a célkitûzéseket lassan, elmélyedt munká-
val igyekszik megoldani. Munkássága egyenletes
fejlôdést mutat. Portréi nem akadémikus vagy natu-
ralista kicsinyességet, hanem a realista ábrázolás
mellett egyéni szabad felfogást tükröznek. Kútfigurá-
jának kis modellje bizonyítja, hogy jó komponáló
készsége és monumentális érzéke van, csak nem volt
alkalma, hogy ezt kifejlessze. Emberi és mûvészi ma-
gatartása biztosíték arra, hogy a Derkovits-ösztöndíj
által nyújtott nyugodt munkalehetôség komoly, érett
mûvész kialakulását fogja eredményezni.”
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Mészáros Dezsô monumentális léptékben gon-
dolkozó, leginkább a szabad térbe helyezett, a be-
fogadó környezettel összehangolt, nagyméretû
kompozíciókat tervezô és kivitelezô, kisplasztikákat
csak egy-egy rövidebb alkotóperiódusban készítô
szobrász. Medgyessy Ferenc klasszikus ihletett-
ségû törekvései nyomán az ötvenes évek végén, a
hatvanas évek elsô felében portrékat és munkás-
alakokat, kútfigurákat alakított vagy mintázott,
amelyek aztán a kôfaragó mûhelyben vagy az öntö-
dében merevedtek maradandó anyagba: kô- és
bronzszobrai Budapesten és vidéki településeken
kerültek köztérre, vagy leltek végleges otthonra
egy-egy közösségi rendeltetésû épület belsô teré-
ben. A berettyóújfalui Munkás (1958), a várpalotai
Bányász (1962), az ózdi Gerelyes lány (1964), vagy a
budapesti Apáczai Csere János-portré (1960) az újí-
tó szándékokat, az eredeti szobrászi invenciót
nélkülözô, a megrendelôi kívánalmak szellemét su-
gárzó fegyelmezett feladat-megoldások, amelye-
ken csak itt-ott csillan meg az anyagalakítás érzé-
kenysége, a formateremtés finomsága. A mintegy
másfél évtizedes, jórészt szobrász-iparos munka
szakmai tanulságai (mint számos mûvész-elôdje és
kortársa munkásságában) Mészáros Dezsô számára
is Rómában összpontosultak elementáris felisme-
réssé, ahová elôször 1967-ben érkezett ösztöndí-
jasként. Ebben az évben csupán egy alapformákra
redukált, letisztult formarendbe foglalt kôkutat fa-
ragott a Magyar Akadémia kertjében, de két évvel
késôbb – rátalálván szobrászatának meghatározó
anyagára, a kôre – öt római hónap alatt több mint
harminc szobrot készített. Harmincnál több tömb-
szerû, carrarai márványból látszólag durván meg-
munkált, egy-egy emberi alakot sejtetô, mozdula-
tot, furcsa testhelyzetet kimerevítô, részletezéstôl
mentes, univerzalitással és klasszikus kortalanság-
gal áthatott kis- és középméretû szobrot. „Nem a
mûvek stílusa, hanem hatalmas erejük fogott meg”

– vonta meg alkotásra inspiráló itáliai impressziói-
nak lényegét egy 1998-as, az Élet és Tudomány ol-
dalain megjelent beszélgetésben a szobrász. Az új
Mészáros Dezsô-alkotta kompozíciók szobrászati
ereje a korábbi ábrázoló-elbeszélô jelleget felváltó
jelszerûségben, a jelentésközpontúságban rejlett.
Az anyagváltás és a gyökeresen új szemléleti felis-
merés jegyében faragta ezután a mûvész a magyar
szobrászatban ismeretlen hangot megszólaltató –
egyes mûvek anyaghasználata és elvonatkoztatás-
ba emelkedô formarendje révén csupán Borsos
Miklós és Brâncu,si szobrászatával érintkezô –, izgal-
masan stilizált, elementáris térszervezô erôkkel te-
lített alkotásait. Egy futó számvetés szerint 1976-
ban már mintegy száz faragott kôszobra állt ké-
szen, amely mûegyüttesben 14 nagyméretû kom-
pozíció volt. A hetvenes évek kezdetétôl – hátra-
hagyva budapesti, Máglya közi mûtermét – Mészá-
ros Dezsô (csupán néhány szentendrei mûvész, így
Barcsay Jenô és Deim Pál szakmai érdeklôdésével
övezve) a visegrádi Áprily-völgy magányában dol-
gozott. Római munkálkodása után szobortermését
nagy kritikai elismeréssel fogadott kiállításon mu-
tatta be a Dorottya utcai Kulturális Kapcsolatok In-
tézete Kiállítótermében, de néhány portrémegbí-
záson (Radnóti Miklós – Szeged, 1972; Krúdy Gyu-
la – Nyíregyháza-Sóstó, 1973; Kodály Zoltán – Deb-
recen, 1978, stb.) túlmenôen mûvészi aspirációival
együtthangzó monumentális alkotásra szóló meg-
rendelést hosszú ideig nem kapott.

A hetvenes, a nyolcvanas és a kilencvenes évek a
hatalmas idolok, a kôbálványok megalkotásának
igézetében peregtek a visegrádi völgy szabadtéri
mûhelyében: a szobrász támogatás, megrendelés,
valamint segédek, kivitelezôk igénybevétele nél-
kül, egyedül birkózva a hatalmas kôtömbökkel
megszállottan dolgozott és néhány mûvének utó-
lag lelt csak állandó helyet. Így kerülhetett felállí-
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tásra Esztergomban, Miskolcon, Visegrádon és
Gyôrben egy-egy kompozíciója, s így találhatott
1986-ban végleges otthonra gyönyörû szobor-
gyûjteménye – amelyet korábban számos telepü-
lés, Esztergom, Dömös, Visegrád idôszakos sza-
badtéri kiállításán korábban már felvonultatott –
Szentendrén, a várost átszelô autóút melletti park-
ban. A gyûjtemény avatásán Németh Lajos mûvé-
szettörténész izgalmas kérdéseket felvetve közelí-
tette meg a XX. századi magyar szobrászat társta-
lan kollekcióját: „Egyáltalán szobornak nevezhetôk
e monumentális kôtömbök, e különös kôjelek, tö-
megek, hasábok, az amorf és a mértani rend közöt-
ti átmenetek, a pozitív és negatív formák megkö-
vült vajúdásai? Mintha üresen csengene itt a meg-
nevezés: szobor, nem illik helyénvalónak. Hiszen ha
szoborra gondolunk, a forma jelenik meg, a meg-
formált anyag. Mészáros Dezsô kövei azonban nem
annyira megformáltak, mint inkább megmunkáltak.
Látszik, hogy emberi kéz manipulálta ôket, mégis
ôrzik eredeti természetdarab jellegüket, a mozdu-
latlan öröklét súlyát… Nem akarom túlértékelni
Mészáros Dezsô mûveit – mégis nagy kôtömbjei, e
XX. század teremtette dolmenek és menhirek
ôriznek valamit az ôsi korból. Már csak azért is,
mert elismerik az anyag erejét, a természet önma-
gában való monumentalitását, és ezt tiszteletben
tartva jelenik csak meg az emberi kéz munkája.”

Az életmû megközelítéséhez három vezérfona-
lunk lehet. Az egyik a Deim Pál festômûvész által
megfogalmazott, e szobrászat lényegét összefog-
laló eszmefuttatás, míg a másik Bodrogi Tibor et-
nográfus a Mészáros-szobrok jellegének, jellem-
zôinek legfontosabb vonásait megragadó leírása,
míg a harmadik Németh Lajos mûvészettörténész a
Mészáros-oeuvre legjelentôsebb alkotásait a szob-
rászat több évezredes történeti folyamatába ágya-
zó gondolatsora. Deim Pál a Szentendre és Vidéke

címû lap 2003. január 17-i számának címoldalán – a
mûvész nyolcvanadik születésnapja alkalmából –
közreadott, A kô, mikor éppen szoborrá válik címû
írásában érzékletes tömörséggel foglalta össze
Mészáros Dezsô szobrászatának esszenciáját:
„Szobrai bár súlyosak, mindig a transzcendens vi-
lág felé mutatnak. Az évmilliós kövek olyan jelekké
válnak, melyek megôrzik ezt a végtelennek tûnô
idôt és az örök élet reményével töltenek el. Kétféle
erô van bennük: tehetetlenségi erô és a szellemi,
ami a mûvész keze által kerül a kôbe. Tehát nem ve-
ri ki a kôbôl az évmilliók üzenetét, és megemeli a
szellem üzenetével az ember vágyódását a végte-
lenhez. A matéria és az istenek közé épít egy jelet.
A szobrokon azt a pillanatot érezzük, hogy pont ak-
kor hagyta abba a mester a faragást, mikor az átvál-
tozás megtörtént, szellemivé vált a matéria, de a kô
nem vesztette el ’kôségét’ (nem faragta agyon a
követ). Egyszerre mutatja a föld súlyosságát és a lé-
gies égi szférát.” Az anyagi és a szellemi eme ké-
nyes egyensúlya a Mészáros Dezsô-szobrok erôtel-
jes monumentalitása révén bontakozhat ki, ame-
lyrôl Bodrogi Tibor így írt a mûvész Esztergomi Vár-
múzeumban rendezett 1976-os kiállításának kataló-
gusában: „Mészáros Dezsô munkáit szemlélve min-
denekelôtt alkotásainak monumentalitásáról, mint
az egyik legfontosabb jellemzôrôl szólhatunk. Bo-
csássuk mindjárt elôre, hogy felfogásunkban a mo-
numentalitás nem azonos a méretbeli nagysággal.
A monumentalitás számunkra elsôsorban a nagy-
hatású mondanivalót, a tartalom belsô dinamikáját,
az anyag erôt sugárzó, adekvát formává történô ki-
bontását jelenti, a gondolat objektiválásának azt a
módját, amely a szemlélôben a robbanó erô lenyû-
gözô érzését kelti. Jelenti a monumentalitás
ugyanakkor a lényegre törést, a látszólag egyszerû
formák alkalmazását, az egyenes, szögletes, ma-
gasba törô vagy szélességben kiterjedô, hengeres
vagy gömbölyû idomok harmonikus feszülését,
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szétválását és eggyé olvadását, lágyságát vagy ke-
ménységét, a nagy felületekkel való fogalmazást,
egyszóval: a mondanivaló lényegének a mûvész és
a szemlélô számára csak így és másként nem érzé-
kelhetô kifejtését. A forma monumentalitása azon-
ban nem jelent egysíkúságot Mészáros Dezsô
mûvészetében. Hengeres alakjainak kígyózó hul-
lámvonalai, alakjainak határozottan vagy sejtetôen
jelzô egymásba simulásai vagy szögletes kapcsoló-
dásai mind e monumentális kifejezésmód formai,
de a gondolathoz szorosan tapadó megjelenítési
módjai.” A Mészáros Dezsô szobrászatának legfon-
tosabb jellemzôjeként megjelölt eredendô monu-
mentalitás kapcsán, továbbfûzve gondolatmenetét
Bodrogi Tibor megállapította: „Részben e monu-
mentális megfogalmazásból következik az, amiért
mûvészetét klasszikusnak nevezhetjük. E szónak itt
két értelmérôl is szólhatunk. Mindenekelôtt arról –
de ez a kevésbé lényeges – hogy szobrászatában,
különösen egyes, a megszokott értelemben figurá-
lisnak nevezhetô plasztikáiban, az érett görög-ró-
mai kort megelôzô mûvészet hozzá legközelebb ál-
ló formái látszanak feltûnni. Ennél azonban sokkal
fontosabbnak találom a klasszikusságnak azt a ke-
véssé hangoztatott ismérvét, hogy kortalan. Ez a
kortalanság a mindenkori és mindenütt való univer-
zalitást, a tegnaphoz, a mához és a holnaphoz egy-
aránt szóló, általánosságában konkrét és konkrét-
ságában általános egyetemességet jelzi.” A szob-
rászati kortalanság és egyetemesség eredôit kutat-
va egy kéziratban maradt eszmefuttatásban Né-
meth Lajos mûvészettörténész fogalmazta meg:
„Talányos ellentmondást rejt magában Mészáros
Dezsô egyénisége és szobrászata. Megszállott sze-
relmese az antik kultúrának, az etruszk és görög
szobrászatnak, Itáliának, világszemléletét megha-
tározó élmény a római Magyar Intézetben eltöltött
néhány év, egyéniségében is ötvözôdik valami-
képp a mediterrán derû és a vaskos paraszti élet-

erô – ugyanakkor szobrászata sokkal ôsibb idôket
idéz, valamiként a szobor, a szobrászat megszületé-
sének ôsi korát, mikor is a természeti darabból, a
kôtömbbôl emberformálta alkotás válik, az idolból
szobor. Mészáros nagy kôszobrai, mint a megalit
kôtömbök, ezek a titokzatos mágikus vagy kultikus
jelentést hordó emlékek, valamiként félúton állnak
a természet és az ember alkotta formációk között,
megôrzik a természetdarab elementaritását,
ugyanakkor magukon hordják már az emberi kéz és
jelet teremteni akarás bélyegét is. Mészáros szob-
rai nem sugallnak semmiféle bonyolult szimbolikát,
nem is akarják történelmietlenül visszajátszani a
régmúlt idôt. Elemei jelzésekként utalnak csak e
kôtömbökön az emberiség hitvilágában mindig
meghatározó szerepet játszó égitestekre, a Napra
és a Holdra. Robusztus plasztikai formációk e szob-
rok, az anyagban rejlô erô és mûvészi kifejezés sze-
rencsés ötvözetei.”

A lágyan modellált, kissé megnyújtott, törékeny
figurák, a karakteres portrék megalkotásától a ke-
ményen metszett, néhány áttöréssel megbontott
tömbök megkomponálásáig ível a szobrokba
foglalt oeuvre. A Rómában faragott carrarai már-
vány kisplasztikákon kimunkált formarend monu-
mentális formában a hengeres, gömbölyded felü-
letekkel határolt, gyengéden futó ívek mentén
megrajzolódó sziluettel közrefogott, felmagasodó,
1986 óta a szentendrei szoborparkban álló fehér
mészkô torzókban teljesedett ki. Aztán a henger-
testek fokozatosan szétnyíltak, megkettôzôdtek,
majd megjelentek a szögletesebb, élesebb, mere-
vebb formák és tömegek, amelyek a figurát, a figu-
rára utaló bábut vagy a természeti motívumot már
csak mintegy emlékszerûen ôrzik. A kôtestek kissé
megtörô vagy finoman meghajló tengely-ívekre
felfûzve olvadnak össze, válnak el, közelednek
egymáshoz, távolodnak egymástól. A nyolcvanas
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években, a kilencvenes évek elsô felében a zárt
tömb, illetve a zártság negatív tereket teremtô, jel-
szerû formákat idézô átvágásával komponálta a
mûvész szobrait: az áttörések körvonalai jelleg-
zetes, korábbi Mészáros Dezsô-kompozíciókat
idéznek. A szobrokról minden felesleg lehántva:
csak a teret átható, a minden lehetséges nézetet
dinamikusan szervezô, belsô, pszichikai és fizikai
feszültségekkel éltetett, jelentésgazdag, öntörvé-
nyû forma marad.

A szobrászati mûteremtés, a térbe helyezett
tárgy, az anyagba dermesztett mûkreáció gyökeres
megújulásának és átalakulásának korszakában, a
XX. század második felében, s még inkább a szá-
zad végén az új és új mûvészeti trendek megle-
hetôsen háttérbe szorították a hagyományos
anyagok megmûvelôit, a tradicionális szobrászati
elvek és eszközök alkalmazóit. Vagy ha nyílt is némi
tér számukra, általában megkapták az elmarasztaló

konzervatív-bélyeget, vagy ha nem, akkor a teljes
hallgatás, a fagyos szakmai közöny kísérte mun-
kálkodásukat. Mészáros Dezsô a politikától, a poli-
tikai emlékállítások régiójától távol, a mindenkori
kurzustól függetlenül, a megrendelések legcseké-
lyebb esélye nélkül, a trendekre és a múló divathul-
lámokra sem hederítve építette fel a klasszikum
szellemiségével áthatott, a klasszikum korszakait
megelôzô idôkkel feleselgetô, autonomitásokkal
felruházott monumentális szobrászatát. Köveit
mindig maga faragta, nem a kôfaragók. A balban
erôsen tartott vésô és a jobbal meglendített súlyos
kalapács mindig találkozott. Mészáros Dezsô a
múló idôt megállító és kimerevítô, jelszerû kife-
jezésû szobrai hosszú-hosszú évszázadok múlva is
jelen lesznek, s mûveinek tartalmi-gondolati mély-
rétegei megnyílnak majd a szemlélô elôtt, tanúsít-
va, hogy a dolgok lényegét keresô és felmutatni
vágyó mûvészek is dolgoztak – nagy-nagy elszá-
nással és makacs kitartással – ezen a viharvert euró-
pai provincián. 
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1923. január l7-én születtem Szegeden, a Dobó ut-

ca 64. szám alatt, egy pinceszerûségben, ahol nagy-

apám Varga Lajos és nagyanyám Módra Anna szár-

nyai alatt éltünk. Apám Mészáros József, anyám

Varga Etel. Szegény család voltunk. Egy magasföld-

szintes házban laktunk, ahova az egész család szin-

te be volt terelve. A téli estéken általában mindany-

nyian a hajópadlós nagyszobában tartózkodtunk,

sötétben, hogy ne fogyjon a petróleum meg a

tüzelô. A nagy vaskályhát körülültük, és öregapám a

gomolygó, nehéz pipafüstben, piszkavassal a kezé-

ben állandóan a tüzet piszkálta. Ezeken az estéken

nagy mesélések voltak. Itt hallottam elôször déd-

apám történetét, aki a Bach-korszakban számadó

juhász volt és betyárokat bújtatott, aztán érte jött

egy nagy batár kocsi, amibe betuszkolták a csend-

ôrök, megszurkálták bajonettel, bezárták a szegedi

várba. Amikor dédanyám meglátogatta ezt a szíjas

erôs parasztembert, ô kinyújtotta a két kezét a rá-

cson és akkor látta dédanyám, hogy mind a két te-

nyere át volt lyukasztva.

Két hét múlva értesítették dédanyámat, hogy a

férje száraz betegségben meghalt. Varga Lajos

öregapám, mint hordár kereste kenyerét a szegedi

vasútállomáson. Egyszer Tisza István miniszterelnök

bôröndjeit vitte a Széchenyi téren, mikor a tömeg

elkezdett közeledni feléjük és záptojásokkal dobál-

ták Tiszát, és ebbôl neki is jutott. Közben azt kiabál-

ták: Abzug! Le vele! Öregapám felemelt hangon

dörmögte: nem vagyok én kendtöknek haragosa. A

nagy koffert a földhöz vágta, és elment haza. Rém-

meséket is meséltek, hogy mi történt a tanyavilág-

ban, hány embert gyilkoltak meg… Ekkor lehettem
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olyan négy-öt éves. Mindmáig emlékszem ezek-

re a történetekre. A háznak a vezetôje, irányító-

ja az én nagymamám, Módra Anna volt, aki nem

is a parancsaival vagy a katonás rendtartásával

tûnt föl emlékezetemben, hanem a jóságával,

hallatlan emberségével. Ritkán beszélt, de mi

mindannyian tudtuk, hogy mit kell tenni, hogy

hogyan kell a kedvébe járni. Mikor már

Fodortelepre mentünk lakni, mindig visszaszök-

tem, mert az volt az érzésem, hogy én a világon

a legjobban a nagymamát szeretem. Minden

búmmal-bajommal odaszaladtam. Nagy családi

közösségben éltünk, és ez védettséget adott

ott a gyerekeknek meg a családtagoknak.

Az Alföldi utcai óvodába írattak be apámék,

és a Dobó utca sarkán volt nekem egy cimbo-

rám, az Oláh Laci, akivel nem tudom, hogy hon-

nan szereztünk vagy két pengôt, elmentünk a

cukrászdába, és aztán lakodalmat rendeztünk.

Én voltam a vôlegény. Nálam negyven centivel

magasabb volt a mennyasszony, nem emlék-

szem már, hogy ki volt az. Sajnos ezt a komoly

lakodalmat leleplezte a család, és kiverték

belôlünk, hogy honnan jutottunk mi pénzhez, és

ezeket a tortaszeleteket honnan loptuk. Ilyen és

efféle kis apró csínytevéseket csináltunk. Az

óvodába nem nagyon szerettem járni. Kisütött a

nap, (furcsa, egész életemet mennyire befolyá-

solta a napsütés) és engem az óvoda kerítése

mögé nem tudtak bevinni – „elcsavarogtam az óvodát”.

Végül is apámék valahogy erre is rájöttek, javában csava-

rogtam az alsóvárosi Mátyás templom kertjében, egyszer

csak látom, hogy apám oson utánam és kiabál – „Állj meg

Dezsô!”, át az árkon, apám utánam, elesett, és én meg el-

szaladtam elôle. Rettenetesen megvertek este, és aztán vé-

gül mégis bepasszíroztak az óvodába. Késôbb, teljesen

érthetô módon, végleg kivágtak az óvodából. A drága Sa-

vanyú Jóska barátommal bent voltunk a WC-ben, de el-

romlott, és egy vödörbe kellett pisilni. Volt ott egy gyerek,
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aki lökdösôdött, ô is belecélzott

a vödörbe, de addig lökdösô-

dött, míg oldalt lepisilt, gondol-

tam egy merészet, engem ne lök-

dössön, fogtam a fejét és bele-

nyomtam egy kicsit a vödör

húgyba. Ekkor megszûnt az óvo-

dába járás. Késôbb beiratkoztam

az elsô elemibe, oda már na-

gyobb kedvvel jártam, ott volt a

Savanyú Jóska, a Kovács meg a

Zsombori, velük jártam együtt,

mindmáig emlékszem a nevükre.

Kitûnô tanuló voltam, megvan a

bizonyítvány. Írás, olvasás, visel-

kedés, szorgalom, mind egyes

volt. Akkor az egyes volt a jó,

nem úgy, mint most. Egy kéményseprônek a lánya tanított

bennünket, nagyon meg volt velem elégedve. De ahogy

növekedtem, ki-kijártam az alsóvárosi tóra csúszkálni, meg

korcsolyázni. Világéletemben egy korcsolyám volt, egy

jobblábas. A partról nekiszaladtam, mint egy ôrült, és ráug-

rottam egy lábbal a jégre. Aztán ameddig vitt, vitt. Egyszer

egy ilyen alkalommal aztán beszakadtam és a vízbôl alig

bírtam kimászni, fölmászni a jégtáblára, a barátaim, mint

egy kolbászt, úgy szárítottak meg a tûzön. Hazamentem,

jól elvertek, alig bírtam a lábamra állni. Ürgéket fogtam,

meg sárkányt eregettünk, az ürgéket úgy fogtam, mint

macska a verebet. Némelyik megharapta a kezemet. Bor-

zasztóan élveztem. Kézzel fogtam halat a tóban, a beleöm-

lô artézi víznek volt egy kis öble, amit a víz kimosott. Ha né-

ha egy hal beszorult, gyorsan elzártam az útját sárral, és

kézzel megfogtam. Egy május végi délután a töltés melletti

mezôn labdázás közben azt vettem észre, hogy egy szakál-

las ember fekete, kopottas ruhában a makkos erdôbôl kiér-

ve megáll a töltés tetején, széttárja a kezét, és vers-félét

mond. Utána meg ezt mondta: gyerekek milyen szép ez a

táj! – mindezt fölénk siklott tekintettel mondta el, az egyik

gyerek ezt suttogta: bolond ez, gyertek! S a többiekkel
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együtt eliszkolt. Én álltam megdermedten, remeg-

ve. Néztem ezt a titokzatos embert, egyszer csak

megszólalt, felém fordulva, s csak ennyit mondott:

kisfiú! – és lassan, vontatott, puha mozgásával,

szinte lebegve, félrebillent fejjel megindult a töl-

tés tetején a Tisza felé. Már nagyobbacska voltam,

mikor ugyanerrôl az emberrôl láttam egy fényké-

pet, alá volt írva: Juhász Gyula.

Az életem késôbb teljesen megváltozott, amikor

elmentünk Fodortelepre lakni. Ott már másodikba

iratkoztam be, mások voltak a körülmények és már

nem voltak olyan jók a jegyeim sem. Fodor tanító

úr tanított, és biztos adtam is alkalmat arra, hogy

a pajeszom néha úgy meghúzza, hogy kiserkenjen

a vér. Számolni egyáltalán nem tudtam, máig se

tudok, és hát fôleg emiatt voltam összetûzésben

Fodor tanító úrral. Itt jó barátságba kerültem Ko-

vács Pistával, de a legjobb barátom az osztályban

Pipic Pista volt, akibôl aztán kárpitos lett. Most is

ott lakik Fodortelepen. Oda járt még az osztályba

Kertész Jóska – mi csak Jótának hívtuk –, ô egy ká-

polna mellett lakott. Pipic Pistával nem nagyon

kellett nekünk rábeszélni Jótát, hogy a templom-

perselybôl, valamilyen úton-módon a pénzt, a hí-

vek adakozásának az aprópénzeit jó lenne vala-

hogy kihúzni. Vennénk kockacukrot a boltban,

meg aztán kolbászt, meg szalonnát, meg más fi-

nom ételeket. Végül rávettük Jótát, hogy egy dró-

tot lapítson el, és úgy nyúljon be a perselybe, és

majd a kétfilléresek meg a tízfilléresek kihullanak.

Egy sapkára való aprópénzt hozott ki a kápolná-

ból. Nagy mûgonddal beosztottuk a pénzt, hogy

ezen az összegen veszünk három kiló kockacukrot,

süteményt és kolbászt. Mikor vége volt a tanítás-

nak, már meg voltunk ezekkel az árukkal pakolva,

elkértem Jótától a 3 kiló kockacukrot. Elkezdtem

fölfele dobálni a cukrot, ugyanezt csinálta a Pipic,

meg a Jóta is, de fôleg én. Földobáltuk és a gye-

rekek, mint a vércsék lecsaptak rá, olyan hasonló

korú, nem jobb sorsú gyerekek voltak mint mi.

Rossz anyagi körülmények között éltek azok a csa-

ládok, akiknek a gyerekei odajártak ebbe az isko-

lába. Egyáltalán, a cukor akkor egy rendkívül kere-

sett dolog volt. Végül ez is kitudódott és ebbôl is

rettenetes nagy verés lett. Persze én másért is

sûrûn kaptam odahaza, mert ha netalántán, mond-

juk a dúcból a galambok eltûntek, apám csak föl-

szólt – „Dezsô, gyere ide, vetkôzz le, arra befele!”

–, ebbôl tudtam azt, hogy valami baj lesz.

Az egyszerû osztást, szorzást, kivonást valahogy

nem fogtam föl, második elemiben meg is buktat-

tak. Egy hajszálon múlt, hogy nem a gyépébe ke-

rültünk. Újból járatták velem a második elemit.

Nagy nehezen aztán eljutottam a negyedik osztá-

lyig, amikor is apám azt mondta: „Úriembörnek

köll lenni, tanult embörnek polgáriba jár a gyere-

ke”. Beírattak a polgári iskolába, ott is „szépen”

ment a tanulás, az írással is baj volt. Nagyon ron-

dán, csúnyán írtam. Egyre ütögette a magyartanár

a kezemet, de csak rondán írtam. Ugyanolyan ron-

dán írok most is, nem változott az írásom semmit.

Természetesen a matematikával is baj volt. Ott

Igert Antal vert meg sûrûn azért, mert hát tényleg

nem fogott az agyam, nem fogta fel az egészet,

de egyszer egy olyan matematikai feladványt

adott föl, amit az osztályban senki nem tudott

megoldani, és én megoldottam. Igert Világi Béla

mezôgazdaságtan tanárral és Csertô Ferenc rajz-

tanárral oldatta meg, ugyanis ô se tudta megolda-

ni, csak a két tanár és én. Egyszerre kaptam három

kitûnô jegyet. A sok csínytevés meg csavargás mi-

att rengeteget hiányoztam: 160 igazolatlan órát.

Mikor kisütött a nap és ráadásul tudtam, hogy

számtanóra lesz, aznap nem is mentem be az isko-

lába, volt olyan is, hogy már majdnem az ajtókilin-

csen volt a kezem de micsoda egy boldogító érzés

volt, mikor elhúztam, és mint a csigabiga körbe-

körbe, le a lépcsôn, lefelé, iszkiri, kifelé az iskolá-
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ból. Irány a Tisza part! Hát aztán elkergettem a

madarakat, az idôvel együtt. Madártojást ittam,

nagyon jól éreztem magam, valahogy így jött ösz-

sze a 160 óra. Egy nap anyámat beidézte a polgá-

riba Igert Antal és azt mondta neki, hogy „A ma-

ga fia kötélen fogja végezni!” – mire szegény

édesanyám, a kötényébe törülte a szemét, és azt

felelte: „Az ô fia egy kiváló ember fog lönni, majd

mög fogja látni”. Erre anyámat kinevette, de

anyám azt válaszolta, hogy ô szült engem és ô ezt

tudja. A vége mégiscsak az lett, hogy el kellett on-

nan is jönnöm. Az ezt követô nyáron már asztalos

kifutó fiú voltam a Rákóczi téren. Akkor voltam 12

éves. Ott is mindig valahogy elvacakoltam az idôt.

Szóval nem siettem, nem szedtem a lábamat, a

mester igen gyakran hátba vágott, és aztán innen

is valahogy kikoptam. Aztán apám úgy határozott,

hogy mivel csenevész vagyok, a legúribb mester-

séget választja nekem, így lettem címfestô tanuló.

Szabó Domonkos címfestôhöz kerültem Szegedre,

a Püspök utca 7-be. Ott volt a mûhelyük az udvar-

ban. Szabó Domonkos úrnak három fia volt, Laci,

Jóska, meg az Imre. Az igazság az, hogy ott in-

kább festéket törtem minthogy dolgoztam volna,

nem nagyon tanultam én ezt a mesterséget, de

hozzá kell tennem, nem is volt nagy érzékem hoz-

zá. A Csongrádi sugárútra a belvárosból hoztam

az ebédhordóban az ebédet, mire megérkeztem a

mester már dolgozott. És a gyerekeinek, akik

22–23–25 éves legényemberek voltak, én szerelmi

levelezôjük is voltam, cipeltem a leveleket a fod-

rászüzletbe, meg a különbözô helyekre, mikor me-

lyiknek hol volt a szerelme, vagy a nôje. Egy alka-

lommal elküldtek a festékes üzletbe. Kosztolt Má-

tyás lakatos inas, nagyon jó barátom, ott ült kint a

ház elôtt. Azt mondta: – Dezsôkém, egy olyan

rongylabdát készítettem, idenézz, olyan kerek

mint az igazi gumi. – Ó, mutasd! Állj be a kapuba.

Hátul álltam ô meg kapura rugdosott nekem. Elfe-

lejtettem azt, hogy tulajdonképpen hova küldtek,

hirtelen azt éreztem, hogy hátulról valaki nagyon

meglök, és hasra estem. Fenékbe rúgtak és utána

ráadásul ököllel nekem estek és össze-vissza rug-

dostak. De ez inkább ilyen látványos rugdosás volt

ennek ellenére én ezt nagyon szívemre vettem, és

a Szabó Palkó barátomnak este el is mondtam,

hogy én elmegyek világgá. Titokban apámnak a

kosztos táskáját elkészítettem és elemózsiát tet-

tem bele, megindultam a pesti országúton a fô-

város felé. Ekkor voltam a tizenharmadik évem-

ben. Eljutottam Kistelekig, ami Szegedtôl olyan

29–30 kilométer. Kérdeztem ott egy faluban, hogy

hol van az a mázolómester, akinek a cégtáblái kinn

vannak. Azt mondták, hát elment Pusztaszerre a

patikába, ott fest. Nagyon hideg volt, megvártam.

Azt mondtam neki, hogy én egy címfestô inas va-

gyok, aki szabadságon van. Fogadjon föl engem

két hétre. Gondoltam két hétig elleszek valahogy,

késôbb majd meglátjuk mi lesz, lehet, hogy to-

vábbállok. A mester mondta, hogy ô Erdélybôl va-

ló, és mondjuk azt a feleségének, hogy én vagyok

az erdélyi fia. – Jól van kisfiam? – Jól van – mon-

dom. Fölültetett a biciklire, és hazakarikázott az ál-

lomástól. Nagyon jóságos, magas, sovány asz-

szony volt a felesége. Szkatler úr, ahogy kinyitotta

a konyhaajtót, azt mondta: Szervusz anyus, itt van

a fiam Erdélybôl. És rám mutatott. Az asszony sírt,

fölkapott, megcsókolt, nagyon megörült nekem.

Ott aztán nagyon jó palacsintát kaptam és finom

krumplilevest. Elnyomott az álom, mert harminc

kilométer sok volt az apró lábaimban. Ez volt

szombaton. Másnap reggel vasárnap, azt mondja

a Kasztler úr, hogy most megyünk Pusztaszerre

mázolni. Nagyon boldog voltam. Valahogy úgy

éreztem, hogy akkor önállósultam. Elôl ültem a ke-

rékpáron. Hideg volt, december vége felé. Aztán

odaérkeztünk Pusztaszerre, a patikába és segítet-

tem mázolni. Hétfôn visszaérkeztünk. Borzasztó
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honvágyam volt. Azt hazudtam Kasztler úrnak,

hogy találkoztam egy barátommal, aki azt hallot-

ta, hogy édesanyám nagyon bánkódik utánam,

úgyhogy hazamegyek. – Jól van fiam – mondta

Kasztler úr. Megetettek és elindultam délben. Es-

tefelé már Szeged határában voltam, ott játsza-

doztak a gyerekek a töltésoldalban. Kérdezték,

hogy hol voltál? Mondom odavoltam világgá. Na-

gyon büszke voltam magamra. Hazamentem és

óvatosan kinyitottam az ajtót, hát láttam szegény

édesanyám (mindig fájt a veséje) a sparheltnél ült.

És apám meg ott állt az ajtónál, borzasztóan szo-

morkodott. Bementem. Azt mondta apám: – Hát

jól van, hogy elmentél, de miért nem mondtad

meg, hogy ezök bántanak? Hiába mondtam volna

meg, maga möghagyta, hogy bánjanak úgy ve-

lem, mintha a gyerekük volnék, a gyereknek ütleg

köll, hát akkor ütleg köll. Hát mondom, miért

mondjam én ezt magának? Na jól van, fölbontjuk

a szerzôdést. És így kerültem utána Elek Jóskához.

Elek Jóska egy rendkívül furcsa, különös ember

volt. Elegánsan föl volt öltözve mindig. Kávéház-

ban ült és ott szerezte a kuncsaftokat. Mindig volt

segédje, egy idôs inas, az Arad Jenô, és Lados

Ferkó, a szobrász. A Kapuczi úr, a segéd odajárt

festeni, aki már képet is festett, és néha mûvész-

nek tituláltatta magát. A Kapuczi néha olyan fur-

csa, hepciáskodó volt, meg egy kicsikét raccsolt

is. Egyszer a bôgôlakkot úgy belenyomta a fülem-

be, hogy anyám alig tudta kipiszkálni. Apám meg-

hívta hozzánk a segédurat, hogy kedves legyen

hozzám. De a Kapuczi úr aztán azt mondta, ne-

kem, hogy: Azt hiszed, hogy azért mert megettem

nálatok a lekváros gombócot, most már csak úgy

lehet továbbra is festéket törni? Seggbe rúglak fi-

am, hogy kivirulsz mint az ôszirózsa. Hát ott dol-

gozgattam… Nagyon érdekes volt az az udvar,

volt ott volt egy kicsi ház, egy kupleráj volt benne.

Aztán ott volt a hentes, a hentessel szemben a

pék, akkor a vaskereskedô, a festékes bolt, a sza-

bó, ezeknek inasaikkal voltam együtt, de legjob-

ban a Lados Ferkóval értettük meg egymást. A

Lados hallgatott is rám, jóban, rosszban egyaránt.

Azt mondtam a Ladosnak, hogy ilyen szép napsü-

tésben nem érdemes itt bent penészedni, gyere,

menjünk Újszegedre, gyönyörû májusi idô van

szedünk majd ezt-azt. Hát szedtünk ezt-azt, és mi-

re megjöttünk, Elek úr már ott várt egy bottal. En-

gem körbezargatott az udvarban, alaposan elvert.

Azt mondta, hogy föl fogja bontani a szerzôdést.

Mert ilyen nagy disznó vagyok. Késôbb ez vala-

hogy elsimult. Az udvarban félméterszer egymé-

teres táblaüvegek álltak. Azt mondta Szalai, a

szabómester: – Na Dezsôkém, ha abba a tábla

üvegbe belecsapsz kalapáccsal, öt pengôt kapsz.

Mondom neki: – Adja oda az öt pengôt a barátjá-

nak a markába! Kivette az öt pengôt, beletette a

markába. Fölcsillant a szememben meg az agyam-

ban, hogy Istenem (akkor láttam a Tarzan-filme-

ket), én is olyan tôrt fogok venni, mint amit láttunk

a Tarzan-filmben. És kérdezem: ott van az öt pen-

gô? Ott. Durr, kalapáccsal belevágtam az üveg

kellôs közepébe. Összetört az egész. Erre aztán

végképp megharagudott ránk Elek Jóska, fôleg

rám. De megkaptam az öt pengôt, Tarzan nem let-

tem, habár ordítoztunk ott a makkos erdôben,

ahol laktunk, a szerzôdést viszont fölbontották.

Ezek után Bakacsi Péter címfestôhöz kerültem az

Ôsz utcába. Szegeden az Ôsz utca rendkívül híres

volt. Az Ôsz utcának a páratlan oldala, az volt a

kupleráj-negyed. A lányok ott álltak a sarkon, én

meg létrákat cipeltem össze-vissza, meg bevásá-

rolni jártam. Karácsony napján még délután is

hordtam a szenet Bakacsi bácsiéknak. Ott inkább

ilyen házi mindenes voltam, a mesterséget nem

nagyon gyakoroltatták velem. De az igazság az,

hogy nem volt nagy készségem nekem ehhez a

címfestéshez. Bakacsi volt a mester, gyerekük nem



volt, Szabó Pali volt a fiatal segéd. Bakacsi bácsi

nagyon bûbájos, kedves, kicsi, alacsony, alig 160

centiméteres kövér pirospozsgás ember volt. Sze-

rettem a történeteit, mert mindig hôsként mutat-

ta be önmagát. Azt is elmesélte, hogy az olasz

fronton mi történt Piavénál: „Ott voltunk a Pia-

vénál, a túloldalon volt az ellenség. Azt mondta a

századparancsnok, egy hôstettet kell végrehajtani.

Föl kell robbantani a hidat. Ki vállalkozik? Csönd.

Még egyszer kérdezi a századparancsnok. Ki vál-

lalkozik rá? Csönd. Még egyszer kérdezi, ki vállal-

kozik rá? Hát nincs egy magyar ember? Egyszer

csak kiugrottam. Azt mondja a százados, hát már

megint a kis Bakacsi? Elmentem, fölrobbantottam

a hidat. Hát az igazság az, hogy én nem szerettem

a mundért, így aztán hazagyüttem, soha nem fo-

gom elfelejteni.”  

Az egyik héten kérdeztem: Jövô héten mehetek

szabadságra? – Hogyne, most már biztos –, felel-

te. Mikor elérkezett az ideje a szabadságnak, ak-

kor mondtam, hogy: Akkor én hétfôn nem gyüvök

be. – Hát ilyet nem lehet csinálni fiam, be kell

gyünni. Ezt a sürgôs munkát el köll végezni. Fog-

tam magamat, másnap reggel fölültem a kerék-

párra és elindultam Kassára. Estére Debrecenben

voltam, ott a rendôr igazoltatott, bevitt a rendôr-

ségre, ott aludtam a rendôrségen, és aztán vala-

hogy igazoltak telefonon, hogy szülôi engedéllyel

mentem el. Akkor voltam 14 éves, aztán másnap

kiengedtek, és harmadnap reggel már ott voltam

Kassán Szabó Palkóéknál. Kassára azért indultam

el, mert akartam látni az országot. Szabó Palkóval

aztán másnap reggel elindultunk vissza. Megnéz-

tem egy-két szép épületet, meg ezt a kassai dó-

mot nagyon szép tiszta tetejével, és olyan szép

fekvésû város volt, jó benyomást tett rám, olyan jó

érzéseket keltett bennem, aztán elindultunk Pal-

kóval korán reggel. Bizony lebicikliztünk Budapes-

tig Kassáról. Még Pestet is elhagytuk, és akkor lát-

tam elôször a fôvárost. Még nem láttam hegyet

sem azelôtt. De aztán annyira ki voltam fáradva,

hogy összeakasztottam az én elsô kerekemet Sza-

bó Palkó hátsó kerekével, és egy jó nagyot estem.

Hazaértünk, a Bakacsi bácsi, a címfestô mester

alig vett vissza. Aztán eljöttem onnan is, és egy

nagy fabôrönddel elindultam Budapestre. Volt

egy Pósa László nevezetû cserkész (cserkész is vol-

tam öt napig). Ez a Pósa Laci ott a cserkészségben

azt mondta, hogy ô a Hangya Bútorüzemben mû-

szaki rajzoló Budapesten a Mihálkovics utcában és

engem oda föl tud vétetni napszámosnak. Föl is

vettek, odajártam dolgozni, 18 pengôt kerestem

hetenként, ez 42–43-ban volt, és az ô javaslatára

fölkerestem a katolikus legényegyletet, a Rotten-

biller utca 22. szám alatt. Bementem a katolikus le-

gényegyletbe, és ott laktam. Ott annyi volt a po-

loska, hogy az borzasztó, és szinte fûtetlenek vol-

tak a szobák. Innen is kiállt a szekerem rúdja, mert

gyûlésre nem jártam, nem szerettem a gyûlést, és

templomba se. Soha nem jártam templomba, az

igazság az, hogy ez a vallásos ügy nekem olyan

volt már gyerekkoromban is, hogy hát igen, kell

járni templomba, de nem nagyon jártam. De gon-

dolom kell lenni valaminek, és a Miatyánk ki vagy

a mennyekbent elhadartam, mert hátha megvéd

ez valamitôl. 17 éves voltam, a Hangya Bútor-

üzembe jártak különbözô tanfolyamokra munká-

sok. Hát azt mondja nekem az egyik munkás, hogy

jó kezem van, jól rajzolgatok, miért nem fölvételi-

zek az Iparmûvészeti Iskolára, ilyen esti tanfolyam-

ra. Elmentem, felvételiztem, orgonaleveleket kel-

lett tussal megrajzolni, és sikerült, fölvettek, de az-

tán végül eltanácsoltak azért, mert nem fizettem a

tandíjat. Hogy tudtam volna fizetni, mikor olyan

nagy, hideg tél volt, és nem volt egy normális

nagykabátom sem, és ráadásul mindig éhes vol-

tam. A katolikus legényegyletben tudtam meg,

hogy vannak olyan nagyszerû költôk, mint Ady
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Endre. A szobatársaim sok könyvet adtak a ke-

zembe, ekkor kezdôdött az irodalom iránti érdek-

lôdésem. A katolikus legényegylet szinte megha-

tározta az érdeklôdési körömet. A szórakozásom

az volt, hogy vasárnap délben elmentem a Kere-

pesi temetôbe, megcsodáltam a szobrokat, mert

olyan élethûek voltak, megnéztem Ady Endrét.

Különös volt az az ülô Ady, ott a Kerepesi teme-

tôben. 

Aztán jött a háború, hazakerültem Szegedre. Vé-

gül elég szerencsétlenül alakult a sorsom, mert

behívtak katonának. A Dunántúlra kerültem, Szé-

kesfehérvárhoz közel. Ott ismerkedtem meg Ár-

gyélus Jóska kalapácsvetô cimborámmal. Paran-

csot kaptunk Jóskával, hogy a hat lovat, ami ott az

egyik udvaron legel, össze kell fognunk, kettôt ko-

csi elé kell tennünk, és a többi néggyel együtt vi-

gyük vissza a gazdáiknak. Ennyire becsületes volt

a századparancsnok. A nyílt parancsnak a fölsô ré-

szében volt a rövid kis szöveg, messze alul meg a

pecsét és az aláírás. Mi kaptuk azt a megbízást,

hogy vezessük el a két jóembert a hat lóval. Ezt a

feladatot rendesen végre kellett hajtanunk. Így is

lett. 

Visszaérkeztünk Árgyélus cimborámmal Seregé-

lyesre és azon morfondíroztunk, hogy nem kéne

kimenni Németországba, mivel azt hallottuk, hogy

a fiatalembereket mind kiviszik katonának Német-

országba. Annál is inkább, mert hát a mi hazánk az

itt van, nem valamilyen politikai meggyôzôdés

vagy efféle vezérelt bennünket, hanem tényleg a

hovatartozásunk, a hazánkhoz való tartozás, és

ezért jutottunk arra az elhatározásra, hogy ne

menjünk Németországba. A helyzet az, hogy a kö-

rülményeink sem voltak valami kiválóak, mert

nemigen kaptunk jó táplálékot Seregélyesen, és

nyitott csûrökben aludtunk, úgyhogy elegünk volt

nekünk már az egészbôl. És láttuk ezeket a néme-

teket ottan, masíroztak gépiesen, elszakadva a vi-

lágtól egy kicsi faluban, olyan kínosan egyszerre

léptek, hogy attól már idegbajt kaptunk. Eszembe

jutott a papír amin a parancs volt, mondom is Ár-

gyélusnak: – Te Jóska, itt a szabadulásunknak a

papírja. – Hogyhogy? – kérdezte. Mondom neki:

Nézd, itt van az a papír, az a nyílt parancs, amivel

visszük a hat lovat vissza, igaz? – Igaz. – Na most.

A szöveg az nagyon fönt van, az aláírás meg na-

gyon lent. Én ezt a fölsô szöveget levágom, és mi

ráírjuk azt, hogy mi ketten keressük az elveszett

szerelvényünket. Hû erre mit mondott: – Ez az iga-

zi, innen egyszer s mindenkorra megszökünk. 

Ez volt este, éjjel megírtam az új nyílt parancsot,

zsebre tettük és megindultunk toronyiránt a szán-

tóföldeken keresztül. Végül öt órai keserves gya-

loglás után nagyon megéheztünk. Mondom Ár-

gyélusnak: Te, egy olyan gyönyörû választási ma-

lac van a kukoricás szélén, hogy ha azt megfogjuk,

tán még marad útravalónak is. Hát kivontam a

bajonétot és megindultunk a disznó felé, elôször

lopakodva, elkezdtük a malacot kergetni szántó-

földeken keresztül. A malac cikk-cakkban szalad-

gált, amikor már majdnem rávetettem magamat,

elfutott elôlem. Sárosan, csapzottan fölhagytunk a

malackergetéssel, míg végül messzirôl föltûnt egy

szerencsétlen liba. Valahonnan kiszakadt a csapat-

ból. Azt végre tényleg megfogtuk, fölbontottuk,

megpucoltuk és tûzön szépen megpirítottuk. Félig

ugyan nyers volt, de jól „bevételeztünk” belôle,

aztán irány tovább. Közel volt a Duna és ott lövöl-

döztek a Dunántúlról a Duna-Tisza közé rövid, ta-

rack ágyúkkal. 

Kérdezték tôlünk, hogy mi járatban vagyunk,

mondtuk a hazugságunkat: elvesztettük a szerel-

vényt. Kérdeztük tôlük, hogy hát hova lônek? Hát

nagyon vaktában ment a dolog, mert azt mond-

ták: Állítólag arra vannak az oroszok. Hát kilôjük

onnét ôket és kész. Durrant egy nagyot az ágyú, a

lövés pillanatában a golyó sustorgott, aztán be-
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csapódás. Az egyiknek a kezében ilyen szép nagy

katonai távcsô volt. Mondtam neki, hogy adja oda

nekem, hadd nézek bele. Hát odaadta, átnézek a

túloldalra, csíkos szántóföldek szélén slattyogott

egy orosz katona, letolta a nadrágot, és fenékkel

felénk elvégezte a dolgát. 

Egy benzines tartályos kocsi tetejére kapaszkod-

va megérkeztünk Budapestre. Azt mondtuk egy-

másnak a Margit híd budai hídfôjénél, hogy a Bem

mozinál találkozunk másnap tizenegykor. Árgyélus

elment a rokonaihoz, én pedig elmentem Varsányi

Ferenc könyvkötô barátomhoz Óbudára. Másnap

11-kor odamentem, hát mit látok. Árgyilus két

csendôr közt. Az inamba szállt a bátorság, gép-

pisztoly volt a kezükben, felém volt fordítva. Azt

mondták, hogy az igazolványunkat adjam oda, én

odaadtam a nyílt parancsot. Megnézték, és azt

kérdezte az egyik csendôr, hogy van-e fegyver ná-

lunk. Mondtam, hogy nincsen. Árgyélus rám né-

zett, és azt mondta, hogy van. Kérdezi a csendôr

hogy, mi? Két gránát, tojásgránát feleltem. Azon-

nal maguk elé tuszkoltak bennünket, a géppisz-

tolyt felénk fordították, és úgy kellett fölmasíroz-

nunk a Gülbaba türbe felé, ott volt az SS parancs-

nokság. Bevezettek egy szobába bennünket, és

egy homályos, 40 cm-szer 40 cm-es üvegre rátet-

ték a nyílt parancsunkat. Alulról megvilágították és

vizsgálták. Gondoltam, német, nézheted, úgy se

jössz rá, hogy mi a helyzet. Nem is jött rá, de azért

a két csendôr elkísért bennünket a IX. kerületbe,

az Üllôi út és a Nagykörút sarkára a nagy laktanyá-

ba. Ott egy alezredes ránk ripakodott és adott

egy nyílt parancsot, hogy azonnal induljunk vissza

Seregélyesre. Nagyon boldogok voltunk. Megér-

keztünk. A nyílt parancsot nem mutattuk meg sen-

kinek, nem is hiányoltak minket, csak a bajtársaink

érdeklôdtek, hogy hol voltunk. Ott poroszkáltunk

öt napig, és továbbra is csak a fejünkben forgott a

szökés gondolata. Végül is úgy határoztam, hogy

én elmegyek Balatonvilágosra egy görögkeleti

pap családhoz, akiket Szegedrôl ismertem és majd

ott mindenféle munkát elvállalok, Árgyélus meg

felmegy a szüleihez Pestre. 

Így is lett, de már Siófoknál félelmetes gyorsa-

sággal közeledett a szovjet hadsereg, és angol

repülôgépeket is láttam egyik nap leszállni, a né-

met állásokat lôtték. Nagyon nagy volt a csetepa-

té, üvöltözés, ágyúzás. Egyszer csak Balatonvilá-

goson korán reggel furcsa hangokat hallok, kilé-

pek, és azt mondja egy katona, hogy sztoj! A gép-

pisztolyát rám fogta, intett, hogy tegyem föl a ke-

zem. Megnézett, azt mondja, menjek tovább. Jött

velem. Egy olyan 55 év körüli ukrán, mint késôbb

kisült, be volt rúgva, azt mondta, hogy hadd lôjön

már le engem. Ez irtózatosan megdöbbentett, mert

apám majdnem így halt meg az elsô világháború-

ban, de ô is megmenekült, mert az egyik orosz le-

ütötte a fegyverét az apámra lôni készülô katoná-

nak. Ugyanez játszódott le velem, azzal a különb-

séggel, hogy ráordítottak az ukránra, és aztán tol-

ták el a fegyvert. Így életben maradtam, késôbb

már egy csoport volt ott, akiket igazoltattak a

szovjet katonák, és engem is a többiekkel együtt

elvittek Cecére, ahol istállóban töltöttünk egy éj-

szakát, másnap mindjárt kora reggel vittek le Bajá-

ra. Hat hatalmas barakkban helyezték el az igen

nagy tömegben összegyûjtött civilt és katonát, ki-

égett, lesoványodott, emberek tömegét. 

A hômérséklet mínusz 16–17 fok volt és nekem

csak egy ilyen frottírköpenyszerû kabátom volt,

meg egy rossz diáksapka a fejemen. Rettenetesen

fáztam, éhes voltam, ledôltem, hogy pihenek

egyet, lesz ami lesz, mert annyira el voltam csigáz-

va, végül is egy Varga Tóni nevezetû pincér rázott

föl, hogy keljek föl, mert különben ott maradok.

Nagy nehezen kibírtuk másnap reggelig, a hatba-

rakkos lágerrel szemben volt a laktanya. Oda vittek

be minket, az már valamivel jobb volt. Mi egy kis



szobába beszorultunk 12-en, beleheltük, meg aztán

szereztünk tüzelôt. Sajnos odajárt mindenki nyíltan

elvégezni a dolgát, és közben aztán a vérhas is ki-

tört. Január 13-án összeterelték az embereket hogy

majd a katyusáknak a lövegeit fogjuk hordani. 

Forgattam a fejemben a szökést, a Varga Tónival

egy szobába kerültünk, ô mondta hogy a kerítésen

keresztül kellene megszökni, de hármas drótkerí-

tés volt és könnyen lelôhették a toronyból az em-

bert. Mondtam neki, itt az alkalom, én megpróbá-

lok mindent. Kimentünk hordani a katyusákat, ak-

kor ugye Sztálin-orgonának nevezték, és ezek az

elcsigázott emberek nem bírták azt a hatalmas lö-

veget. Két ember az egyik végét, egy harmadik a

másik végét fogta. Tehát hárman vittük valahogy.

De állandóan azon járt az eszem, hogy hogyan

tudnék megszökni. 

Volt ott egy mellékvágány, ahol civil házak vol-

tak. A civil házakból néha egy-egy ruszki katona

jött ki. Abban a pillanatban jutott az eszembe,

hogy ha az az ajtó nyitva van, akkor én meg fogok

menekülni. Vártam az ôrt, hogy mikor fordul el.

Félrenézett, és én villanásszerûen beugrottam a

kapun és magam után betettem az ajtót. Szeren-

csémre nem voltak ott a szovjet katonák. Ezután

átmásztam az elsô kerítésen, és ott lapultam egy

ideig. Baja külvárosának a szélérôl bejutottam Ba-

jára, elrejtôztem egy udvarban, ahol volt egy fás-

szín és egy nyitott WC. Bementem a fáskamrába,

a fa frissen volt vágva, nagyon gyanús volt nekem

ez, sejtettem, hogy ott laknak. Magamhoz vettem

egy baltát, egy teknôt meg magamra húztam, ret-

tenetesen hideg volt, fáztam, fölálltam, egyszer

csak egy fej megjelent a WC felôl, és azt kérdezte,

„Magyar?” Mondom igen. Behívtam. Bejött, egy

siófoki születésû, negyven év körüli kertész volt,

összeölelkeztünk, annyira megörültünk egymás-

nak. Mondtam neki, hogy innen el kell mennünk,

mert nagy a veszély. Kinéztem az ablakon, szovjet

katonákat láttam. Ha bejön valamelyik fát vágni,

hát nyilvánvaló, hogy nem tudja mire vélni a dol-

got, még ijedtében is lelô bennünket. Mondtam a

kertésznek, hogy menjünk fel a padlásra. Mire ô

azt mondja, hogy nem megy innen sehova. Rá-

ijesztettem és elôttem szépen fölment, állva be-

szélgettünk egész éjjel, halálra idegesítettük egy-

mást. Reggel felé egyszer csak egy villanás: azt

látjuk, hogy egy gránát érhette a háztetôt és a

szobának a mennyezeti részét, és ezen a résen be-

néztünk, nyolc szovjet katona aludt ott szalma-

zsákokon. Szépen lassan lelopakodtunk a padlás-

ról és egy ásót és egy lapátot magunkhoz vettünk,

mintha robotba mennénk. Lebujtunk az ablak alá,

kimentünk az utcára, és ott megállított bennünket

egy katona – Sztoj! – Robot. – Robot, harasó, da-

vaj –, felelte. 

Aztán elmentünk egy bajai ismerôshöz, egy hen-

teshez. Ki voltunk éhezve. A hentes félt, mert ott

volt a parancsnokság hozzájuk közel. Nem baj,

mondtuk, csak adjon valamit enni. Legalább fél kiló

tepertôt megettem kenyér nélkül, roppant beteg

lettem tôle, amúgy is meg voltam fertôzve, fájt a

hasam, végül kiderült, hogy vérhast kaptam. Mond-

tam, hogy én nem sokáig maradok ott, mert én ha-

za akarok menni Szegedre. Megkérdeztem merre

van a szegedi út, elmagyarázták. Egy ásóval a válla-

mon megindultam Szeged felé. Aznap megtettem

negyven kilométert, vagy tán ötvenet is. Néha ve-

lem szembe jöttek orosz csapatok, olyankor mesz-

sze beszaladtam a szántóföldbe. Végül elaludtam

egy istállóban, és másnap estefele bekerültem

Alsóközponton a rendôrségre. Ott igazoltattak,

mondtam, hogy diák vagyok és véletlenül vittek el

katonának. Másnap a szegedi kis vicinális vasúttal

bevittek a városházára. Rettenetes állapotban vol-

tam, folyt belôlem a vér, bele a cipômbe, félelme-

tes volt ahogy kinéztem, tetves és rühes voltam. 

Dobozi bácsi a városházán igazolt. Jól ismert,
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azonnal mondta, hogy engedjenek haza. Így haza-

kerültem. Megérkeztem, kopogtam, nyílt az ajtó,

szegény édesanyám volt, kék kötényben, rítt ret-

tenetesen, ô azt hallotta, hogy meghaltam. Mond-

tam neki, hogy nem megyek be a házba, mert sok

minden bajom van. Mindjárt forraltak vizet, anyám

mosdatott, közben pedig nagyon sírt, hogy le va-

gyok romolva, meg sápadt vagyok, hogy megy a

hasam. Végül is, úgy-ahogy rendbe jöttem.

Kicsivel késôbb találkoztam Hegedûs Ferenc

cimborámmal, és elhatároztuk, hogy elmegyünk

erdôt irtani és a télire való tüzelôt meg tudjuk ke-

resni. Ez 1945 nyarán volt. Algyô után Vásárhellyel

szemben, gyönyörû szép árterület volt, úgy hívták,

hogy Szúnyogos. Kanadai nyárfaerdô volt, és ott

gyûjtöttünk tûzifát. 

A telet nagy nehezen átevickéltük. Volt egy

kecskénk, az mentette meg az életünket. Meg ku-

koricalisztet szereztünk, ezt fôzte édesanyám, ezt

eszegettük. Anyám különben annak örült legjob-

ban, hogy átvészeltük a szörnyû háborút. 

Közben találkoztam Gladics Gyulával, ô próbálta

belénk plántálni azt, hogy a Szovjetunió az az or-

szág, ahol aztán hát az egyszerûbb embereket

pártolják. Már korábban is ismertem, döbbenetes

volt az a változás, amin átment, az kétségtelen,

hallatlan nagy örömmámorban úszott. Börtönigaz-

gató lett, de rettenetesen fennhéjázóvá vált, telje-

sen elvesztette a talajt a lába alól és a valóságér-

zéke a minimálisra csökkent. Akkortájt kezdtem

bele igazán az olvasásba, Tolsztojt, Balzac-ot ol-

vasgattam éjjel-nappal. Fáért cseréltem könyvet. 

Az elsô mûvészeti tárgyú könyv, ami kezembe

került Földes Lenkérôl szólt, Kassák írta az elôsza-

vát. Azért a könyvért például három mázsa fát ad-

tam. Nagyon mély benyomást tett rám, különös és

furcsa volt. 

Valahogy eltelt a tél. Mindenféle munkákat vé-

geztem otthon, néha el-eljártam dolgozgatni, de

valahogyan tanácstalan voltam a magam sorsát

illetôen. Mintha ködbe burkolózott volna az egész

életem, éreztem, hogy valami nem stimmel, vala-

mit tenni kéne, vagy csinálni, valahogy el voltam

fojtódva, nem láttam kiutat az egészbôl. 

Nagy nehezen, vergôdve eljutottam a 46-os év-

hez, és az aratás idejéhez. Jött egy ismerôs az ut-

ca végébôl, hogy menjünk el aratni Kopácsra. Van

30 hold búza, le kell vágni. Hát jól van, mondom,

menjünk. Napi egy-másfél órát aludtam, ha tud-

tam. Mert korán reggel, már 4 órakor csapkodni

kellett a búzát. Végül hat mázsa búzát kaptam, ha-

zahozták, nagyon boldog voltam, volt elemózsi-

ánk, két disznót levágtunk, búza is volt, tehát ke-

nyér is volt. Az életünk biztosítva lett. 

Az egész országban folyt a harc az élelem meg-

szerzéséért. Egyik délelôtt apám azt mondta,

hogy menjek el sárga földért, az üstházat ki kell ta-

pasztani, mert nagyon rosszul néz ki, nem tud

anyád mosni. Hoztam sárga földet. Amíg apám ta-

pasztotta az üstházat, én az agyagból egy ilyen

bádogdobozra rányomtam egy fejet. Pillanatok

alatt fölgyúrtam, megmintáztam a szomszédasz-

szony Náci néni fejét a híres, pletykás Náci nénit,

aki különben nem volt egy rossz asszony, de akit

egyszer a nyelvére vett, az bizony irulhatott, pirul-

hatott. Anyám ballagott hátra, azt mondja: „Jézus

Mária, ez a Náci néni! Mindjárt szólok neki”. Szólt

anyám, ô meg jött a botjával, sántikált. Azt mond-

ta: „Hû az anyád úristállóját, te maszkát csinálsz

belôlem!” – és rám akart suhintani. Akkor nyilván

sértésnek vette ezt a Náci néni. És szinte termé-

szetesnek tûnt nekem, hogy másnap megint agya-

goztam, aztán nem is tudtam errôl lemondani. 

Volt egy Kormos István nevezetû szobrász, aki-

hez elmentem. Még inas koromból ismertem, néz-

tem miféle szobrokat csinál, olyan ötven év körüli

ember volt. Elhívtam ezt a Kormos Istvánt. Apám

nagyon meglepôdött és megkérdezte tôle, hogy:
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„Mög lehet-e ebbül élni ? Mert hát én itt ezt a

gyerököt nem akarom megtûrni, mert ilyen uras

mestörséget itt nem lehet folytatni. Ez nem mun-

ka.” A Kormos István azt mondta, hogy hát meg

lehet élni belôle, de ez egy hosszadalmas dolog,

meg hát, mutattam valami készséget az agyago-

záshoz, de nem nagyon dicsérgetett engem ez a

Kormos István, habár nagyon jó szándékú volt. Ta-

lán azért se dicsért, hogy nehogy illúziókba ringas-

sam magamat. 

A húgomnak volt egy munkatársa, akinek az ap-

ját a németek elvitték és valószínûleg ki is végez-

ték. Ennek a lánynak az anyja újságíró volt, rendkí-

vül bûbájos, aranyos, jóságos asszony, én elkezd-

tem hozzájuk járogatni, ennek a leánynak udvarol-

tam, ôk adtak nekem könyveket, hogy olvassak.

Elhívtam ôket, hogy nézzék meg az én szobraimat,

meg is nézték, és azt mondta a leány anyja, hogy

bizony érdemes ezzel foglalkozni, és a rádióban

azt hallották, hogy van egy olyan iskola, ahol az

egyszerû emberek gyerekeinek is lehet tanulni,

életrajzot kell beküldeni. 

Az emlékeim a tanulásról eléggé rosszak voltak,

eleinte nem akartam kötélnek állni, de a kislány azt

mondta, hogy ô megírja az életrajzomat és bekül-

di. Így is lett, öt nap múlva kaptam egy választ, mi-

szerint a beküldött rajzaim nem természet után

rajzolódtak, és természet után rajzoljak. Én földü-

hödtem ezen, mert én nem küldtem be semmifé-

le rajzot, gondoltam, majd én megmutatom ezek-

nek, hogy én miket csinálok. Nagy hátizsákban be-

pakoltam az agyagfigurákat, fölutaztam Budapest-

re. Bementem a Derkovits Kollégiumba, ott egy

magas, bajszos, bársonykabátos ember megnézte

a munkáimat, ez volt Beck András, és azt mondta,

hogy ô nem tud velem foglalkozni, mert én sajnos

el vagyok rontva, és eleve rosszul vagyok elindítva.

Mondtam neki hogy én nem tanultam senkitôl, er-

re ô azt felelte, hogy az nem számít és nagyon saj-

nálja. Minden jót kívánt nekem. és finoman mond-

va kitett. 

Kimentem, magam mögött húztam a hátizsáko-

mat. Teljesen letörten, tönkrementen, zavaromban

nem a kijárat felé mentem, hanem benyitottam

egy másik terembe, sok fiú rajzasztaloknál ült és

rajzolt, jobbra nézek, egy pucér nôt látok. Jézus

Máriám, gondoltam, ha én ezt elmondom a Pipic

Pistának, nem hiszi el. 

Odajött hozzám egy fiú és azt kérdezte: „Ko-

mám most gyüttél?” Mondtam, most. Hát ülj le,

aztán rajzolj. Kanyarított nekem rotációs papírból

egy darabot és nekiálltam rajzolni. Ez volt reggel 8

órakor, két órán keresztül rajzoltam, de valahogy

nem tudtam lerajzolni a modellt, mindig elesett a

rajzom, nem tudtam a statikát, de abban a pilla-

natban, mikor szünet volt, és a modell mozgott,

elkezdtem rajzolni. Akkor már jobban érdekelt a

dolog, amikor megmozdult. 

A vázlatfüzetemet telerajzoltam és délután két

óra felé megállt mögöttem Beck András, Koffán

Károly és Kállai Ernô, azt kérdezték, hogy hogyan

kerültem ide? Mondom, hát bejöttem. Láttam a

bársonykabátost, a Beck Andrást. Rettenetes,

gondoltam, most mi lesz ebbôl. De a Beck András

azt mondta, hogy látta a dolgaimat, és nagyon ér-

dekesek, tulajdonképpen hazudott. Ezek a taná-

rok megállapodtak abban, hogy két hétig ott ma-

radhatok, és utána fölvételit tehetek. 

Ott ismertem meg Jékely Mártát, a leendô felesé-

gemet. Kék kendôben, fölhúzott szemöldökkel ült

ott, a legkülönösebb nô volt, akit életemben láttam. 

Fölvettek a kollégiumba. Nagyon boldog vol-

tam, utána egy évet ott töltöttem, majd 1948-ban

fölvettek a Képzômûvészeti Fôiskolára. Az elsô év

vége felé megkaptam Szegeden a Móra Ferenc

díjat, ami elég szép összeg volt. Úgy próbáltam in-

tézni a sorsomat, hogy önállóan gondolkodjak, de

az 50-52-es fôiskolai reform idején ez igen nehéz
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volt, mert a hideg gipszeknek a máso-

lása, az elôre gyártott tematikáknak a

kivitelezése jelentette a mûvészetet.

Olyan témák voltak, mint „A Rákosi

tsz-ben a hazatérô katonát fogadja az

édesanyja”. Ezt bizony, mi növendékek

is éreztük. De én azt hittem, hogy ez a

jó, mert rám azt mondták, hogy amit

én csinálok az romantikus, meg egy ki-

csit idealista vagyok. Sok rajzomat

tönkretettem, százával téptem, meg

égettem el a ôket, a szobraimat föld-

höz csaptam, mert én nem akartam,

hogy az elôzô munkám befolyásoljon

engem a kialakulásomban. 

Medgyessy Ferenc volt az elsôsor-

ban, aki igen elismerôleg nyilatkozott

az adottságaimról. Bíztatott és nagyon nagy lendítôkerék volt az éle-

temben az ô bíztatása. Rajta kívül még megismertem Ferenczy Bénit,

Koffán Károlyt, Kmetty Jánost. Elvégeztem a fôiskolát, közben meg-

nôsültem, feleségül vettem Jékely Márta kolléganômet, aki aztán ab-

bahagyta a fôiskolai tanulmányait. Munkát nemigen kaptam, de Me-

gyeri Barna és Váradi Sándor kollégáim valahogy munkához juttat-

tak, diplomamunkákat kellett lemásolnom.

Aztán jött 1956, ami nagyon, de nagyon drámaian zajlott, állan-

dóan az utcán voltam, mindent látni szerettem volna. Egyszer csak

ott találtam magam a Sztálin szobornál, amit éppen drótkötelekkel

döntött le a tömeg, sokáig ôriztem egy darabot belôle. Különben a

szobor nem volt olyan rossz, kifejezte a személyi kultusz szellemi

lomhaságát. 

Derkovits-ösztöndíjra pályáztam, albérletben laktunk és nagyon

nehéz volt dolgozni, akkor már megvolt a nagyobbik gyerekünk,

György. Én a fürdôszobában mintáztam, meg a konyhában, áldatlan

körülmények között. Másodszori nekirugaszkodásra megnyertem a

Derkovits-ösztöndíjat. Rá három évre Munkácsy-díjjal tüntettek ki.

Hétezer forintot kaptam akkor, amibôl még aznap vettem egy

perzsaszônyeget. Még ma is megvan, de már telis-tele van lyukkal.

Ezután nagyon nagy öröm ért bennünket, mert a XIII. kerületben, a

Máglya közi mûteremházban két szoba összkomfortos lakást kap-
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tunk. Megszületett a második gyermekünk, leánygyer-

mek lett: Zsófika. Valahogy jobban levegôhöz jutot-

tam, és úgy nézett ki, hogy a fejlôdésem beindult. Gö-

rög tanulmányutam is alapvetôen befolyásolta, helye-

sebben meggyorsította a fejlôdésemet. Majd a Szov-

jetunió-beli utam, ahol nagy remekmûveket láttam,

úgyszintén mély benyomást tett rám, egyáltalán az

emberek, az egyszerû emberek, másként láttam én az

orosz embereket, mert a rossz propaganda   valahogy

elferdítette ôket a szememben. Nem voltak olyanok,

mint azok, akik itt harcoltak. Akkor háború volt és más-

hogy láttam a dolgokat

1960–65–70 körül több köztéri szoborra kaptam

megbízást, akkor nagyon komolyan foglalkoztam a

térformálással és fôleg azzal, hogy mitôl lehet egy for-

ma a térben természetes. Térbe egy tárgyat addig ala-

kítsunk, míg az a saját szellemi körén belül természe-

tesen szorítja ki a levegôt. Rómába kaptam ösztöndí-

jat, aminek rendkívüli módon örültem. Egy kutat kel-

lett faragnom a Falconieri Palota udvarán. Ezt megcsi-

náltam, és utána még megterveztem a kiállító-helyiség

galéria részét. 

Másodszor is sikerült kiutaznom Olaszországba.

Amerigo Tot kollégám hívott meg. Nem akartam akkor

ott dolgozni, csak nézelôdni, mert nagyon vonzott

Olaszország, vonzott a reneszánsz, fôleg a kora rene-

szánsz, legjobban Michelangelo. Végül egy ilyen nem-

zetközi gárdának a kiállításán vettem részt, elvállaltam,

de még nem volt hozzá anyagom és közönséges fal-

vésôvel faragtam a márványfigurákat. Ezt követôen

pedig megfaragtam harminc darab carrarai márványfi-

gurát, amelyekkel sikerült megteremtenem életem

elsô önálló kiállításának a lehetôségét. Utána szere-

peltem mûveimmel egy nemzetközi mezônyben, ahol

olyan nevekkel állítottam ki együtt, mint Giacomo

Manzú és Marino Marini. Ezt az anyagot vitték többfe-

lé Európába, Amerikába és Távol-Keletre. Mikor haza-

érkeztem, bemutatkoztam Magyarországon az anya-

gommal a Kultúrkapcsolatok Intézetében. Majd egy-
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mást követték a kiállításaim, szülôvárosomban Szege-

den, késôbb Hódmezôvásárhelyen, Dunaújvárosban és

Visegrádon is, a Salamon-toronyban. Ebbôl az anyag-

ból 10–15 darabot vett meg az állam. Részben múzeu-

mokba, részben kiállítási intézményekhez került. 

Róma után kezdôdött életem igazán termékeny korsza-

ka. Nagyon sokat dolgoztam. 1971-ben kiköltöztem fele-

ségemmel az Áprily-völgybe, Visegrádtól pár kilométerre,

ahol nyugodtan tudtam és tudom faragni a nagyméretû

köveimet is. Itt eléggé elszigetelve élünk a külvilágtól,

csak azok keresnek meg minket, akiknek valóban szüksé-

gük van ránk. A nagy figurák egy új korszakot jelentettek

életemben, új helyeken állítottam ki a szobraimat. Elô-

ször Esztergomban és azt követôen Dömösön. 

1986-ban sikerült létrehozni Szentendrén egy szobor-

parkot. Erre a célra a számomra legmegfelelôbb helyet

kaptam, egyrészt egy hegyvonulaton fekszik ez a park,

másrészt pedig ami számomra nagyon fontos az az,

hogy a szobrok találkoznak az emberekkel és találkozni

fognak a „21. század szekerével”, a szoborpark mellett

fekvô autóútnak köszönhetôen. Szentendre jó volt hoz-

zám, sok jó barátom volt és van most is ott: Barcsay

Jenô, Deim Pál és az Art’éria Galéria mûvészei...

1992-ben baleset ért, agyrázkódást kaptam, több

bordám eltörött, a lépem kivették. Kilenc napig feküd-

tem az intenzív osztályon, azt hittem soha többet nem

kelek fel, de hála istennek fölépültem. Talán egy év se

telt el és újra elkezdhettem dolgozni. Jelenleg öt uno-

kám van, de bármelyik pillanatban megszülethet a ha-

todik. György fiam még 1978-ban disszidált Németor-

szágba, van egy fia Norvégiában, ôket, sajnos, elég rit-

kán látom, de Zsófi lányom és családja gyakran látogat

meg minket. Most már lassan 73-dik életévembe lé-

pek, de ennek ellenére aktívan dolgozom, úgy érzem

most kezdett el kialakulni harmadik szobrászati korsza-

kom. Színes márványból faragok kisebb figurákat. Bár-

mi történjen, szeretném ha a kalapács életem végéig a

kezemben maradhatna.

(1995)
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Feleségével, 1974

Swierkiewicz Róberttel , 1975

Kiállítás a Dorottya utcában, 1970
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Visegrád, Áprily-völgy, 1976

Mûterem, 1980 körül
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Barcsay Jenôvel Visegrádon, 1978

Vilt Tibor levelezôlapja, 1978
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Barcsay Jenô Vilt Tiborral Mészáros Dezsô visegrádi kertjében, 1978
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Gádor István megnyitja a Salamon-toronyban 
rendezett kiállítást, 1971

Jékely Zoltánnal a Salamon-toronyban, 1971

Art’éria Galéria, Szentendre. Csoportkép, 1994 Art’éria Galéria, Szentendre, 1986
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Visegrád, Áprily-völgy, 1976
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Szabadtéri szoborkiállítás Visegrádon, 1980
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Visegrád, Áprily-völgy, 1980 körül



Mészáros Dezsô visegrádi kertje 1971–2003
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Szobrok 1962–1998
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Grúz hercegnô, 1962, bronz



48

Törülközô, 1967, carrarai márvány, 38x15x23.5 cm, magántulajdon
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Ülô figura IV., 1967, carrarai márvány, 35x18x9.5 cm, magántulajdon
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Anya gyermekével I., 1968, carrarai márvány, 26x35x14 cm, magántulajdon



51

Fekvô figura, 1968, mészkô, 19x39 x13 cm, magántulajdon



52

Portré III., 1968, faragás, carrarai márvány, 19x11x15 cm, magántulajdon



53

Portré II., 1968, mészkô, 23x12x9 cm, magántulajdon



54

Család, 1969, carrarai márvány, 33x40x8 cm, magántulajdon



55

Ülô nô, 1968, carrarai márvány, 31x12x15 cm, magántulajdon



56

Szerelmespár, 1969, carrarai márvány, 49x24x13.5 cm, magántulajdon



57

Koldus, 1969, carrarai márvány, 30x14x24 cm, magántulajdon
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Vízbenézô, 1969, carrarai márvány, 25x39x13 cm, magántulajdon
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Ülô figura II., 1969, márvány, 22x14x14.5 cm, magántulajdon



60

Fekvô figura I., 1970, mészkô, 12x46x17 cm, magántulajdon



61

Három figura II., 1971, carrarai márvány, 43x45x25 cm, Körmendi–Csák Gyûjtemény



62

Fekvô figura II., 1980, mészkô, 15x37x12 cm, magántulajdon
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Kettôs fej, 1972, márvány, 30x40x25 cm, Körmendi–Csák Gyûjtemény
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Fekvô figura III., 1980, gipsz, 20x43x11 cm, magántulajdon
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Kettôs figura II., 1980, carrarai márvány, 65x45x30 cm, Körmendi–Csák Gyûjtemény
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Madár, 1980, mészkô, 20x31x14 cm, magántulajdon
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Kettôs figura I., 1991, márvány, 51x29x21 cm, magántulajdon



68

Gyermek portré, 1968, vörös márvány,  27x18x20 cm, magántulajdon



69

Napozó figura, 1974, vörös márvány, 19x10x35 cm, magántulajdon



70

Apa és fia, 1991, vörös márvány, 65x28x13 cm, Körmendi–Csák Gyûjtemény



71

Anya gyermekével, 1984, márvány, 52x23x14 cm, Körmendi–Csák Gyûjtemény



72

Magány, 1992, vörös márvány, 67x17x14 cm, magántulajdon



73

Anya gyermekével II., vörös márvány, 20x34x14 cm, magántulajdon
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Ülô figura III., 1993, vörös márvány, 50x50x20 cm, Körmendi–Csák Gyûjtemény



75

Három figura, 1995, vörös márvány, 45x53x21 cm, Körmendi–Csák Gyûjtemény
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Portré I., 1998, sárga kô, 32x14x32 cm, Körmendi–Csák Gyûjtemény



Szoborpark, Szentendre, 1971–1986
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Életrajz / Biography





Art history books and articles published at the turn of
the millennium do not even mention the name of sculp-
tor Dezsô Mészáros. His oeuvre that embraces the five
decades of the second half of the 20th century has been
‘generously’ ignored by theoreticians writing chronicles
of most recent Hungarian art. That is a particularly
painful deficiency as Dezsô Mészáros left behind an
oeuvre of epochal significance, and bequeathed cre-
ations of rare beauty, and the values inherent in his
sculpture are almost like hovering in a vacuum isolated,
deprived of their artistic/aesthetic context. Fortunately
his mature works, created in a heroic struggle with mate-
rial, amidst circumstances heavy with inhibitions, have
been present since the 1960s on public areas, and con-
centrate with august serenity and incandescent pathos,
and send their unique message, their artistic mentality
that refuse momentary interpretation, and rise above
the pettiness of their era.

Dezsô Mészáros was born in 1923 as the son of a poor
craftsman in the suburbs of Szeged. He learnt the sign-
painter trade. At the age of sixteen he went to live in the
capital, and painted signs for chandleries, and in the
evenings he attended the drawing courses of the
Applied Arts College. Returning to Szeged, he spent
some time farming but was shortly enlisted. Home from
World War II he began working with clay. With a few
sculptures completed he went to Budapest, and applied
for Gyula Derkovics’s People’s College. He began his
studies at the Applied Arts College in 1948. His teachers
included András Beck, Zigmond Kisfaludi Strobl, and Pál
Pátzay. His graduation project was a relief titled Lenin
and Stalin at the Petrograd demonstration. However,
what really decisively contributed to his artistic matura-
tion were his regular visits to Ferenc Medgyessy’s studio.
Dezsô Mészáros graduated at the worst possible time
from an artistic point of view. It was the period when art
was reduced to a mere propaganda tool by the political
powers in the central European region, and it was even
more obviously so with large-size sculptures. The char-

acteristic features of the period and the initial endeav-
ours of the sculptor were accurately reflected by the
statements made by Mária Lehôcz in conjunction with a
report on Derkovits grant awardees in 1956. The state-
ment was addressed to Minister József Darvas: the
works of Dezsô Mészáros prove that he has specific
goals, and he is gradually but unswervingly working
towards them. His oeuvre manifests consistent progress.
His portraits reflect not academic or naturalist pettiness,
but an individual mentality besides realist representa-
tion. The model of his small Fountain-figurine is demon-
strative of his good sense of composition, and under-
standing of the monumental, only he was never given a
chance to fully unfold his skills. His human and artistic
attitude ensure that the undisturbed working conditions
provided through the Derkovits grant will result in the
development of an artist of weight and substance.

Dezsô Mészáros is a sculptor who most typically
designs and realises large works for open-air display
brought in harmony with the recipient environment, and
who composed small figures only in a short period of his
creative career. In the wake of Ferenc Medgyessy’s clas-
sical endeavours he created portraits and statues of
workers, and fountain-figures in the late 50s and the
early 60s, which then assumed their final shape in the
stone monger’s shop or the fondry. His stone and
bronze statues were placed on display on public areas
of Budapest, and rural settlements, or in the interior of
public buildings. These include the Worker (1958) in
Berettyóújfalu, the Miner (1962) in Várpalota, the Girl
with a javelin (1964) in Ózd, or the portrait of János
Apáczai Csere (1960) in Budapest, and a number of sim-
ple, but disciplined implementations of clients’ require-
ments lacking any artistic originality with the odd sign of
sensitivity to the material being shaped and the fineness
of formative creation. All the lessons to be learnt from
his work spanning one and a half decades as sculptor
and artisan crystallised into a uniform whole for Dezsô
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Mészáros in Rome on his first trip on a fellowship in
1967. That year yielded no more than a stone well ooz-
ing with purity of form, relying on the most basic shapes,
to be displayed in the courtyard of the Hungarian
Academy of Sciences. In just two years he finally came
upon stone as the decisive material of his artistic expres-
sion, and carved over thirty sculptures in merely five
months in Rome. All of them are roughly carved almost
block shaped small and medium sized statues of Carrara
marble suggestive of human bodies, frozen half-way
through some strange movement, with hardly any atten-
tion to detail, penetrated by universality and classic age-
lessness. “It was not the style but the gigantic power of
the works that seized me” he said in an interview pub-
lished in 1998 in Élet és Tudomány (Life and Science)
summarising his impressions that inspired him into cre-
ating those statues. The sculptural strength of his new
compositions rooted in a sign-like, meaning-centred
quality replacing the representative-narrative nature of
his previous artistic period. He carved his new sculptures
in the spirit of a change of material and a radically new
philosophy communicating in a voice completely
unknown until then in Hungarian sculptural art. In terms
of processing of their material and their shapes rising
into the abstract the new works were reminiscent only of
Miklós Borsos and Brâncu_i through their exciting stili-
sation, and elementary power of structuring the space
around them. A quick listing of his work suggests that by
1976 he had carved about a hundred stone sculptures,
lending themselves to grouping into 14 large groups of
compositions. In the early 70s he left behind his Buda-
pest studio in Máglya köz, and only exposing himself to
the professional interest of some artists in Szentendre
including Jenô Barcsay and Pál Deim, he worked in the
seclusion of the Áprily valley in Visegrád. When he
returned from Rome he exhibited his production at the
showroom of the Kulturális Kapcsolatok Intézete
(Institution of Cultural Relationships) in Dorottya utca, to
the unanimous apprectiation of critics. Yet, for a long
period he received no assignments to create a monu-
mental work in line with his artistic aspirations other than
orders for some portraits (Miklós Radnóti, Szeged, 1972,
Gyula Krúdy, Nyíregyháza-Sóstó, 1973; Zoltán Kodály –
Debrecen, 1978, etc.)

The 70s, the 80s, and 90s passed submerged in en-
deavours of creating huge stone idols in the open-air
studio of Visegrád-valley with no support, orders, or stu-
dio assistants, struggling with gigantic blocks of stone
on his own, obsessed, finding a permanent place for
some of his works only after they had been completed.
This is how some of his beautiful compositions were
eventually given a final place of exhibition in 1986 previ-
ously displayed in a number of settlements including
Esztergom, Dömös, Visegrád and Gyôr, and this is how
his brilliant set of scultptures – shown previously at tem-
porary open-air exhibitions in several cities – eventually
found a final point of display in a park next to the motor-
way cutting through the city of Szentendre. At the open-
ing ceremony of the exhibition art historian Lajos
Németh raised exciting questions in conjunction with
that unparalleled collection of 20th century Hungarian
sculptural art: ‘Can we actually call sculptures these
monumental blocks, masses, slabs, these strange signs
made of stone, these transitions between amorphous
and geometrically structured, these petrified struggles
between positive and negative shapes? One feels that
the word ‘sculpture’ sounds like an empty term out of
place in this context. If one thinks of sculpture, one visu-
alises shape, and processed material. The pieces of
stone processed by Dezsô Mészáros are not so much
shaped than worked upon. One sees the traces of a
human hand on them, yet, they clearly reflect their nat-
ural origin, the weight of motionless eternity… I am not
trying to overvalue the oeuvre of Dezsô Mészáros, yet
his huge blocks of stone like 20th century dolmens and
menhirs preserve something from ancient times. If only
because they recognise the strength of material, and
the independent monumentality of nature, and the
labour of the human hand can only accomplish its mis-
sion in full respect of nature.

One may approach Dezsô Mészáros’ oeuvre in any of
three ways. One is based on the line of thoughts by
painter Pál Deim summarising the essence of sulptural
arts, the second is ethnographer Tibor Bodrogi’s paper
on the most important features of Dezsô Mészáros’
sculptures, and the third an attempt by art historian
Lajos Németh at locating the essential items of Dezsô
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Mészáros’ oeuvre in the several thousands of years of
sculptural art. Pál Deim on the title page of issue 17
January 2003 of Szendendre és Vidéke (Szendendre and
its neighbourhood) provides a concise summary of Dezsô
Mészáros’ art in an article Stone turning into a sculpture
on the occasion of the 80th birthday of the sculptor: His
sculptures, although weighty, always point toward the
transcendent world. The stones of a million years of his-
tory transform into signs that preserve the apparently
infinite dimension of time, and fill us with a hope of eter-
nal life. They contain two kinds of force: inertia, and
intellectual force worked into it by the hands of the
artist. He does not deprive the stone of the message of
millions of years, but interprets that spiritual message as
the longing of humans for the indefinite. He builds a
sign between matter and the gods. Looking at the
sculptures one feels the moment when the sculptor fin-
ished his work exactly when the transformation took
place, when the material became an intellectual prod-
uct, while at the same time stone did not lose its ’stone-
ness’, i.e. he did not overwork it. It therefore displays the
weightiness of the earth and the aerial heavenly spheres
at one and the same time. The fragile equilibrium of the
material and the intellect unfold through the powerful
monumentality of the sculptures of Dezsô Mészáros.
Tibor Bodrogi writes in the catalogue of the sculptor’s
1976 exhibition in the Vármúzeum (Castle Museum) in
Esztergom: ’Talking about the works of Dezsô Mészáros
one primarily feels compelled to refer to their monu-
mental nature. We hasten to establish that in our con-
ception large size is not the same as monumental.
Monumentality for us primarily means a message of
great impact, the inner dynamics of content, the unfold-
ing of matter into its adequate form oozing with
strength. It means turning thought into an object in a
way which impresses the viewer by its explosive force.
At the same time, monumentality also means being to-
the-point, the use of apparently simple forms, the har-
monic tension of straight, angular, tall, or broad, cylin-
drical or spherical, their separation, their unison, their
softness or hardness, phrasing the message with large
surfaces, in a word: to express the essence of the mes-
sage that is understood for artist and viewer in only this
and no other way. Monumentality of form, however,

does not amount to lack of sophistication in Dezsô
Mészáros’s oeuvre. The serpentine, wavy shapes, one
form resolutely or tentatively fading over into another or
continuing in right angles are all expressions of that
monumentality closely linked to thought’. In conjunction
with that original monumentality indicated as the major
feature of Dezsô Mészáros’ art Tibor Bodrogi goes on to
say: It is partly due to his monumentality that he deser-
ves to be labelled classical. One has in mind two sepa-
rate meanings of classical. The first and certainly less
important is a reference to the era prior to the mature
Grecian-Roman art in sculptural, and figural art that his
art seems to be most suggestive of. The second, and I
find this much more important, even though it tends to
be a less widely recognised meaning is ageless. That
agelessness indicates universality always and every-
where, speaking to yesterday, today, and tomorrow, spe-
cific in its universality, and universal in its specificness.’
Art historian Lajos Németh, once searching for the ori-
gins of agelessness and universality in sculpture
observes in a paper: ’Dezsô Mészáros’ personality and
his sculpture contain a tricky controversy. He is an
obsessed lover of antique culture, Etruscan, and ancient
Greek sculpture, Italy, his basic world view has been
shaped by a few years spent in the Hungarian Institute
in Rome, and even his individuality seems to integrate
somehow Mediterranean joviality and thick, down-to-
earth peasants’ joy of life, while at the same time his
sculpture is reminiscent of much more ancient times, the
time when statues and sculptural art was born, when a
piece of nature, a block of stone turns into a human cre-
ation, when idols become a statue. Mészáros’ huge
stone statues like megalithic blocks of stone, carrying
magic or cultic meaning, stand half-way between human
formations and natural creations. They preserve the ele-
mentary force of nature, while showing traces of the
human hand, and an endeavour to transmit a message.
Mészáros’ statues are not suggestive of any complex
symbolicism, and do not want to rewind the tape of his-
tory. The big bits of stone simply allude to celestial bod-
ies so decisively important in human religion, the Sun,
and the Moon. These statues are robust formations,
lucky alloys of the material power and artistic expres-
sion.’
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The entire oeuvre arches from gently modelled, some-
what elongated, fragile figurines, from portraits of
strong personality to blocks powerfully cut and only car-
rying signs of a few human touches. His style was born
as fine Carrara marble figurines carved in Rome and pro-
gressed into works of cylindrical, spherical forms with
soft lines, and achieved completion after 1986 in the
large limestone torsos in the Szentendre statue park.
Then the cylindrical bodies gradually opened up, dou-
bled up, and then even more angular, pointed, and rigid
forms and masses appeared retaining the figure, then
the dummy came referring to the figure, and then the
natural motive reduces a faint memory. The stone bod-
ies melt together on gently arching axes, then they sep-
arate, come close again, and sway apart. Mészáros com-
posed his sculptures in the 80s, and until the mid 90s by
cutting through closed blocks, the negative space of
closedness. The contours of those cross-cuts recall ear-
lier characteristic compositions of Mészáros. Anything
that is unnecessary has been carved off the statues: only
the forms remain structuring their surrounding space,
enlivened by inner psychic and physical tensions, rich in
meaning, and obeying nothing other than its own laws.

In an era of complete renewal and transformation of
sculptural creation, of freezing art into form, in the sec-

ond part of the 20th century, and even more so in the
final years of the century, regularly emerging new trends
in art have definitely outshined the masters of tradition-
al materials, and the employers of traditional sculptural
principles and tools. Or even if some space has some-
times opened up for them, they were given the negative
criticism ’conservative’, and if not even that, then com-
plete silence or cold professional indifference reigned
over their work. Dezsô Mészáros built up his monumen-
tal autonomous oeuvre penetrated by classic spirit far
from the realm of politics, political reminiscences, inde-
pendently from the powers that be, without the smallest
chance of receiving an assignment, ignoring temporary
tendencies and transient fashions, in constant alterca-
tion with pre-classic times. He always carved his blocks
of stone, never hiring a stonemonger. The chisel held
firmly in the left hand always met with the weighty ham-
mer in the right. Dezsô Mészáros’ expressive sign-like
statues freezing the passing moment will be with future
generations for centuries to come. The depth of content
and thought will open up before the viewer, proving that
the artist in search of the essence of things, trying hard
to show up that essence has worked with unprecedent-
ed commitment and stubborn dedication in this weath-
er-beaten European province.

Tibor Wehner
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Életrajz / Biography  

1923. január 17-én született Szegeden, 2003. december 11-én
hunyt el Budapesten. 1947-ben Budapesten, a Derkovits Gyula
Népi Kollégiumban kezdte meg felkészülését, majd 1948 és
1953 között a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán végezte mû-
vészeti tanulmányait. Mestere Beck András, Kisfaludi Strobl
Zsigmond és Pátzay Pál volt.
1970-ig Budapesten, 1971-tôl haláláig Visegrádon, az Áprily-
völgyben élt és dolgozott.

Önálló kiállítások

1969 Róma, Magyar Akadémia
1970 Budapest, Kulturális Kapcsolatok Intézete 

Kiállítóterme
1971 Szeged, Móra Ferenc Múzeum

Visegrád, Magyar Nemzeti Múzeum 
Mátyás Király Múzeum, Salamon-torony

1972–1973  Visegrád, Magyar Nemzeti Múzeum 
Mátyás Király Múzeum

1974 Szeged, Móra Ferenc park (Móra Ferenc 
Múzeum)

1975 Visegrád, Magyar Nemzeti Múzeum 
Mátyás Király Múzeum
Dunaújváros

1976 Hódmezôvásárhely
Esztergom, Vármúzeum
Tata, Kuny Domokos Múzeum

1977 Esztergom, Vármúzeum
1980 Visegrád, Magyar Nemzeti Múzeum 

Mátyás Király Múzeum
1981 Miskolc, Rónai Sándor Megyei Mûvelôdési 

Központ
1982 Székesfehérvár, Videoton Mûvelôdési Ház

Dömös, Fô tér
1986 Szentendre, Dunakanyar körút (állandó 

szabadtéri gyûjtemény)
1989 Gyôr, Petôfi Sándor Mûvelôdési Központ

Tatabánya, Széchenyi István Mûvelôdési Ház
1999 Visegrád, Gizellatelep, Kórház-kert
2003 Sopron, Körmendi Galéria

Born on 17 January 1923 in Szeged, died on 11 December
2003 in Budapest.
He began his studies in 1947 in Budapest, at Gyula Derkovits
People’s College, then, between 1948 and 1953 he complet-
ed his tertiary studies at the Hungarian College for Fine Arts.
His teachers and masters included András Beck, Zsigmond
Kisfaludi Strobl and Pál Pátzay.
He lived and worked in Budapest until 1970, and from 1971
until his death in Visegrád, in Áprily-valley.

His own exhibitions 

1969 Rome, Hungarian Academy
1970 Budapest, Exhibition Hall of the Institute of Cultural 

Relations
1971 Szeged, Móra Ferenc Museum

Visegrád, Hungarian National Museum, King Matthias 
Museum, Salamon-tower

1972–1973 Visegrád, Hungarian National Museum, King 
Matthias Museum

1974 Szeged, Móra Ferenc park (Móra Ferenc Museum)
1975 Visegrád, Hungarian National Museum, King Matthias

Museum

Dunaújváros
1976 Hódmezôvásárhely

Esztergom, Castle Museum
Tata, Kuny Domokos Museum

1977 Esztergom, Castle Museum
1980 Visegrád, Hungarian National Museum, King Matthias 

Museum
1981 Miskolc, Rónai Sándor County Cultural Centre
1982 Székesfehérvár, Videoton House of Culture 

Dömös, Fô tér
1986 Szentendre, Dunakanyar (Danube Bend) körút 

(permanent open-air exhibition)
1989 Gyôr, Petôfi Sándor Cultural Centre

Tatabánya, Széchenyi István House of Culture
1999 Visegrád, Gizellatelep, Hospital Garden
2003 Sopron, Körmendi Gallery
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Fontosabb csoportos kiállítások

1960 VIII. Magyar Képzômûvészeti Kiállítás, 
Budapest, Mûcsarnok

1962 IX. Magyar Képzômûvészeti Kiállítás, 
Budapest, Mûcsarnok

1965 X. Magyar Képzômûvészeti Kiállítás, 
Budapest, Mûcsarnok

1968 XI. Magyar Képzômûvészeti Kiállítás, 
Budapest, Mûcsarnok

1969 Róma, Galleria d’Arte il Camino
1971 Új mûvek, Budapest, Mûcsarnok
1975 Mostra degli artisti ungheresi gia borsisti 

in Italia, Róma, Magyar Akadémia
1977 IV. Esztergomi Tárlat, Esztergom, 

Vármúzeum  
1978–2001 Pest megyei és Szentendrei Tárlatok, 

Szentendre, Szentendrei Képtár; 
MûvészetMalom

1980 I. Dunakanyar Nyári Tárlat, Esztergom, 
Balassa Bálint Múzeum

1981 VI. Esztergomi Tárlat, Esztergom, 
Vármúzeum

1985 40 alkotó év, Budapest, Mûcsarnok 
1986–1995 A szentendrei Art’éria Galéria 

kiállításai Szentendre (Vajda Lajos Stúdió 
Pincemûhely,
Szentendrei Képtár, Aktív Art Galéria); 
Budapest (Vigadó Galéria);
Zalaegerszeg (Göcseji Múzeum); 
Miskolc (Miskolci Galéria); 
Woerden (Hollandia, Városi Múzeum) 

Díjak

1956–1959 Derkovits-ösztöndíj
1966 Munkácsy-díj
1967 Római Magyar Akadémia ösztöndíja
1976 Szônyi István-díj
1993 Magyar Köztársasági Érdemérem 

Kiskeresztje

More important collective exhibitions

1960 VIII. Hungarian Fine Arts Exhibition, Budapest, 
Mûcsarnok (Art Hall)

1962 IX. Hungarian Fine Arts Exhibition, Budapest, 
Mûcsarnok (Art Hall)

1965 X. Hungarian Fine Arts Exhibition, Budapest, 
Mûcsarnok (Art Hall)

1968 XI. Hungarian Fine Arts Exhibition, Budapest, 
Mûcsarnok (Art Hall)

1969 Rome, Galleria d’Arte il Camino
1971 New works, Budapest, Mûcsarnok (Art Hall)
1975 Mostra degli artisti ungheresi gia borsisti in Italia, 

Rome, Hungarian Academy
1977 IV. Esztergom Exhibition, Esztergom, Castle Museum  
1978–2001 Exhibitions in Szentendre, Szentendre Picture 

Gallery; Art Mill
1980 I. Dunakanyar (Danube Bend) Summer Exhibition, 

Esztergom, Balassa Bálint Museum
1981 VI. Esztergom Exhibitons, Esztergom, 

Castle Museum
1985 40 years of creation, Budapest, Mûcsarnok (Art Hall) 
1986–1995 Exhibitions of the Szentendre Art’éria (Art’ery) 

Gallery (Vajda Lajos Stúdió Pincemûhely,
Szentendre Picture Gallery, Aktív Art Galéria); 
Budapest (Vigadó Galéria);
Zalaegerszeg (Göcsej Museum); 
Miskolc (Miskolc Gallery); 
Woerden  (Netherlands, City Museum) 

Prizes

1956–1959  Derkovits fellowship
1966 Munkácsy prize
1967 Rome, Hungarian Academy fellowship
1976 Szônyi István-prize
1993 Small Cross of the Medal of the Hungarian 

Republic 



Mûvek gyûjteményekben

Baja, Türr István Múzeum
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
Gyôr, Kolozsváry-gyûjtemény
Hódmezôvásárhely, Tornyai János Múzeum
Pécs, Janus Pannonius Múzeum
Sárospatak, Sárospataki Képtár
Szeged, Móra Ferenc Múzeum
Sopron, Körmendi–Csák gyûjtemény

Köztéren és középületben 
megvalósult monumentális alkotások

1958 Munkás, mészkô, Berettyóújfalu, Tejporgyár
1959 Ady Endre, bronz, Eger, Középiskolai Kollégium
1960 Apáczai Csere János, kô, Budapest V., 

Cukor utcai Általános Iskola
Kútfigura, bronz, Leányfalu, Üdülô

1962 Bányász, bronz, Várpalota, Vájáriskola
Kapás lány, bronz, Budapest 
XII., Kiss János altb. utca 

1963 Leányka, bronz, Budapest XIV., Róna utca, 
Postás SE Sporttelep

1964 Gerelyes lány, vörösrézlemez, Ózd, Bolyoki 
lakótelep, Általános Iskola 

1966 Asszonyok dohánylevéllel, vas, vörösréz 
lemezdomborítás, Debrecen, Dohánygyár

1967 Bogdánffy Ödön, bronz, Baja, Bogdánffy 
Ödön Felsôfokú Vízgazdálkodási Vállalat
Kút, kô, Róma, Magyar Akadémia kertje

1968 Kétfigurás kompozíció, alumínium, 
Nagyatád, Széchenyi tér
Huszka Jenô, mészkô, Balatonfüred, 
Szívkórház parkja (1994-ben újraállítva: 
bronz, kô)

1969 Ady Endre, mészkô, Szeged, Nemzeti Emlékcsarnok
Ligeti Károly, mészkô, Kiskôrös, Ifjúsági park

1971 Napbanézô, mészkô, Balatonföldvár, 
Vasútállomás
Nô macskával, mészkô, Komló, Kökönyös 
lakótelep, Általános Iskola

Works in collections

Baja, Türr István Museum
Budapest, Hungarian National Gallery
Gyôr, Kolozsváry-collection
Hódmezôvásárhely, Tornyai János Museum
Pécs, Janus Pannonius Museum
Sárospatak, Sárospatak Picture Gallery
Szeged, Móra Ferenc Museum
Sopron, Collection Körmendi–Csák

Monumental creations displayed 
at public areas and in public buildings

1958 Worker, limestone, Berettyóújfalu, Milkpowder factory
1959 Endre Ady, bronze, Eger, Secondary school dormitory
1960 János Apáczai Csere, stone, Budapest V., 

Cukor utca primary school
At the Well, bronze, Leányfalu, Resort

1962 Bányász, bronze, Várpalota, Miner school
Girl with hack, bronze,
Budapest XII., Kiss János altb. utca 

1963 Young girl, bronze, Budapest XIV., Róna utca, 
Postás SE Sports facilty

1964 Girl with javelin, copper plate, Ózd, 
Bolyoki housing estate, primary school

1966 Women with tobacco leaf, iron, relief in copper plate, 
Debrecen, Tobacco factory

1967 Bogdánffy Ödön, bronze, Baja, Bogdánffy Ödön Water 
management company
Fountain, stone, Rome, garden of the 
Hungarian Academy 

1968 Two-figure composition, aluminium, Nagyatád, 
Széchenyi tér
Huszka Jenô, limestone, Balatonfüred, park of the 
Cardiology Hospital (re-displayed in 1994: bronze, 
stone)

1969 Ady Endre, limestone, Szeged, National House of 
Remembrance
Ligeti Károly, limestone, Kiskôrös, Youth park

1971 Looking in the sun, limestone, Balatonföldvár, Railway 
station
Woman with cat, limestone, Komló, Kökönyös housing 
estate, primary school

103



1972 Radnóti Miklós, bronz, Szeged, Radnóti Miklós 
Gimnázium
József Attila, bronz, Budapest, József  Attila Színház
Türr István, mészkô, Baja, Türr István Múzeum 

1973 Krúdy Gyula, bronz, Nyíregyháza-Sóstó
1974 Együtt, mészkô, Budapest XVII., Pesti út
1978 Kodály Zoltán, bronz, Debrecen, Kodály 

Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola
Díszkút, mészkô, Eger, Kossuth Lajos utcai park

1978 Dr. Molnár Béla, bronz, Budapest XIII., 
Szabolcs utca, Orvostovábbképzô Intézet
Figurapár, mészkô, Esztergom, Kisduna-part

1979 Krúdy Gyula, bronz, Debrecen, Nagyerdei 
Szoborsétány

1980 Csobogó, mészkô, Budapest, Szent János Kórház
1983 Álló figura, mészkô, Szob, Nagyközségi Könyvtár

Díszkút, bazalt, gránit, Esztergom, Széchenyi tér
1985 In memoriam Huszárik, mészkô, Fót, MAFILM-telep
1987 Kettôs figura, mészkô, Miskolc, Avasi lakótelep

Hármas kompozíció, mészkô, Miskolc, 
Avasi lakótelep
Díszkút, mészkô, bronz, Visegrád, Honvéd Üdülô

1993 körül Zomborszky Pál-síremlék, Budapest, 
Farkasréti temetô

1996 körül Takács László-síremlék, Budapest, 
Farkasréti temetô

1996 Nap és Duna; Család; Béka, mészkô, 
Gyôr, Városközpont
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1953 Soós Gyula: A Képzômûvészeti Fôiskola 
1952–53. évi diplomamunkái. Szobrászok. 
Szabad Mûvészet 1953(3)113–114.

1966 Akácz László: A rézasszonyok kovácsa. 
Mûteremlátogatás Mészáros Dezsônél. 
Délmagyarország 1966. január 14.

1967 Zádor Anna–Genthon István (szerk.): 
Mûvészeti Lexikon. 3. kötet. L–Q. 
Budapest, 1967. Akadémiai Kiadó. 303. 

1969 Mészáros Dezsô. Espone nella Galleria 
dell’Accademia d’Ungheria in Roma. 1969. 
(Katalógus)

1972 Radnóti Miklós, bronze, Szeged, Radnóti Miklós 
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József Attila, bronze, Budapest, József Attila Theatre
Türr István, limestone, Baja, Türr István Museum 

1973 Krúdy Gyula, bronze, Nyíregyháza-Sóstó
1974 Together, limestone, Budapest XVII., Pesti út
1978 Kodály Zoltán, bronze, Debrecen, Kodály Zoltán 

Secondary School for Music
Ornamented fountain, limestone, Eger, Kossuth Lajos 
utca park

1978 Dr. Molnár Béla, bronze, Budapest XIII., Szabolcs utca, 
Institution for Medical Further Training
Two figures, limestone, Esztergom, Kisduna banks

1979 Krúdy Gyula, bronze, Debrecen, Nagyerdei Alley of 
Statues

1980 Csobogó, limestone, Budapest, Szent János Hospital
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1985 In memoriam Huszárik, limestone, Fót, MAFILM-site
1987 Double figure, limestone, Miskolc, Avasi housing 

estate
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Intézete Kiállítóterme. (Katalógus)

1971 Akácz László: Mészáros Dezsô kiállítása.
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Inverview with Dezsô Mészáros. Art 14:1973(7)13–14.

1974 Exhibition of sculptor Dezsô Mészáros. Szeged, 1974, 
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Roma, Accademia di Ungheria. (Catalogue,
Introduction by György Z. Gács).
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kiállításáról. Dolgozók Lapja 1976.  október 2.

1978 Kovács Gyula: A kifejezô és dekoratív vonal II. 
Mûvészet 19:1978(9)42–45. 
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Dezsô Mészáros’ stone coloumns. Déli Hírlap 
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Márta Kádár: Unfolding the forms of nature. 
Délmagyarország 1981. december 6.

1982 csnl: Harmony. Dezsô Mészáros sculptor-, painter Hock 
Ferenc’s exhibition in Dömös. Dolgozók Lapja 
3 august 1982
Exhibition of sculptor Dezsô Mészáros. Székesfehérvár, 
1982, Videoton House of culture
(Catalogue, introduction by Bodrogi Tibor)
Exhibition of sculptor Dezsô Mészáros. Dömös, 1982, 
Fô tér. (Catalogue, introduction by Bodrogi Tibor)
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15 January 1983
Zsuzsa Sóvári: Among stones. Új Tükör 31 July 1983
M. Zs.: Portrait in the flashlight. Népszava 
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Magyar Hírek 1984(7)20-21. 
Dezsô Mészáros: With the sack on my back. Képes 
Magyar Hírlap 2 June 1984
Dezsô Mészáros: I come from Szeged. Szegedi 
Fesztivál Magazin ’84. 49–50.
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Nagy mûvészet az ôsi anyagból.
Hétfôi Hírek 1984. október 22. 

1986 Szoborpark. Pest Megyei Hírlap 1986. január 23.
Akácz László: Szegedrôl indultak. Három 
pályakép – különös optikával. 
Délmagyarország 1986. április 26.
Megkezdték a kivitelezést. Újabb gyûjtemény. 
Pest Megyei Hírlap 1986. május 22.
Szoborkertavató Szentendrén. 
Népszabadság 1986. július 19. 
(sebes): Szobrok az út mentén. Adomány 
Szentendrének. Vasárnapi Hírek 1986. július 20.
Sebes Erzsébet: Szoborpark Szentendrén. 
Délmagyarország 1986. július 21.
Szoborpark Szentendrén. Új Tükör 1986(31)
Losonci Miklós: Fehér kôjelek a parkban. 
Pest Megyei Hírlap 1986. augusztus 6.
N. F.: Az élet kútja. Vasárnapi Hírek 1986. október 12.
Németh Lajos: Mészáros Dezsô szobrászmûvész 
szoborparkjának avatása. Pest Megyei Múzeumi 
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Németh Lajos: Különös kôjelek, monumentális 
kôtömbök. Dunakanyar Kurír 1986. október
Mészáros Dezsô szobrászmûvész. Szentendre, 1986. 
(Katalógus, bev. Wehner Tibor)
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1988 Mészáros Dezsô szoborgyûjteménye, Szentendre.
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Mészáros Dezsô szobrászmûvész kiállítása. 
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Mészáros Dezsô szobrászmûvész kiállítása. 
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Mészáros Dezsô, az alig ismert mester. 
Szociáldemokrata Népszava 1990(14)29–31.

1992 Bágyoni Szabó István: Megalitszobrok az 
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Hann Ferenc: Mesterköszöntô. Mészáros Dezsô 
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Pest Megyei Hírlap 1994. március 31. 
Tóbiás Áron: A visegrádi Áprily-völgy. Mészáros Dezsô
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1996 Hann Ferenc: Mészáros Dezsô szoborgyûjteménye.
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Megyei Múzeumok Igazgatósága. 38–39. 

1997 Válogatás I., a szentendrei mûvészek második 
generációjának alkotásaiból. Szentendre, 1997, 
Barcsay Iskola Galéria. (Katalógus)

1998 n. f.: Péter-páli békétlenség. Ki szobrot lát a kôben, ki 
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György.) Budapest, 1998. Kolozsváry gyûjtemény 
Alapítvány. Mûcsarnok. 2000
Hann Ferenc-Wehner Tibor: Mészáros Dezsô. 
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1992 István Bágyoni Szabó: Megalithic statues in the Áprily-
courtyard. Pest Megyei Hírlap 17 October 1992 

1993 Tibor Wehner: Memorial and oeuvre. Dezsô Mészáros 
sculptor is seventy years of age. Új Magyarország 5 
January 1993
György Máté: Keeping up the talk on continuity. Pest 
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