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Budapest egyik legszebb modern temploma az 1933-ban felszen
telt városmajori Jézus Szíve plébániatemplom. Az Árkay Aladár és
fia, Árkay Bertalan tervezte épület meghatározó belső szobrászati
díszítése a főhajót a szentélytől elválasztó diadalív két oldalára fel
helyezett tizenkét apostol:' Az 1930 és 1932 között mintázott festett
gipsz domborművek alkotója neves művész: Pátzay Pál
(1896-1979). Noha Pátzay 1928 és 1930 között állami ösztöndíjjal
két évet töltött Rómában, az 1933-ban helyükre került apostolok
nem a római iskola formavilágához, hanem inkább a középkori ro
mán stílushoz közelítenek. "A földtől ellebegni látszó, attribútu
maikat maguk elé tartó, szinte azok mögé rejtező, de rusztikusan
egyénített figurák: romanizálnak. Ám archaizmusuk nem könnyen
emészthető,nem tetszetős, nem is az éppen akkor legdivatosabb"
- írta a művekről P. Szűcs julianna.'

A művész valamennyi apostolt saját jelképével, fejük fölött
glóriával ábrázolta. Péter kulccsal, Pál karddal, Simon fűrésszel,

András a róla elnevezett kereszttel, Tamás derékszögelővel, János
könyvtekerccsel, ifj. Jakab könyvvel, id. Jakab zarándokruhában,
Fülöp keresztes bottal, Bertalan saját lenyúzott bőrével, Tádé bárd
dal, Máté furkósbottal látható. A két méter magas reliefek páro
sával kerültek felhelyezésre. Föntről lefelé tekintve, baloldalt ifj.
Jakab - Tamás, id. Jakab - András, Péter - Pál, jobb oldalt Berta
lan - János, Simon - Tádé, Máté - Fülöp apostol-pár relief je dí
szíti a templom főhajóját. Ybl Ervin szerint Pátzay ezekkel az al
kotásaival került közel Adolf von Hildebrand német szobrász
reliefstílus-elméletéhez. Leginkább a fő formákat hangsúlyozta, a
részleteket inkább rajzosan jelezte." A modern hangvételű város
majori templomhoz hasonlóan az apostol-domborművek is vitát
váltottak ki. Még az alkotásokat művészileg nagyra értékelő ko
rabeli szakírók is javasoltak módosítást: az expresszív megjelené
sű domborművek falfülkékbe helyezését, vagy talapzattal kiegé
szítését indítványozták.' A változtatásokra nem került sor, a
művek napjainkban is eredeti formában láthatók helyükön.

Az apostol-reliefek közül néhány jelentős nemzetközi tárlaton
részt vett. Az 1934-ben Rómában rendezett II. Arte Sacra kiállítá
son készített, korabeli fotón az Árkay Bertalan tervezte templom-
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belsőben a főoltártól balra Bertalan, jobbra János alakja látható."
Az 1937-es Párizsi Világkiállítás magyar pavilonjának belső részé
ről készült fénykép tanúsága szerint az impozáns méretű kápolna
falát négy apostol (köztük Máté) domborműve diszítette."

A művész azonban nem csak apostolokat mintázott a városma
jori templom számára. Egyházi alkotásain érvényesülő nemes for
maérzékéről és elmélyült benső kifejezésmódjáról tanúskodik a
templomot díszítő két másik, 1933-ban készült szakrális alkotása?

A főhajó egyik jobboldali mellékkápolnájában elhelyezett
Szent József-oltár kereszt alakú, középpontjában József és a kis Jé
zus glóriás alakjával.8 A neoklasszicista ihletésű kompozíció alatt
a Szent József / + könyörögj + / + érettünk + felirat olvasható. A ke
reszt jobb és baloldalán három-három imádkozó angyal látható.
A figurák azonosságából eredő esetleges monotonitást egy-egy,
közöttük elhelyezett gyertyatartó oldja. A kompozíció felső részét
a lentiekkel azonos megformálású két angyal-alak díszíti. Alul ke
reszt látható, tövében galambbal. Az oltár alsó részén növényi
motívumok találhatók. Az alkotás harmonikusan simul a modern
kiképzésű belső térbe.

A Hősi halottak kápolnájában, rejtett megvilágítású fülkében
látható a fehér márványból faragott, kisméretű Pieta. Ez az alko
tás - az ábrázolt témához igazodóan - nyugalmával és az
anyai fájdalom drámaiságának művészi megjelenítésével hat. Fi
gyelemre méltó az aprónak tűnő, de a kompozíció egészét jelen
tősen befolyásoló megoldás. hogya művész Mária jobb lábát
alacsony zsámolyra helyezte. Ez által a Mária térdén fekvő ha
lott Krisztus felsőteste észrevehetően megemelkedett, ami ke
resztirányú mozgalmasságot biztosít az egyébként zárt szerkeze
tű műnek. A szobor bizonyíték arra, hogya mintázás szépsége
révén kisebb méretű alkotás is kelthet monumentális hatást.

A Budapesten. köztéren felállítandó Szent Erzsébet-szoborra az
1930-as évek elején meghirdetett pályázatra Pátzay is készített
pályaművet. "Terve úgy retorikai, mint plasztikai szempontból,
valamint kifejezésében példája a kötött stílusú, nemes hangulatú
s az építészei környezet kívánalmait figyelembe vevő közszobor
nak, s vallásos ihletének misztikus költőiségével is megkap" 
jellemezte az alkotást Gerevich Tibor.9 A pályázatot azonban nem
ez a mű, hanem Damkó József alkotása nyerte, s ma is ez a szo
bor látható a Rózsák terén.

Amikor az Irgalmasok Kórháza 1935-ben átépíttette a gyógy
intézet Zsigmond (ma Frankel Leó) utcáról nyíló előcsarnokát és
főlépcsőházát, a rend tizenhét mellszobrot készíttetett a föld
szintre és a lépcsőfordulókba. Pátzay több szobrot mintázott a
kórház számára. Mátyás Péter szakmai kritikája, művészi értékét
tekintve, mindenekelőtt Pátzay munkáit emeli ki az alkotások
közül. A szakíró a jellemző erő és a plasztikai tömörség mellett
példamutatónak nevezte a szobrok harmonikus alkalmazkodását
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az épített környezethez, szerves idomulásukat a falfülkék belső

teréhez." Pátzay művei sorában kiváló orvosok, Bókay János,
Dol/inger Gyula, Verebély Tibor mellszobra mellett Gabriel Ferrara
szerzetes és a nagyszombati egyetem alapításával a legmagasabb
szintű hazai orvosképzést megteremtő Pázmány Péter portréja je
lenik meg. (Utóbbi alkotást Szelepcsényi György 1634-ben készí
tett rézmetszete alapján mintázta a müvész).': Amikor 1950-ben
a szerzetesrendeket feloszlatták és a kórház állami tulajdonba
került, Gabriel Ferrara és Pázmány Péter földszinten lévő szob
rát eltávolították. További sorsuk ismeretlen, minden valószínű

ség szerint elpusztultak. Nagy kár értük, mivel korabeli fényké
pek tanúsága szerint talán ez a két mű volt a legsikerültebb.

Ugyancsak Pázmány személyéhez kötődik az az érem," amely
az érsek által 1635-ben alapított és 1921-ben róla elnevezett 
ekkor már Pesten működő - egyetem fennállása háromszázadik
évfordulójának jubileumára készült 1934-ben. A bronzból öntött,
78 milliméter átmérőjű érem előlapján a bíboros mellképe látha
tó, fején birétummal. (Pázmány portréja - az Irgalmasok Kórhá
zában látható szoborhoz hasonlóan - Szelepcsényi György met
szete nyomán készült.) A körirat szövege: Petrus Pázmány
[undator universitatis. Balra fent, a váll fölött a művész monog
ramja szerepel. A hátlapon az egyetem alapítására utaló jelenet
látható. Három férfi között Pázmány áll főpapi ruhában (reve
renda, karing, fölül mocétum. kis csuklyával). Bal kezében érseki
kettős kereszt, jobbjában alapítólevél. Alul az MDCXXXV év
szám utal az alapítás évére. "Az egyetem Pátzay Pálnál, kiváló
szobrászművészünknél emlékérmet rendelt meg, melynek Páz
mány Pétert kellett ábrázolnia. Pátzay el is készítette a modellt,
mely nagyszerűen sikerült. A nagy bíboros fölötte jellegzetes fe
jének remek képmása volt. Bízvást mondhatom, hogya legjobb,
legművészibb, melyet róla valaha készítettek. A legszebb magyar
emlékérmek egyike" - méltatta a művet a Nyugat nagy tekinté
lyű kritikusa, Farkas Zoltán. Szomorúan jegyezte meg, hogy a
sokszorosításra szánt emlékérmet végül nem Pátzay készíthette
el.13 Az érem 1934-ben egy bécsi éremkiállításon szerepelt." egy
példánya megtekinthetőa művész életművét bemutató, III. kerü
let, Lajos utca 158. alatti állandó kiállításon.

Bibliai jelenetet idéz az Irgalmas szamaritánus bronzérern." Az
1930-as évek körül készült alkotáson a lovon ülő szamáriai férfi
segítő kezet nyújt a hozzá forduló, kifosztott üldözöttnek. Az
ábrázolás nem szó szerint jeleníti meg a Szentírást, hiszen ott
ájult embertársán segít a szamaritánus (Lk 10,29). A művész a
lényegi mondanivalót ragadta meg. A keresztény felebaráti sze
retet gondolatát, ahogyan azt Jézus is prédikálta: segíteni kell az
elesetten. bárki legyen az.

Az 1937-es Párizsi VilágkiálIításra készült 1935-36-ban Szeni
István hársfából faragott monumentális szobra." "Pátzay Szent
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Istvánja nemcsak az államalapító uralkodót ábrázolja, hanem a
kereszt jegyében országegyesítő királyszimbólumot, épp ezért te
kintélyt parancsoló, lényegig egyszerűsített, frontálisan zárt a
szobor" - írta P. Szűcs Julianna.17 A szobor impozáns méretű:

fejtetőig 355 centiméter, a kinyújtott kar vége 415 centiméter ma
gas. A nyolc mázsa súlyú alkotást a Györgyi Dénes tervezte ma
gyar pavilon főhomlokzata melletti campanile előterében állították
fel. A világkiállítás zsűrije Díplöme d'Honneur-rel tüntette ki
Pátzayt." A két világháború kőzőtti korszak neves egyházművé

szeti szakírója, Somogyi Antal mesterműként említi az alkotást."
A világkiállítás után az 1938-ban rendezett Budapesti Nemzetkö
zi Vásáron láthatta a szobrot a hazai közönség." Egy ideig a
Szépművészeti Múzeum őrizte, majd az esztergomi romkert fő

bejáratánál kapott méltó, de távolról sem végleges elhelyezést.
Amikor 1945 után az esztergomi középkori királyi palota fel

tárt romterületét államosították, a szobrot a szeminárium pincé
jébe vitték. Ide viszont 1950 után a szovjet hadsereg költözött
be, így került Szent István alakja a bazilikába, a Bakócz-ká
polnával szembeni Canova-oltár szomszédságába. A pincei táro
lás nyomokat hagyott a fából készült szobron, ezért az alkotást
jószándéktól vezérelve, de szakszerűtlen eljárással, fekete olajfes
tékkel lemázolták. Ennek következtében a szobor faanyaga be
fülledt és állapota romlani kezdett. A művész özvegye kezdemé
nyezésére az alkotást Budapestre szállították, ahol ifj. Madarassy
Walter kétévi munkával restaurálta. A hatalmas méretű fafelület
ről aprólékos munkával, orvosi szikével kellett eltávolítani a fe
kete festéket. Végül sikerült a megtisztított réteg teljes helyreállí
tása és konzerválása. A szobrot 1984-ben a budavári volt királyi
palota déli épületszárnyában, a Budapesti Történeti Múzeum
előcsarnokábanállították fel.21 1993-ban Esztergomba vitték az al
kotást, amely először a városháza dísztermébe, majd a Szent Ist
ván Gimnáziumba került. A magyar államalapítás millenniuma
kapcsán újra felmerült a szobor megfelelő elhelyezésének szük
ségessége. Ifj. Madarassy Walter újra restaurálta a művet, amely
200l-től méltó helyen, az esztergomi bazilika északi tornyában
található, ahol az impozáns belmagasságban kellően érvényesül
a szobor monumentalitása.

A művésznek több alkotásán is megjelent Ádám és Éva bibliai
témája. Érmen először 1930-ban készült ábrázolás a bibliai em
berpárról. A kompozíció közepén a tudás fája. Tőle balra Éva,
jobbra Ádám álló alakja látható. A fa lombjai fölött mesterjegy
utal a művészre.v A 68 milliméter átmérőjű érem eredetileg egy
kézfogó (az Alexandrini-házaspár egybekelése) emlékét örökítet
te volna meg, ezért alul az esküvő időpontjára utaló 1930. act. 8.
felirat látható. Az Ádám-Éva motívum ugyanebben a kompozí
cióban, néhány évvel késöbb újra megjelenik a Pátzay által
1939-ben Baja város számára készített, 61 milliméteres, bronzból
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vert érmen. Ezen Ádám és Éva egymással szemben áll, a köztük
lévő fán kígyó tekereg. Éva almát nyújt Ádámnak. Alul, két sor
ban a Baja thj. / város felirat olvasható.P A két érem nem teljesen
azonos. A bajai érmen a fa lombosabb, Ádám és Éva alakja kissé
erőteljesebb, mint a kilenc évvel korábbi változaton.

1938-ban a Madách-emlékmű pályázatára készített kompozíci
ót, amely a benyújtott pályamunkák többségéhez hasonlóan" Az
ember tragédiája ábrázolásával kőzelítette meg a drámaíró emlé
két. Pátzay zsűri által is díjazott alkotásán a kígyó sugallta úton
haladó Ádám és Éva alakja létható." Valójában tehát a Bűnbeesés

bibliai témáját örökítette meg a művész.

1945 utáni alkotásai sorában szólni kell egy kisméretű, 200 x 80
milliméteres álló téglalap alakú fali domborműről, amely bronz
ból, illetve terrakottából öntött változatban készült, 1946-ban. A
Páduai Szent Antalt a kis Jézussal ábrázoló alkotás szépségét a
szeretet és a meghitt nyugalom harmonikus megjelenítése adja.
A művészi eleganciával megkomponált domborművön Szent
Antal ferences szerzetesi ruhában, mezítláb áll, olvasópultján a
Bibliával. Karján, magával szembefordítva a gyermek Jézust tart
ja. A dombormű erénye, hogy elszakad a Szent Antal-ikonográfia
megszokott sablonjaitól (glória például nincs az alkotáson). Egyé
ni hangvétele ugyanakkor nem csökkenti, hanem emberközeli
ábrázolásmódjával inkább növeli a mű belülről sugárzó szakrális
erejét.

A budapesti Szent István-bazilika számára 1947 és 1950 között
két, carrarai fehér márványból faragott szobrot készített." Az
anyagot az egyház biztosította, a mintázásért viszont Pátzay
nem kért honoráriumot, mindössze némi élelmiszert fogadott el
tiszteletdíjként dr. Tarnóczi János plébánostól. A Szent Józsefet
megörökítő, 260 centiméter magas alkotáson József arcvonásait
Barcsay Jenőről, a hozzá simuló gyerek alakját saját kisfiáról, Já
nosról mintázta a művész. A talapzat felirata: "Menjetek József
hez!" / Gen. 41,55. A szobor grafikai vázlata az óbudai Lajos ut
cai állandó Pátzay-kiállításon látható.

A másik alkotás Szűz Mária 240 centiméter magas szobra. Má
ria finom eleganciával megformált alakja előre lépő jobb lábával
a földgömbön tekergő kígyót tapos, utalva arra, hogy Krisztus
hoz hasonlóan ő is eredendően mentes a földi bűnöktől. A két
alkotás fő helyen, a bazilika főbejáratán belépve, a jobbra, illetve
balra eső egy-egy tartóoszlop mellett látható. A művész nem tett
engedményt sem a historizmus, sem az akadémizmus felé,
ugyanakkor tekintettel volt a bazilika már meglévő műalkotásai

nak stílusára. Mindkét szobor nemes harmóniával simul a temp
lom belső képébe. A Szűz Mária-szobor kb. 30 cm magas, bronzba
öntött kis mintáját 2007-ben a Szent István-bazilika altemplomá
ban rendezett Országunk titkos ereje című kiállításon láthatta a
nagyközönség.
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Pátzay több neves személy - köztük Szekfű Gyu la, Kod ály
Zoltán, Bernáth Aurél - síremléké t készített e el. Ezek közül egy
házművészeti sze mpo ntból kiemelkedik a Kerep esi ú ti temet őben

a Fekete kolostor írója, Kunc z Alad ár 1933-ban felavatott síremléke,
amelyre mészkőből fara gott, szuggesztív erejű Krisztus-fejet készí
tett a m űv é sz ." A városmajori Jézus Szíve templom egy ik terve
zője, Árkay Alad ár nagyméretű, álló téglalap alakú sírkövére a
feltámadt Krisztus egészalakos domborművét mint ázta , Jézus jobb
kezével az ég felé mutat: "Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátok
hoz, Istenemhez és a ti Istenetekh ez" (Jn 20,17). Baljában zászlós
keresztes bot utal a feltámadásra, a halál feletti győzelemre . A ne
mes szépségű, klassziciz áló alkotás a Farkasréti temetőben áll, a
relief másodpéldán ya Budapesten a XII. kerület, Alma utca 1.
szám alatti Arkay-villaban tal álhat ó." Ugyancsak Krisztust ábrá
zolja a Dingfeld er-sírkő, amely a sír felszámolása után a Farkasré
ti temető lapid áriuru ába került.29

Bernáth Aurél szerin t művésztársai között "Pátza y a lélek
egyensúlyba tevő szerepé t töltötte be.,,3o Egyházművészeti alk o
tásai lélekből szü lettek, és a lelkekhez szólnak.

Pátzay Pál : Apostolok (Szeut Andr ás és Szcnt Péter)
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