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alkotásai
A hazai szobrászat és éremművészet kiemelkedő alakja, Beck Ö.
Fülöp (1873–1945) munkásságát ma is elismerés övezi. Ugyanakkor
kevéssé ismert, hogy gazdag és sokrétű életművében egyházművé-
szeti munkássága is jelentős. A budapesti Iparművészeti Iskola ötvös
szakán végzett 1893-ban, de mintázást is tanult Loránfi Antaltól.1 Már
korai munkái között találhatók egyházművészeti jellegűek: 1892-ben
oltárkereszt tervezésével iskolai díjat nyert, 1893-ban ezüstlemezből ké-
szített imakönyv-fedelet küldött be az Iparművészeti Iskola karácsonyi
kiállítására.2 1893-ban néhány hónapot Bécsben töltött, majd 1894–95-
ben Párizsban az École des Beaux Art-on, Ponscarme növendékeként
az éremkészítésben képezte magát. Az 1896-os millenniumi érempá-
lyázat mindhárom első díját megnyerte, 1898-ban az Iparművészeti
Múzeumban bemutatott érmei arattak megérdemelt sikert.

1900-ban mintázta a Szent Erzsébet érmet. „Divatos volt akkoriban
zsebórát ezüstláncon viselni, ezt a mellény gombjára egy Szent
György tallér fityegővel beakasztani. Ilyen Szent György érmecskék
százféle változatban voltak forgalomban, és az én Erzsébet érmecs-
kéim ilyeneknek magyar szenttel való helyettesítését szolgálta volna”
— írta visszaemlékezéseiben.3 Az Iparművészeti Társulat azonban nem
tudott megegyezni a minta ügyében a művésszel, aki végül Forster
báró kérésére az Irgalom háza kórház számára készítette el művét.
A bronzból öntött érmen Erzsébet idős, beteg férfinak nyújt ételt tá-
nyérban. Feje körül dicsfény látható. A 99, illetve 240 milliméter átmérőjű
érem utóbbi, nagyméretű példányaiból készült olyan változat is, ame-
lyen — a megrendelő kérésére — az IRGALOM HÁZA felirat olvas-
ható.4 Az alkotás az 1903. évi Velencei Biennálén sikert aratott, kiál-
lított, nagyméretű példányát a helyszínen megvásárolták. Az 1900-ban
mintázott alapváltozat nyomán a művész kétoldalas érmet is készí-
tett Szent Erzsébetről, 17, 23, illetve 32 milliméteres méretben.5

A téma ezt követően is foglalkoztatta a művészt. 1908 novembere
és 1909 májusa között Münchenben tartózkodott, ahol 1909-ben két
alkotást készített Szent Erzsébetről.6 Mindkét mű egyoldalas, szöveg
vagy mesterjegy egyiken sem látható. A 65x52 milliméteres, bronzból
öntött ovális plaketten Erzsébet balra néző mellképe látható. Fején
korona, haján fátyol, két kezével rózsákat ölel magához. A 37 milli-
méter átmérőjű öntött bronzérmen Szent Erzsébet vállképe látható,
kebléhez rózsákat fog, fejét korona díszíti. Amíg az 1900-ban készült
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érem a francia Ponscarme iskolájának hagyományait követi, az
1909-ben mintázott két alkotáson a korabeli német modern törek-
vések erőteljesebb ábrázolásmódjának hatása érződik. Egy további
Szent Erzsébet érem-vázlatáról 1909-ben a Művészet folyóirat kö-
zölt fényképet.7 Az alkotáson Erzsébet balra tekintő, álló alakja lát-
ható lepelszerű, hosszú ruhában. A kompozíciót még ebben a vázla-
tos formájában is könnyedség és finom elegancia jellemzi.

Beck Ö. Fülöp szobrot is akart készíteni Árpád-házi Szent Erzsé-
betről. Münchenből visszatérve erősen foglalkoztatta a neves német
szobrász, Adolf von Hildebrand híres művészetelméleti könyve,8

amely arra késztette, hogy alapjaiban gondolja át addigi művészi
felfogását. Valószínűleg ez a tépelődés eredményezhette, hogy a
félig kész Erzsébet-szobrával nem volt elégedett.

A magyar katolikus főpapok közül éremművészeti alkotásokon
Samassa József egri érseket örökítette meg, akinek portréját három vál-
tozatban és többféle méretben is elkészítette.9 Az elsőt aranymiséje
emlékére, 1902-ben mintázta.10 Az 56 milliméter átmérőjű, vert érem
előlapján a főpap szembe néző, szemüveges mellképe látható, fején
pileolus. Reverendáján a Szent István Rend nagykeresztjének jelvé-
nye vállszalagon függ, ruháján a rend nagykeresztjének csillaga lát-
ható. Az érsek feje mellett, két sorban a IOSEPHVS — SAMASSA /
ARCHIEPPV — AGRIENSIS felirat. A hátoldalon gótikus formájú ál-
doztató kehely és szent ostya, alattuk téglalap alakú mezőben latin
nyelvű szöveg méltatja a főpap érdemeit.

A második, szintén 56 milliméteres, bronzból vert érmet a főpap
nyolcvanadik születésnapjára, 1908-ban készítette a művész. Samassa
1905-től már bíboros volt, ennek megfelelően módosult az előlap kör-
irata: IOSEPHVS CARDINALIS SAMASSA — ARCHI-EPISCOPVS
AGRIENSE. Az érem már láthatóan idős, szemüveges férfit ábrázol.
Ezen az érmen szintén szemből látható az érsek, papi ruháján a Szent
István Rend jelvénye, reverendáján a nagykereszt csillaga. Az érseki
mellkeresztnek csak a tartólánca látható, maga a kereszt már nem sze-
repel a portrén. A hátlapon az érsek gazdag munkásságát ismertető
latin felirat olvasható. Az alkotás előlapjának készült 210 millimé-
ter átmérőjű, bronzból öntött változata is.11

1912-ben egyoldalas plakettet mintázott az érsek gyémántmisé-
jére. Az ezüstből, illetve bronzból vert 70x52,5 milliméteres plaket-
ten Samassa jobbra néző alakja látható, szár nélküli szemüveggel.
Fején pileolus, ruháját csak a főpapi mellkereszt díszíti. Nem idea-
lizált a kép: látható, hogy beteg az idős főpap. Az álló téglalap alakú
plakett szövege a bíboros érsek jubileumára utal. (A plakettnek ké-
szült 275x205 milliméteres öntött változata is.)12 Beck Ö. Fülöp érem-
művészete a 20. század elején teljesen kiforrott.13 A Samassa-ábrá-
zolásokon sem érződik már külföldi mesterek hatása.

A művész érdeklődése a 20. század elején egyre inkább a szob-
rászat felé fordult. Visszaemlékezései szerint első rendelésre min-
tázott szobra az aradi minorita templom számára készített Jézus
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szent szíve volt. Amikor a Krisztus-alakot két faragólegény 1905-ben
márványba áttette, a művész elégedetlen volt munkájuk színvona-
lával. Ekkor érlelődött meg benne az elhatározás, hogy ezt köve-
tően ő maga fogja faragni alkotásait.14 „Beck Ö. Fülöp szükséges-
nek tartotta, hogy magából a kőnek az anyagából induljon ki, s az
antik hagyományok és a régi mesterek módjára, a kőtömb által
meghatározott téren belül oldja meg kompozícióját” — írta Lengyel
Géza.15 Kőből faragott nagyméretű szobraival és domborműveivel
hamarosan a modern magyar szobrászat élvonalába került.

1908-tól kezdve éveken át dolgozott Szent Ferencet ábrázoló, kőbe
vésett domborművén, amelyet csak 1933-ban fejezett be. A 47,5x69,5
centiméter méretű reliefen mezítláb, ferences csuhában látható As-
sisi Szent Ferenc, amint fél térdre ereszkedve, a kinyújtott karján
ülő madaraknak prédikál. Az alkotás a Magyar Nemzeti Galéria
gyűjteményében található.16

1910-től Gödön létesített saját műtermében dolgozott. Olyan re-
mekművek készültek itt, mint az 1913-ban mintázott Krisztus a ke-
reszten (más néven A szenvedés vagy Dal a szenvedésről), amely 1922-
ben a neves irodalomkritikus, a Nyugat főmunkatársa, Király György
Kerepesi úti temetőben található síremlékére került.17 „A dombormű
a ‘Kálvária-csoport’ ősi motívumát ábrázolja, csakhogy a modern mű-
vész felfogásával, egyénien és újszerűen. A megfeszített Krisztus alak-
jától jobb- és balkéz felé egy férfi, meg egy női akt hajtja eltakart arcát
a kereszt végére, a művészet történelem példáiból jól ismert János
apostol és Magdolna alakja. De a művész levetkőztette őket, kitakarta
alakjukat az evangéliumi mezből és a mai kor számára talán többet
mondó szimbólumok kifejezőivé nagyította meg őket: testi lényekké,
kik az emberiség gyászát jelképezik” — írta az műről Elek Artúr.18

A váci kőből faragott, 102x79 centiméteres, álló téglalap alakú dom-
bormű a modern hazai egyházművészet korai remeke. Ezt bizonyítja,
hogy fényképét Jajczay János huszonöt évvel később megjelent Mai
magyar egyházművészet című könyve is közölte.19 Az alkotásnak két,
kisebb méretű terrakotta változata is fennmaradt, mindkettőt a Ma-
gyar Nemzeti Galéria őrzi.20

A hildebrandi felfogás kisplasztikáin is tükröződött. 1912-ben
mintázott Zenélő angyalok című plakettjén két angyal látható. Egyi-
kük kezében hegedű, a másikéban xilofon.21 Angyalokat ez ideig lé-
gies könnyedséggel vagy barokkos mozgalmassággal ábrázoltak.
Ezek az erőtől duzzadó, vaskos végtagokkal rendelkező angyalok
mégsem tűnnek drabálisnak. A kezükben tartott hangszerek révén
szinte hallani a zene finom hangjait…

1914-ben alkotta egyik leghíresebb művét, Szent Sebestyén szobrát.22

A nyílvessző ütötte sebétől fájdalmasan összeránduló test váci kőbe
faragott ábrázolása igazi művészeti kihívás volt. Beck Ö. Fülöp mes-
terien oldotta meg a feladatot. A szobor — amely vaskos formái elle-
nére sem tűnik statikusnak — szuggesztív hatással mutatja be a meg-
kínzott Szent Sebestyén szenvedését. A kompozíció első pillantásra
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szinte alig kidolgozott, a mű drámai ereje mégis, szinte letaglózó ha-
tású. (Az alkotás szerepelt a művész Szépművészeti Múzeumban
1947-ben rendezett emlékkiállításán.23 A Budapest Székesfőváros kul-
turális ügyeinek vezetésével megbízott Goda Gábor 1947 után, a XIII.
kerületi Szent István parkban felállíttatta a szobrot, amely azonban
néhány nap után nyomtalanul eltűnt, és többé nem került elő.24)

Beck Ö. Fülöp az Ernst Múzeumban 1914 elején, gróf Batthyány
Gyula festőművésszel közösen rendezett gyűjteményes kiállításán
rendkívül gazdag és sokoldalú anyagot vonultatott fel: érmei és kis-
plasztikái mellett a nagyközönség itt találkozhatott nagyméretű kő-
szobraival. Ezek között szerepelt két híres alkotása, a Krisztus a ke-
reszten és a Szent Sebestyén.25 „Az ember megdöbbenve áll meg
grandiozitásuk, a rendkívüli erő láttára, amely hatalmas tömegük-
ben és tömegük részeiben, a test formáiban kifejeződnek” — mél-
tatta a kőből faragott alkotásokat Elek Artúr.26

Az első világháborút követően a művész stílusa finomodott, plasz-
tikai művei a klasszikus formák felé fordultak — naturalista részlete-
zés nélkül. Köztéri vagy épületen belüli nagyplasztikai megbízást saj-
nos keveset kapott. Egyik jelentős munkája az 1920 őszén mintázott,
A hős megdicsőülése című kompozíciója. A klasszikus szépségű alkotá-
son két szárnyas angyal visz a mennyekbe egy fiatal halott katonát.
Beck reliefjén az ókori görög művek nemes klasszicizmusa páratlan
harmóniával ötvöződik a századelő modern plasztikai törekvéseivel.
„A fekvő és lebegő testek egymásba ívelésének ritmusa nemes, tisztult
harmóniákban zeng ki e domborműből. Úgy hat, mint valami rek-
viem befejező része, hol a megbékélés, a túlvilági szépségek sugárzó
hangjai szövik át a gyász fekete dübörgését” — méltatta a kompozí-
ciót Bálint Aladár.27 Az 1922-ben bronzba öntött alkotást Petrovics Elek
igazgató a Szépművészeti Múzeumban kívánta felállítani. A felettes
szervek azonban túl monumentálisnak találták a művet a közgyűjte-
mény két hősi halottja számára. Ezt követően felmerült, hogy a bu-
davári Helyőrségi (más nevén Mária Magdolna-) templomba került
volna a dombormű, de ez a terv sem valósult meg. Az alkotást hosszas
huzavona után, csak 1931-ben avatták fel Pápán, első világháborús
emlékműként. Érdekesség, hogy nem köztérre és nem is katolikus
közintézménybe került. Az ország egyik legszebb háborús emlék-
műve a pápai Református Kollégiumban lelt otthonra,28 és ma is ott
látható.

1927-ben rangos szakmai elismerésben részesült Beck Ö. Fülöp:
neki ítélték a Szinyei Társaság nagydíját, és egyben a Társaság tag-
jává választották.29

Néhány reprezentatív — de nem egyházi témájú — temetői alko-
tása (Baumgarten-síremlék, 1929; Fellner-síremlék, 1932) mellett, ki
kell emelni a Fenyő Miksa első felesége sírjára 1934-ben készített szob-
rot, egy monumentális megjelenésű, szárnyas angyal alakját.30 „Két
kezét mellén összekulcsolva mosolyog, mint a megbocsátó szeretet és
a földöntúliságba emelkedés szép szimbóluma. Lágyan, gömbölyde-
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den mintázott formái végtelen egyszerűségükkel teljesen kiemelked-
nek a hétköznap esetlegességeiből, arra a túlsó világra utalnak, ahol
megszűnt minden földi korlátozottság” — írta az alkotásról Farkas
Zoltán.31 Az arcával az égre tekintő szobor ünnepélyességéhez nagy-
mértékben hozzájárul a frontális szimmetrikus ábrázolásmód. Beck
Ö. Fülöp kőből faragott alkotását a Farkasréti temető egyik legsike-
rültebb alkotásaként tartja számon a szakirodalom.32

Az 1930-as évek elején Szent László királyról mintázott egyoldalas
érmet. A 36 milliméteres vert bronzérmen az uralkodó álló alakja lát-
ható, fején koronával. Oldalán csatabárd, kezében íj. Felirata: SZENT
LÁSZLÓ.33 Az éremnek készült 156 milliméteres átmérőjű öntött vál-
tozata is, ennek egy példányát a Magyar Nemzeti Galéria őrzi.34

A budapesti tudományegyetem alapítója, Pázmány Péter emlékét
megörökítő pénzérme pályázatára a művész jól sikerült pályaművet
készített.35 Ennek ellenére nem ő, hanem Berán Lajos kapta a megbízást
az 1935-ben kibocsátott, ezüstből vert kétpengős megtervezésére.36

A második világháború éveiben erősen foglalkoztatta Szent Fe-
renc alakja a hetven évesen is lankadatlan erővel dolgozó művészt.
Az 1933-ban befejezett, kőből faragott domborművet követően
1943-ban érmet, majd szobrot mintázott róla. A bronzból öntött
érmen Szent Ferenc térdelő lakja látható, vállán madarakkal, feje
fölött glóriával. A 79 milliméter átmérőjű, egyoldalas érem felirata:
SZERETET AZ ÉLET JAVA. Balra középen mesterjegy látható.37 

Szent Ferencnek a budai Rózsadombon köztérre szánt szobrára
1943-ban kapott megbízást. A művész eredetileg kétféle változat-
ban készítette el a gipszmintát. A bronzba öntésre szánt változat
széttárt kézzel ábrázolta a szentet, míg a kőbe faragáshoz készített
modell zártabb kompozíciójú. Ez utóbbi, fennmaradt alkotáson a
szent behajlított bal karján madarak ülnek. Ruházata a rend előírása
szerinti: egyszerű saru és csuha, rajta kötélöv. Az övön a három
csomó az engedelmességet, a szegénységet és a szüzességet szim-
bolizálja. A férfialak feje és keze finoman mintázott, arca határo-
zottságot, magabiztosságot sugároz. (Az alkotás befejező munkáit
már halála után végezték el.) A 197 centiméter magas alkotás 1956-
ban került közgyűjteménybe. A Magyar Nemzeti Galériában talál-
ható mű38 1958 és 1975 között az állandó kiállításon szerepelt.39

A művész 1944. október közepétől bujkálni kényszerült. Budán,
egy baráti család házának pincéjében húzódott meg. Itt fejezte be em-
lékiratait, és 1945. január 31-én innen indult el, és tűnt el nyomtalanul.
További sorsa máig ismeretlen. Zárt formák közé szorított, erőteljes,
szenvedélyes domborművei és méltóságteljesen nyugodt szobor-
alakjai jelentős hatást gyakoroltak a kortárs magyar szobrászatra.

Borsos Miklós szerint „a képzőművészet azáltal szerzett magának
rangot — hiszen valamikor mesterség volt —, hogy egyesek olyan fo-
kon tudták művelni, ahol már szellemi hatóerővel bírt, a lélek tájait jár-
ta”.40 Beck Ö. Fülöp egyházművészeti vonatkozású érmei, plakettjei és
plasztikai munkái az emberi lélek legmagasabb régióit érintik meg.
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