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TOKAI GÁBOR 
 

Szakál Ernõ, a szobrász- és 
éremmûvész1 

 

Szakál Ernõt mint szobrász-restaurátort minden bizonnyal az egész mûvészet-törté-
nész társadalom ismeri, hiszen a neve szinte eggyé forrott a lényegében általa alapí-
tott szakmával és legismertebb mûemlékeinkkel. Bizonyára kevesebben tudják róla – 
jóllehet kézenfekvõ –, hogy eredetileg szobrásznak készült, és mint sok mûvészünk, 
az éremmûvészetben is kipróbálta ismereteit. A történelmi események hozták úgy, 
hogy szakmai tudását, mint annyi kiváló szobrászunknak, restaurálásokban kellett 
kamatoztatnia. A többiekkel ellentétben számára ez pályamódosítást is eredménye-
zett, és ha sommásan akarnánk fogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy esetében 
az autonóm szobrászi tevékenység lényegében a tanulóévekre, azaz a mûvészi kiforrás 
éveire korlátozódott. Még ha ez a megállapítás részleteiben nem is tekinthetõ igaz-
nak, a szobrászi pályája értékelésében kényszerûen újból és újból felmerül a történeti 
szempontból ugyan értékelhetetlen, ám ennek ellenére gyakran alkalmazott „mi lett 
volna, ha...” kérdésfeltevés. A korai alkotások tanulmányozása során legalább ennyi-
szer felmerül az a válasz is, hogy a pályamódosítás valójában nem kizárólag a körül-
mények alakulásának, mint inkább egyre mélyebb mûvészi meggyõzõdésének tulaj-
donítható. 

Szakál Ernõ olyan korszakba n kezdte tanulmányait, amelyben a korábbi évtizedek 
nagy mûvészeti viharai kissé elcsitultak, és a szélsõséges avantgárd kísérletek helyett 
nemcsak a hivatalos konzervatív magyarországi viszonyok közt, de általánosabb euró-
pai szinten is egy, a „realisztikus” ábrázolásmódhoz jobban közelítõ felfogás lett 
mérvadóvá. Bár a historizmus „archeológiai” szemlélete a klasszikustól eltérõ ábrázo-
lási normák elfogadása irányába már jelentõs lépéseket tett, az autonóm 
mûalkotásokban megjelenõ „preklasszikus” normák beépülését a közízlésbe bizo-
nyára csak a modernista és avantgárd kísérleteknek a mindennapi életbe való lassú 
beszivárgása tette elfogadhatóvá a szélesebb mûvészeti közönség számára. Emiatt a 
befogadó szemlélet miatt az 1930-as években talán utoljára állt helyre az a hagyomá-
nyos mûvészetfelfogás, ami a szemléletbeli eltéréseket még meg tudta magyarázni 
technikai, tudásbeli különbségekként, és nem kellett megkérdõjeleznie magát a 
mûvészetfogalmat. Ami a szobrászatban megjelenõ új elveket illeti, a rodin-i felfogás 
az expresszívebb mintázás, a hildebrandi elvek pedig a kubisztikus faragás számára 
készítették elõ a terepet. És természetesen mindkettõ a „preklasszikus” normák iránti 
nyitottságot is eredményezte. 

Mindez nagyon fontos Szakál Ernõ mûvészeti formálódása szempontjából. Önélet-
rajzából feltûnõn hiányoznak a mûvészet elméleti kérdéseirõl való gondolkodásnak a 
nyomai, de magukból a mûvekbõl is ugyanez szûrhetõ le. Számára valószínûleg 
egyértelmû volt, hogy mi a „szép”, mi a „mûvészi”, és ezt a korábbi évszázadok, évez-

                                                        
1 Köszönetemet szeretném kifejezni a tanulmány megírásához nélkülözhetetlen segítséget nyújtó Dávid Ferenc 
művészettörténésznek, Szakál Ernő egykori kollégájának és az emlékkiállítás rendezőjének, aki számos tanáccsal ellátott, továbbá 
Nemes Andrásnak, a Soproni Múzeum művészettörténészének, a kiállítás társrendezőjének, Gabrieli Gabriella régésznek, az 
éremgyűjtemény kurátorának, valamint Faragó Jánosnak, a peresztegi Szakál Ernő hagyaték gondozójának. 
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redek mûalkotásainak tanulmányozása nyilvánvalóvá és egyértelmûvé is tehették, 
szükségtelenné téve minden olyan elméleti megfontolást, amit az avantgárd idõszak – 
ekkoriban valószínûleg inkább csak különcködésnek vélt – alkotói és teoretikusai fel-
vetettek. Ebbõl a szempontból kell tárgyalnunk az életmû késõbbi alkotásait is, ame-
lyeket a mûvészettörténeti közvélekedés a mûvek készülési ideje miatt az életmû ösz-
szefüggéseinek hiányában esetleg anakronisztikusnak tarthatna. 

Az életmû periodizációja nem könnyû feladat, mivel nagyfokú egységességet mu-
tat. Az autonóm mûvészeti tevékenység lényegében már a hosszúra nyúlt tanulóévek 
(1933–1942) alatt megkezdõdik, és voltaképpen töretlenül folytatódik a mûemléki fe-
ladatok mellett is. Sopron városa az 1936-os Liszt-emléktábla (1. kép) kedvezõ fogad-
tatása óta kiemelkedõ mûvészként tartja számon Szakál Ernõt, számos megbízatással 
látja el a mûvészt. A helyi mûvészeti életben elfoglalt pozíciója a hivatalos ízlés válto-
zása ellenére is töretlennek mondható. A megbízók elvárásai szerint stilisztikailag 
mindenképpen külön korszaknak kell tekintenünk az 1947–1956 közti évek megren-
delésre készült munkáit. Egyéb tekintetben azonban az életmûvet célszerûnek látszik 
a mûvész élethelyzetének változásaival szoros összefüggésben bemutatnunk. 

 

 
1. kép. Szakál Ernõ: Liszt Ferenc dombormû, Sopron, 1936. 

 
 

*** 
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Szakál (Szukits2) Ernõ (Sopron, 1913. július 14. – Sopron, 2002. szeptember 5.) iparos 
családban született, apja Szukits Ede szobafestõ és mázoló mester. Az elemi iskoláit 
csupa dicsérettel végezte, a középiskola (Soproni Állami Széchenyi István fõreáliskola) 
négy osztályát azonban végigbukdácsolta, csak a szabadkézi rajzból és testgyakorlás-
ból volt jeles (90–91).3 Szülei emiatt döntenek úgy 1927-ben, hogy a 14 éves fiút 
Mechle Béla okleveles kõfaragó mester mûhelyébe adják inasnak (91). Itt négy évet 
inaskodik és két évet segédként tölt el.4 Ezzel párhuzamosan azonban elvégez Szabad 
Királyi Sopron Város ipariskolájában négy évfolyamot asztalosok és ácsok közt. Mivel 
egyedül volt kõfaragó, a szakoktató Sipos tanár úr különórákat adott neki, kõ- és fa-
szerkezeti rajzokat másoltatott vele. Az iskola végén jutalomkönyvet, Bossányi Építé-
szeti alaktanát kapta (91). Segédévei során osztják be a bécsi szobrász, Blaschke mellé 
nagyolásra, akitõl az „alla prima” szoborfaragás alapszabályait leshette el, s aki taní-
totta, korrigálta, és egy sorozat kõszobrász szerszámmal is megajándékozta (93). Ez a 
tapasztalat, valamint a szerkezeti rajzok készítése, és nem utolsósorban a jutalom-
könyv egy életre meghatározónak bizonyult Szakál számára. A tehetségét a jelek sze-
rint sokáig sem a környezete, sem maga a nem ismerte fel, mindehhez a mûhely 
munkájában beállt kényszerszünet bizonyult katalizátornak. Ekkor ugyanis felkereste 
egykori fõreálos rajztanárát, Horváth József festõmûvészt, hogy járhasson az iskolában 
mûködõ rajzkörbe. Az õ ösztönzésének eredménye, hogy jelentkezett a budapesti 
Iparmûvészeti Iskolába (93). A város megbecsülését jelzi, hogy egy évtizeddel késõbb 
volt tanárával együtt kapott mûterem-épületet Sopronban. 

A mindeddig csak sodródó fiatalember itt végre megtalálja a helyét. Emlékei sze-
rint barátai, Köpeczi Bócz István grafikus és Cseh István szobrász hatására fedezte fel 
az olvasás, tanulás örömét, járatta a Nyugatot, és sok könyvet is vett. Késõbb pedig a 
Fõiskolán tanára, Kampis Antal mûvészettörténész volt befolyással elméleti 
érdeklõdésére.5 Hogy mennyire magával ragadta a mûvelõdés láza, arról három kézira-
tos könyv tanúskodik a hagyatékban: „Világ és kultúrtörténet”, 1936 k., „Szakál Ernõ 
bölcselmi jegyzetei”, 1937, „Irodalmi és bölcselmi feljegyzések”, 1940 után.6 Tanulmá-
nyait végig elismeréssel végzi. Az 1. év végén elsõ díjas dicsérõ okmányt kapott sza-
badkézi, természet utáni és építészeti rajzból, és a betûvetésbõl, a 2. évben pedig tan-
díjmentességet nyert (94). 3. éves korában nyerte meg a soproni zeneegyesület Liszt 
Ferenc emléktábla pályázatát, s ennek következtében a 4. évben Sopron városának 
jelentõsen megemelt ösztöndíjával tanul tovább. A 4. év végén, a szaktanfolyamok le-
zárulásával legkiválóbb tanulóként az iskola legmagasabb kitüntetõ okiratát és érmét 
vehette át. A 6. év végén, tanulmányai befejeztével a szakoklevél átadásakor az évzá-
rón megkapta az Iparmûvészek Országos Egyesülete által a legkiválóbb eredménnyel 
végzett hallgató kitüntetésére alapított érmét (95–96). Ugyanekkor a Magyar Királyi 

                                                        
2 Az Iparművészeti Iskola 1930–34 és 1934–36 közti évkönyvei (az MTA Lexikongyűjteményének adatai szerint) a művészt még ezen 
a néven tartják számon, az 1936-os Liszt-domborművet azonban már Szakál Ernő-ként írja alá, a névváltoztatást tehát ezen adatok 
alapján határozhatjuk meg. Ennek okaira a művész önéletrajzában nem tér ki. 
3 Szakál Ernő: Szobrász – műemlékes restaurátor életutam. Közzéteszi: Dávid Ferenc. 1. rész: SSz. 67 (2013), 90–100.; 2 rész: SSz. 
67 (2013), 180–200. Az önéletrajz kiadásának oldalszámaira itt és a továbbiakban a szövegben, zárójelben hivatkozom. 
4 Hamar Imre: Szakál Ernő Munkácsy-díjas. In: Művészet, 1969 okt. 36. 
5 P. Szabó Ernő: „Érzi a kő természetét…” Budapest (folyóirat), 7 (1988), 41–43, itt: 42. 
6 Minderre Dávid Ferenc hívta fel a figyelmemet, amit ezúton is külön köszönök. 
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Vallás- és Közoktatásügyi Minisztertõl állami ösztöndíjas helyet kapott a Római Ma-
gyar Akadémiára (96). Rómából hazatérve beiratkozott a Képzõmûvészeti Fõiskolára, 
ahol az 1941/42 tanévben tandíjmentességet kapott.7 

Visszaemlékezéseiben a mûvész azt írja a római ösztöndíjas korszak idejére vonat-
kozóan, hogy „Szobrász példaképeim kivétel nélkül a kalapács és vésõ emberei, az alla 
prima, az egyenest a kõbe faragás mûvészei voltak.” (98). Ez a vallomás határozott ívet 
rajzol ki a segédként a Blaschke szobrász mellett szerzett tapasztalatok, és a Rómában 
Michelangelo befejezetlen szobrai tanulmányozása során kialakult mûvészeti 
meggyõzõdés közt, és az idézetet a mûvész tevékenysége ismeretében egyfajta ars po-
eticának is tekinthetjük. A tanulóévek és a mûvész korai munkái azonban minden-
képpen arra látszanak utalni, hogy ez az irányultság a diákévek során fokozatosan 
alakulhatott ki. 

Az elsõ három évben tanára Mátrai Lajos volt, erre az idõszakra emlékezve 
elsõsorban a szobrászképzés mintázó feladatait említi, és mintázott dombormûvel pá-
lyázott harmadéves tanulóként a szülõvárosával döntõnek bizonyuló Liszt Ferenc-em-
léktáblára (1. kép) is. Meghatározó lehetett ebbõl a szempontból, hogy a 4. év szak-
képzésében Simay Imréhez került; az érmészetet Reményi József, a drapéria- és jel-
mezrajzot pedig Domanovszky Endre oktatta (95.), aki az 1900-as évek korai 
geometrizáló szobrászati irányzatának (és Beck Ö. Fülöp mellett a hildebrandi elvek-
nek) egyik elsõ hazai képviselõje volt. A római ösztöndíj megerõsítõ tapasztalatai után 
viszont kifejezetten visszaesésként élhette meg a mûvész a Képzõmûvészeti Fõiskolát 
Sidló Ferenc osztályába kerülve, mellyel kapcsolatban a Szakál 80. születésnapjára írt 
köszöntõ vers sorait érdemes idézni: 

Az Epreskertben Sidló kiokított: 
„A faragás a mesterember dolga.” 
Ott azt akarták, gipsszel pepecseljek. 
Összepakoltam, s indultam tovább 
a választott, a sors szabta úton.8 

 
Egy visszaemlékezés szerint a valójában már kiforrott mûvész a Képzõmûvészeti 

Fõiskolára elsõsorban a katonaság elkerülése miatt jelentkezett,9 így azt még a képzés 
vége elõtt otthagyta, de természetesen a behívást késõbb nem úszhatta meg (100). 

Fontos még, hogy Szakál Ernõ 1945-ben áttért az evangélikus vallásról a római ka-
tolikus felekezetre.10 A mûvészt személyesen ismerõ Dávid Ferenc hívta fel a 
figyelmemet erõs katolicizmusára és egyházmûvészeti törekvéseire. Ezt Prohászka ha-
tásával, az újkatolicizmus Szent Ferenc-kultuszával, és késõbbi felesége befolyásával 
magyarázza Dávid Ferenc. Hasonlóan fontos megemlíteni a korszak modern 
egyházmûvészetének virágzását, mint Szakál Ernõ inspirációs forrását, melybe fiatal-
kori mûvei beleilleszkednek.  
                                                        
7 MTA Adattár MDK-C-I-1/3147/1-7, Jegyzőkönyv az OMKKF Tanári Kar 1942 jan. 9-i üléséről, 5. o. 
8 Sarkady Sándor: A kőfaragó monológja – Szakál Ernőnek – In: Kisalföld, 1993. júl. 17., 13. (köszöntő oldal). 
9 Szakál Ernő: Nekem a Geometria csodálatos dolog (Román András interjúja), Műemlékvédelem 1997, 98–103. (98.) 
A művész kellemetlen tapasztalata volt, hogy a Római Ösztöndíját csak két hónapos katonai szolgálat után kezdhette meg (Önéletrajz 
96–97.) 
10 Ehhez lásd 1947-es személyes közléseit a Lexikongyűjteményben. 
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2. kép. Szakál Ernõ: Dance macabre, 1939. 

 
A mûvészi tudatosság szempontjából sem a Liszt-dombormûvet (1. kép), sem a 

szakképzés során még klasszikusan mintázott szobrait (egy férfi és egy nõi ülõ akt, 
Kisfiú hallal) és portréit11 nem érdemes különösebb elemzés alá vonni: mindegyik a 
korszak hivatalos mûvészetfelfogásának megfelelõ elvárások szerint – magas techni-
kai színvonalon, de az idõszerû mûvészeti problémáktól érintetlenül – készült, és a 
mûvész késõbbi fejlõdésére sem volt hatással. Hasonló mondható el a korai (1936–37) 
érmekrõl is, amelyek Reményi (Ady-érem, Dance macabre (2. kép), Bede Jób emlék-
érem, Primus inter pares, Cseh István portréja, Péter keresztelõjére, Kislányportré) ill. 
Berán Lajos (Az Iparmûvészeti Iskola jutalomérme, Önarckép – 3. kép) klasszikus fel-
fogását tükrözték. 

Sokkal érdekesebbek, és a mûvész késõbbi törekvései felé is elõremutatnak azok 
az egyházi témájú vázlatok, amelyek elkészítésére az egyházmûvészet ikonográfiai 
stúdiumai inspirálták (95). Egy agyagban megmintázott, és csak fotókról ismert Krisz-
tus-szobra (Feltámadt Krisztus) például érezhetõen a 18. századi barokk szobrászat stí-
lusának hatása alatt készült,12 ezt a szobrot jóval késõbb, 1982-ben apróbb, de 
                                                        
11 Az egyik ilyen szobor fotója megjelent: O.M.Kir. Iparművészeti Iskola 1936/37–1940/41 tanéveinek története. Az  Iparművészeti 
Iskola Évkönyve 1880–1941, Bp. 1942, 7–22. XXVII. t. felső kép (VI. évfolyam), XXVIII. t. középső kép (V. évfolyam). 
12 A szobor fotója megjelent: O.M.Kir. Iparművészeti Iskola 1936/37–1940/41 tanéveinek története. Az Iparművészeti Iskola 
Évkönyve 1880–1941, Bp. 1942, 7–22. XXVIII.t. jobb oldali kép (V. évfolyam), jóllehet az oszlopszerű test, és a lapos síkokból 
mintázott ruharedők a mintaképektől teljesen idegenek. 
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összességében mégis jelentõs változtatásokkal kivitelezte (20. kép, ld. alább), amelyre 
az életmû kései szakaszának tárgyalásakor még visszatérünk. Több szempontból is 
hasonló az elõzõhöz egy (valószínûleg gipsz) szobra, mely 1938-ban a Nemzetközi 
Caritas kiállításon lett kiállítva, és amelyet csak egy kiállítási enteriõrfotó alapján is-
merünk.13 Feltehetõleg ez is barokk minták alapján készült, és utólag ezt a szobrot is 
kivitelezte a mûvész a sopronhorpácsi templom számára (1972 elõtt), ahol Szent Do-
monkost jelenítette meg a gyermek Jézussal (17. kép, ld. alább). 

 

 
3. kép. Szakál Ernõ: Önarckép, 1938. 

 
 
Egy harmadik egyházi témájú szobrát (Szent János evangélista) szintén csak fotóról 

ismerjük.14 Ez a mû azért különösen jelentõs, mert (jóllehet valószínûleg ugyancsak 
mintázással készült) a tömbszerûen zárt forma és a részletek geometrikus 
egyszerûsítése összességében egy közvetlenül kõbe faragott szobor benyomását kel-
tik. Ezen az alkotáson nem történeti mintaképeket fedezhetünk fel, hanem Simay ko-
rai geometrikus alkotásainak hatását. A tanulmányt önmagában a mûvész elszigetelt 
kísérletének is vélhetnénk, ha 1938–39-bõl nem ismernénk egy sor, valószínûleg 

                                                        
13 -: Karitász-kiállítás. In: Magyar Iparművészet 1938. 179–180. fotó a 174. oldalon. A Kiállítás a Múzeum utcai gróf Károlyi Gyuláné-
féle palotában volt. 
14 A szobor fotója megjelent: O.M.Kir. Iparművészeti Iskola 1936/37–1940/41 tanéveinek története. Az Iparművészeti Iskola 
Évkönyve 1880–1941, Bp. 1942, 7–22. XXVIII.t. bal oldali kép (V. évfolyam) 
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gipszbe (ill. fába vagy kõbe) faragott érmet illetve plakettet, ahol a hildebrandi elvek 
és Simay mûvészetének áttételes hatása figyelhetõ meg (Kosztolányi-érem, Jankovich-
érem, Babits-érem, Irgalmas szamaritánus (4. kép), Jób, Szent Sebestyén, Makk István 
portréja, Nõi portré15). Ez a mûcsoport véleményünk szerint a magyar szobrászatot és 
éremmûvészetet nagyon hiányolt alkotásokkal gazdagította, még akkor is, ha a 
mûvész hamarosan egészen más irányban kezdett el tájékozódni. Ettõl kezdve azon-
ban Szakál Ernõ a közvetlen faragástól (taille direct) és a hildebrandi elvektõl már 
soha nem távolodott el. 

 

 
4. kép. Szakál Ernõ: Irgalmas szamaritánus, 1939. 

A mûvész képesítõ munkája, mely „a mûvészeti szobrászképzés mester-tanítvány 
szimbólum címet viselhette volna” (95.), kompozíciójában, figurafelfogásában, de még 
egyes részleteiben is meglehetõsen emlékeztet Beck Ö. Fülöp 1933-as síremlékplasz-
tikájára, melyet a Fellner család részére készített. Szakál Ernõ életmûvében ez az 
egyetlen alkotás, amelyen a nagy szobrász hatása ismerhetõ fel. 

 

                                                        
15 Bizonyos érmeken (Kosztolányi-érem, Babits-érem, Jób, Női portré) a geometrikus stilizáltság nem jelenik meg, a hildebrandi 
elvek (a test rövidülésektől és takarásoktól mentes ábrázolása) azonban igen; ezek az elvek mutatóban már a korábbi Ady-érmen és 
a Dance Macabre érmen is felbukkannak. 
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5. kép. Szakál Ernõ: Szent Ferenc a halaknak prédikál, 1939-40. 

 
A következõ (bár stílusában kevésbé egységes) korszakot a Római Ösztöndíj éve je-

lenti. Az itt készült mûvek egy része még egyértelmûen az elõzõ korszakhoz kapcsoló-
dik. Elsõnek egy ülõ Assisi Szent Ferenc szobrocskát mintázott, amint a halaknak 
prédikál (5. kép).16 A kompozíció még egyértelmûen az elõzõ korszakhoz kapcsolható, 
és leginkább a Szent Sebestyén érem megoldásával állítható párhuzamba. Az ez után 
készült mandorla alakú Pieta-relief,17, a Tékozló fiú hazatérését ábrázoló dombormû 
(6. kép), valamint a Szent Ferenc-érem (98), bizonyos tekintetben már eltérõ stílustö-
rekvéseket mutat.  

 

                                                        
16 Önéletrajz 98. oldal. A gipszmodellje a fej kivételével elpusztult (ld. SZEM 10a., Dávid Ferenc jegyzéke Szakál Ernő szobrairól). A 
kompozíció még egyértelműen az előző korszakhoz kapcsolható, és leginkább a Szent Sebestyén-érem megoldásával állítható 
párhuzamba. 
17 Ermöszt 1939/40 24. (a rövidítés feloldását nem sikerült megtalálnom a Lexikongyűjteményben). A mű hátoldalán a római 
hatóság plombája van (Dávid Ferenc információja). 
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6. kép. Szakál Ernõ: A tékozló fiú hazatérése, 1939-40. 

 
 
A lapos mintázású, rajzos megoldású érem párhuzamba állítható az „Etelka 1938” 

feliratú érmével (7. kép), amit az Önéletrajza alapján azonban leginkább 1939 nyarára 
datálhatnánk (96). Ennek megoldása nagyon emlékeztet Mikus Sándor érmeire, és 
elképzelhetõnek látszik az is, hogy ez az alkotása a negatívba vésés technikájával ké-
szült. Bár tanára, Reményi József révén ezt az eljárást akár elsõ kézbõl is elsajátíthatta 
volna tanulmányai során, egyéb munkáin erre a megoldásra nem következtethetünk. 
Érmeinek nagy részét valószínûleg pozitívba véste (ha nem hasonló hatású mintázási 
eljárást alkalmazott). A Szent Ferenc-érmét is ilyen megoldásúnak véljük, ami ugya-
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nakkor a Tékozló fiú és a Pieta reliefekkel is közeli párhuzamba állítható. Ez a fajta 
rajzos, részletezõ elõadásmód azonban csak egy újabb kísérletezõ periódus a mûvész 
életében, Rómából hazatérve már egy egészen más jellegû stílus felé orientálódik. Itt 
érdemes azt is megjegyeznünk, hogy a Tékozló fiú és a mandorla alakú Pieta a kom-
pozíció tekintetében sokat merített a román kori dombormûvekbõl, ami újra csak azt 
mutatja, hogy az egyházi témájú alkotásaihoz a fiatal szobrász mindig megpróbálta 
megkeresni a megfelelõ mûvészettörténeti elõképet, a mûemlékek iránti érdeklõdés 
újabb bizonyítékaként. 

 

 
7. kép. Szakál Ernõ: Etelka, 1938. 

 
A római tartózkodás legjelentõsebb tette azonban a Szent Kristóf-szobor kifaragása 

volt. Ez Szakál Ernõ életmûvében is lényeges elõrelépést jelenthetett, mivel tudomá-
sunk szerint ez az elsõ, közvetlenül kõbe vésett alkotása, amelyre azonban már évek 
óta készült. A szobor természetesen magán viseli egy ilyen vállalkozás „gyermekbe-
tegségeit”. A mûvész ebben az alkotásában túl sok dolgot szeretett volna megmutatni. 
A Kristóf-figurában a michelangelói „terribilità” minden jellegzetessége benne van, 
amellyel még a lelógó drapéria síkja és a víz geometrikus stilizáltsága sem alkotna 
önmagában disszonanciát. A zárt körvonalat azonban a gyermek Krisztus kitárt karjai 
megbontják. Ezzel a megoldással talán a keresztre szeretett volna utalni a mûvész, de 
a hatás sokkal inkább zsánerszerû lett, Kristóf kézmozdulata alapján pedig a kis 
gyermekalak egyfajta „kesztyûsbáb”-jelleget kap, s mindezek jelentõsen rontják az 
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összhatást. A szobrot azonban még így is szép és jelentõs alkotásnak tarthatjuk, amely 
ma is eredeti helyén fogadja a Római Magyar Akadémia vendégeit. 

 

 
8. kép. Szakál Ernõ: Széchenyi, 1942. 

 
A mûelemzésbe azonban mindig kerül szubjektív elem, legjobb példa erre Dávid 

Ferenc eltérõ értékelése: „A hatalmas erejû óriás szoros körvonalak közé zárt, vállán 
az apró Jézus-gyermek formája nyitott, ettõl kifejezõ széttárt karjainak áldó mozdu-
lata. Szent Ferenc és a feltámadott Krisztus szobrászi témája is a nyitott karok, az 
áldó, vagy magyarázó kéz drámája.”18 

Mint említettük, a mûvész Rómából hazatérve, és a Képzõmûvészeti Fõiskolára be-
iratkozva hamarosan újabb mûvészeti hatások alá került. Ezt az idõszakot (1940–42) 
lényegében csak érmei alapján ismerjük, amelyet alapvetõen határozott meg a Csúcs 
Ferenc – Boldogfai Farkas Sándor – Ispánki József – Madarassy Walter által képviselt 
erõteljes, új éremstílus, amely alól egy mindenre fogékony, saját hangját keresõ 
mûvész aligha vonhatta ki magát. A stílusigazodást az is megkönnyíthette, hogy ebben 
az idõszakban a mintázás mellett Boldogfai Farkas Sándor és Csúcs Ferenc is egyre 
gyakrabban készített pozitívba faragásra utaló érmeket. Szakál Ernõ életmûvébõl ide 
sorolható a Szent László-érem,19 a Széchenyi-érem (8. kép) és plakett, valamint a Mens 

                                                        
18 A soproni kiállítás elektronikus katalógusa, összeállította Dávid Ferenc, http://www.muzeum.sopron.hu 
/images/stories/hirek/2013/Szakal_Erno_eletutja_kiallitas.pdf (letöltve: 2014. szeptember), 14. 
19 Jóllehet Tompos Ernő Szigeti Istvánnak 1958-ban írt levelében ezt diákkori munkának tartja, ld. MTA Adattár, MDK-C-I-6/181. 
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agitat molem-érem20. Bizonyára ide kapcsolható a soproni megbízásra 1941-ben 
készített Papp-Váry Elemérné, a Magyar Hiszekegy költõjének emléktáblája,21 ami 
azonban a háború alatt elpusztult. 

1942-ben Szakál Ernõ hazaköltözött Sopronba, otthagyta a Képzõmûvészeti 
Fõiskolát, amelyet a korábban említett lelki konfliktus mellett szimbolikus értékûnek 
is tarthatunk: a közel 30 éves mûvész immár befejezettnek vélte tanulóéveit, saját 
magát már kiforrott mûvészként határozva meg. A történelem úgy hozta, hogy auto-
nóm mûvészként mindössze néhány év állt rendelkezésére egyénisége kibontakozta-
tására. 

A fentebb említett (érem)mûvészek a kis méretû mûveiken is olyan súlyos plasz-
tikai hatást értek el, ami ezt a stílust különösen a korszak reprezentatív, heroizáló 
történelemszemléletének visszaadására tette alkalmassá. Az az enyhe stilizálás, amely 
egyrészt a „modernitás” érzetét, ugyanakkor pedig a történeti ábrázolásmódokra 
emlékeztetõ archaizálás hatását kelthette ezeken az alkotásokon a szemlélõben, még 
a hivatalos konzervatív mûvészetszemlélet számára is elfogadható, sõt idõvel kívána-
tos lett. Nem véletlen, hogy az erõteljes, sommás, monumentális elõadásmódot 
Szakál Ernõnél is elsõsorban történelmi témájú érmein láttuk eddig, de az 1942–47 
közti, most tárgyalandó idõszakban is kizárólag az ilyen jellegû mûvein alkalmazta, 
immár nagy méretben. Ebben a stílusban valósult meg a soproni megrendelésre készí-
tett 1943-as Lackner Kristóf-dombormû (9. kép), valamint az ugyanebben az évben a 
városvezetés által tervbe vett szoborcsoport egyetlen, részben kifaragott alkotása, a 
Városvédõ páncélos szobra is.22 

A Lackner-dombormûvel kapcsolatban hívta fel a figyelmemet Dávid Ferenc arra, 
hogy nem elhanyagolható jellegzetesség az, hogy Szakál Ernõ díszítõszobrásznak ké-
szült, amely természetesen már a képzés során is eltért a (képzõ)mûvészeti oktatástól. 
Mûvészetének sajátosságai tehát ezáltal is magyarázhatók és magyarázandók. Szakál 
díszítõszobrászi fölkészültsége Dávid Ferenc számára különösen a Lackner Kristóf-
tábla kitûnõ ornamentális kompozíciójában tûnik föl. 

 

                                                        
20 Ugyan Tompos ezt 1938-ra datálja, azonban nála több hibásnak tűnő keltezés is előfordul. Az érem stílusa annyira eltér az 1938-as 
alkotásoktól és annyira közeli az említett stíluskörhöz, hogy inkább az 1940-es datálást véljük valószínűnek. 
21 Csipkés Kálmán: Újabb soproni műalkotások. I. Papp-Váry Elemérné emléktáblája SSz. 6 (1942), 223–224. 
22 –: Még mindig nem érkezett meg a várkerületi szobrok anyaga. Sopronvármegye 1943 aug.27. A város a Mária szobor környékére 
három szobrot akar készíttetni Szakál Ernő szobrászművésszel. Az egyik szobor egy barátot, a másik egy katonát, a harmadik a 
polgár képét elevenítené meg. Az Önéletrajz szerint (99–100) a Várkerület útrendezési tervei előirányozták az Előkapu és a Mária 
szobor térségében három szobormű létesítését, a „Városvédő” a „Polgár” és a „Krónikás” szobrát, az ehhez kapcsolódó vázlatait a 
budapesti zsűri is jóváhagyta. Egy későbbi forrás úgy tudja, hogy a három szobor a munkás, a polgár és a katona, ld. Szabó Jenő: 
Emlékezés Heimler Károlyra. SSz. 23. (1969), 194. A „Krónikás” és a barát bizonyára ugyanazt a figurát jelölte. A katona a 
„Városvédő”-vel lehet azonos, amelyből később a „Munkás” szobrát faragta Szakál Ernő, a koncepció változásával. A kései híradás 
mindezeket az információkat összekeverhette. 
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9. kép. Szakál Ernõ: A Lackner Kristóf-emléktábla agyagmodellje, 1943. 

 
Az ebben az idõszakban készített egyéb mûvek többnyire vallásos tematikájú alko-

tások, amelyek ugyanúgy régebbi korok mûvészetéhez nyúlnak vissza, mint az 
Iparmûvészeti Iskolában készített egyházi tárgyú vázlatok. Bár stílusukban nem egy-
ségesek, együtt mégis eltérnek a történelmi témájú alkotások jellegzetességeitõl. A 
legkorábbi ezek közül az a Szent Ferenc-szobor, amelyet csak a Magyar Iparmûvészet 
1942-es számában megjelent, a figura fejét ábrázoló fotóról ismerünk.23 A kompozíció 
egészének ismerete nélkül, pusztán a finoman, érzékenyen mintázott vagy faragott fej 
                                                        
23 Magyar Iparművészet 1942, 39. oldalon a jobb alsó kép. 
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alapján az elõképekrõl nehéz volna nyilatkozni, bár valószínûleg ezt is a barokk 
mûvészetben kereshetjük. Még ugyanebben az évben faragja ki azt a Pietát, amely a 
soproni Schármár család síremlékén (10. kép) kerül elhelyezésre24.  

 

 
10. kép. Szakál Ernõ a Schármár-síremlék Pietáját faragja, 1942. 

 
A finom, gondos faragás rokonítható az elõzõ mûvel, bár itt a minta valószínûleg 

az érett reneszánsz lehetett. A klasszikus gúla-kompozíció és az érzelmek visszafogott 
megjelenítése is ugyanebbe az irányba mutat. Mária kézmozdulata egy, a fotóhagya-
tékban fennmaradt, valószínûleg valamivel korábbi dombormûvén már megjelenik, 
azonban itt még tovább gazdagodik azáltal, hogy a fájdalmas anya halott fiának a ke-
                                                        
24 Csipkés Kálmán: Szakál Ernő legújabb műalkotásai. In: SSz. 8 (1944), 33–36. 
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zét szorítja arcához. Közvetlen elõképet a szoborhoz nem sikerült találnunk – magá-
hoz a kompozícióhoz számos példát lehetne idézni –, a kézmozdulat legközelebbi 
párhuzamát azonban Cosimo Tura egy 1460 körüli Pietáján (Velence, Museo Correr) 
véltük felfedezni. 

 

 
11. kép. Szakál Ernõ: A Taizs-síremlék agyagmodellje, 1943. 

 
A következõ évben állítják fel a szintén soproni Taizs család síremlékét (11. kép) 

díszítõ, Mária megkoronázását ábrázoló reliefet.25 A mintakép itt is a reneszánsz, de 
az érett szakasza helyett inkább a korai fázis, talán még korábbi részletmegoldásokkal 
együtt.26 Az 1946-ban a soproni Jehn Patika falára készített Gyermekét istápoló anya 
(12. kép) (181) pedig már egyértelmûen a klasszikus île-de-france-i gótika kapupillér-
Madonna szobraira vezethetõ vissza. Megfigyelhetõ tehát, hogy a mûvész idõben visz-
                                                        
25 Uo. 
26 Nem tudunk semmit azokról a tervekről, amelyet 1943-ban készített egy nagyobb Madonna-szoborhoz, melyet a város a Bécsi-
kapunál lévő útelágazásnál szándékozott felállítani. Ld. Endrédy Zoltán Sándor: Boldogasszony Sopron felett. Sopron, 1948, 29. 
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szafelé haladva járja végig a mûvészettörténeti korszakokat a mintaképek kiválasztá-
sához, még jóval azelõtt, hogy a megbízások hiánya és a háborús károk miatt érzett 
aggodalom a mûemlék-restaurálások irányába terelte volna pályáját. Ez utóbbi két 
mûvén már nem is a technikai színvonalat vagy a kompozícionális megoldások erede-
tiségét kell elemeznünk, hanem azt, hogy a történeti mintaképek hogyan alakulnak át 
a mûvész keze nyomán sajátos, egyedi jellegzetességû mûvekké. 

 

 
12. kép. Szakál Ernõ: A soproni Jéhn-patika szobra, 1946. 

 
Ebbõl az idõszakból csak egy érmét ismerjük (Soproni Munkahét, 1943), a csak 

heraldikus elemeket tartalmazó plakett elemzése azonban elsõsorban nem a 
mûvészettörténész feladata, csakúgy, mint a pusztán feliratos emléktábláké sem, 
amelyek elsõ példája is ebben az idõszakban készült (Kolbenheyer Mór, 1942). Csak 
említésbõl tudunk egy Krisztusfejet ábrázoló plakettjérõl, valamint Bögöthy Lajos 
emlékérmérõl.27 

                                                        
27 Csatkai Endre: A Képzőművészeti Kör 33. kiállítása, Új Sopronvármegye, 1943. szept. 7. 
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Mint láttuk, a mûvész már diákkorában részt vett egy szobrával egy kiállításon 
(Nemzetközi Caritas kiállítás, 1938), és természetesen a Római Magyar Akadémia ösz-
töndíjasainak szokásos tárlatán is (98). Rendszeresen azonban csak hazatérte után 
kezd kiállításokon szerepelni.28 Ez fõként az 1945 elõtti idõszakra értendõ, de egy-egy 
tárlatra idõnként késõbb is küld be alkotásokat.29 Külön kell természetesen említe-
nünk az életmû-kiállításait, ahova többnyire azonban mutatóban mûalkotásaiból is 
bekerült egy-egy válogatás.30 

Visszatekintve az alkotói pálya elsõ felére, azt látjuk, hogy Szakál Ernõ alkotói te-
vékenysége tulajdonképpen már a tanulóévektõl kezdve kétféle mûvészeti igazodást 
mutat: a hivatalos elvárásoknak és megrendeléseknek megfelelni igyekvõ, a 
mûvészeti közéletben részt vevõ, valamint a kontemplatív, lírai irányultságú, a belsõ 
ösztönzései alapján alkotó mûvészét. A polgári beállítottságú mûvész felfogásától 
azonban sem a két világháború közti korszak konzervatív, klasszicizáló 
mûvészetszemlélete, sem a heroikus, reprezentatív történelmi megjelenítés nem áll-
hatott túlzottan távol, annál is inkább, mert mindez tiszteletre méltó mesterekhez, és 
tehetséges idõsebb kortársaihoz kötõdött. Ugyanakkor azt látjuk, hogy alkatának és 
mûvészi alázatának sokkal inkább megfelelt egy historikus, mûvészettörténeti jellegû 
formanyelv, amelyet leginkább a privát és egyházi megrendelésekben, valamint saját 
kedvtelésére készített munkákban tudott érvényre juttatni. A szocialista realizmus 
vulgáris mûvészetfelfogása, kötelezõ direktívái, mint általában az érett mûvészektõl, 
bizonyára tõle is távol állt. Ilyen körülmények között a kétfajta alkotói én még inkább 
szétválhatott egymástól. Az elsõ mûemlék-restaurálási feladatok nyomán az is nyil-
vánvalóvá válhatott a mûvész számára, hogy a tudományos feladatok a szemléletének 
megfelelõ alkotások megvalósítására is lehetõséget nyújtanak, anélkül, hogy mindez 
kiváltaná a hatalmi elit rosszallását. 

 

                                                        
28 A MTA Lexikongyűjteménye alapján az alábbi helyeken: Soproni Képzőművészeti Kör 30. kiállítása. 1940. máj.: Tanulmányfej, 
gipsz; A magyar művészetért. Műcsarnok, 1940. dec.15. – 1941. jan. 12.:Szent Ferenc, érem; Szent Sebestyén, érem; Magyar 
Egyházművészeti Kiállítás, Nemzeti Szalon, 1941. febr. 15. –márc. 9.: 27. o. 209. tétel Assisi Szt. Ferenc, bronz 100 P.; Csatkai 
Endre: A Képzőművészeti Kör 33. kiállítása, Új Sopronvármegye, 1943, szept. 7.: „Egy finom fej; Csodálatos tömör fogalmazású 
Krisztusfej (plakett); Bögöthy Lajos gyönyörű emlékérme”; Széchenyi érmek. 
29 Dunántúli Képzőművészek Kiállítása 1958, Székesfehérvár, István Király Múzeum Közleményei D sor 14; Ilike másféléves, 
márvány, 20; Széchenyi plakett, bronz, 7; Olvasó férfi, plakett, ólom, 14.; V. Északdunántúli Képzőművészek Kiállítása, Bp. 1970, 
Műcsarnok: Mikoviny I–II. bronzérem, átm. 5 cm; Gáspárdy Sándor: A soproni képzőművészeti élet alakulása 1974-ben és 1975-
ben, SSz. 30 (1976), 266.; 1975: A Felszabadulás Emlékére rendezett Kiállítás a Festőteremben. 10 meghívott művész, köztük Szakál 
Ernő is. 
30 Rácz E.: Műterme az egész ország. Szakál Ernő szobrászművész kiállítása, Kisalföld, 1971. máj. 22. A soproni Festőteremben, Mühl 
Aladár festőművésszel együtt: Néhány portré a kiállításon, ezek közül a két legszebb a Nagymama és az Ilike; (környei): 
Szobrászművész és restaurátor kiállítása a Salamon-toronyban, Magyar Nemzet, 1971. júl. 29.: Érmek, plakettek és kisplasztikák is; 
n.gy.: Soproni napok Tokajban, Kisalföld, 1972. ápr. 25. A „Tokaji Tavasz” c. rendezvénysorozat keretében júniusban nyílik kiállítása 
(jún. 8., érmeit, kisplasztikáit és rajzait is bemutatta) 
Entz Géza: Életút-életmű (Szakál Ernő kiállítása) SSz. 42 (1988), 172–175. 1987 dec 4. – 1988 febr. Országos Műemléki 
Felügyelőség Székházának aulája Bp. I. Táncsics M. u.1. Győri Városi Könyvtár, 1989 okt. 31. – nov 24. „Szakál Ernő életútja-
életműve”: Életmű-kiállítás. Kisalföld, 1993. júl. 13, 6. A mester 80. születésnapjára, Dávid Ferenc nyitja meg.; Timon Kálmán: 
Szakál Ernő (1913–2002) szobrász, restaurátor emlékkiállítása. Régi-új Magyar Építőművészet, 2009, 61 p.  
Itt érdemes megemlítenünk röviden a díjait is, amelyeket nem a művészeti tevékenységéért kapott: Hamar Imre: Szakál Ernő 
Munkácsy-díjas, Művészet, 1969 okt., 36.; Művészet, 1972. máj. 30.; (A Munka Érdemrend ezüst fokozatát nyerte el); Szakál Ernő 
köszöntése [Műemlékvédelem Európa-díj]. Műhely, 5, 1982, 2. 35. 
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13. kép. Szakál Ernõ: A Munkás. Sopron, 1949. 

 
Az 1947–56 közti idõszakban két szobra született, városi megrendelésre. Az elsõre 

õ maga tett javaslatot, hogy a mûhelyében kinagyolva álló, a háború alatt kissé megsé-
rült Városvédõ kõtömbje ne vesszen kárba (182). A Munkás (1949, 13. kép) otromba 
nadrágba bújtatott szobra, kissé heroizáló megjelenítése ellenére is magán viseli a 
klasszikus szobrászat humanizmusát, a kalászköteg geometrikus stilizáltsága pedig 
még némi modernitást is csempész az alkotásba. Az egyszer már munkába vett 
kõtömbhöz a mûvész érzelmileg is kötõdhetett, melybõl azonban annak adottságait 
figyelembe véve egy új, teljes értékû kompozíciót kellett kibontania, ami egy igazi, 
lelkesítõ alla prima szobrászati feladat lehetett számára. Ennek során akár a Miche-
langelo Dávidját „rejtõ” kõtömb kihívása is eszébe juthatott a mûvésznek. Az a tény, 
hogy a szoborhoz maga Szakál Ernõ állt modellt, ugyancsak azt bizonyítja, hogy a fe-
ladatot nagyon komolyan vette. Ezzel kapcsolatban érdemes a már egyszer hivatko-
zott köszöntõ vers újabb strófáját idéznünk: 

Igaz, egyszer – még ifjú éveimben – 
Titokban modellt állottam magamnak, 
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Mikor a Munkás kõszobrát faragtam. 
Jelkép – nem más – a Tûztorony tövében. 
Hogy én volnék, nem tartja senki számon, 
Bárki lehetne… bárki, aki munkás!31 

 
A szintén ebben az évben faragott Kellner Sándor szobor, valamint a feltehetõleg a 

MÉMOSZ székházra szánt dombormû vázlata már azt mutatja, hogy az ugyanolyan el-
várások alapján készített újabb feladatok a mûvészt már egyáltalán nem hozták lázba. 
Szerencsésebb városi megbízatás volt Goldmark Károly zeneszerzõ emléktáblájának 
megvalósítása (1955),32 mert a téma megengedte a klasszikusabb felfogású kivitele-
zést. A bronz tondóban elhelyezett profilportré egyben a korszak éremmûvészeti alko-
tásaihoz is átvezet. 

Az ismertetést még egy 1946-ban készült plakettel kell kezdenünk (Soproni Õszi 
Vásár), ami feltehetõleg a megrendelõk zavaros ikonográfiai irányelvei hatására ké-
szült. A központi nõalak még az elõzõ korszak szellemében fogant, s ha csak ez szere-
pelne az alkotáson, azt egészen kiváló munkának tekinthetnénk. A hivatalos elvárá-
sok megváltozását egy sor, lélektelen, sematikus alkotáson kísérhetjük nyomon (MKP 
II. Megyei Kongresszusa, MKP III. Megyei Kongresszusa33, Soproni Úszó Egyesület, 
Sztálin). A korszak éremmûvészeti termésébõl azonban határozottan kiemelkedik 
minõségével két munka. Az 1949-ben készített Szabadmûvelõdési plakett ülõ, olvasó, 
félmeztelen munkásfiguráját a mûvész az említettektõl eltérõen pozitívba vésve való-
sította meg, az ovális felületbe való komponálást a legmodernebb éremmûvészeti el-
várásoknak megfelelõ igényességgel oldotta meg a részleteket gondosan kidolgozva, 
ami alapján arra következtethetünk, hogy az alkotás a Munkás szobrával egy idõben 
készülhetett. 

Ennél is jelentõsebb azonban az 1950-ben mintázott Mikoviny Sámuel-emlékérem 
(14. kép), amely a magyar éremmûvészet legnemesebb hagyományainak figyelembe-
vételével készült. Az éremrõl senki sem mondaná meg elsõ ránézésre, hogy a jelzett 
idõszakban készült; az elõlap kompozíciójában benne van Beck Ö. Fülöp Mikes-érme 
(1908), és még inkább Madarassy Walter Bolyai Farkas-érme (1934). Még érdekesebb a 
hátlap megoldása, amely Kaspar David Friedrich egyik legismertebb festményét, a 
Vándor a ködtenger felett (1818 körül, Hamburg, Kunsthalle) címet viselõ mûvét idézi 
meg, a táj olyan festõi megmintázásával, ami ritka a magyar éremmûvészetben.34 Az 
elõlap minden további nélkül beilleszthetõ az 1940-es évek stílusorientációjába, a hát-
lap pedig a mûvész historikus szemléletébe. a mû összességében pedig az 1950-es 
évek hazai éremmûvészetének kiemelkedõ darabjaként tartható számon. Külön kell 

                                                        
31 Sarkady Sándor: A kőfaragó monológja – Szakál Ernőnek – In: Kisalföld, 1993. júl. 17., 13. (köszöntő oldal) 
32 Radó Ferenc: Soproni zenei élet a felszabadulást követő 10 évben, SSz. 10 (1956), 367. (Goldmark Károly új emléktáblája Soproni 
lakóházán). 
33 A munkás, a paraszt és az értelmiségi szimbolikus szövetségének kompozíciójához analógiaként említhetnénk David Labdaházi 
esküjének (1789) központi alakjait, valamint Füssli Rütli-i esküjét (1780), a sematikus, elnagyolt ábrázolásmód azonban sokkal 
inkább arról tanúskodik, hogy a klasszikus mintaképek toposszá válása már egy korábbi időszakban megtörténhetett, és a művész 
csak a kapott direktívákat valósította meg alkotásán. 
34 Elképzelhető azonban, hogy mindez csak véletlen. Dávid Ferenc hívta fel rá a figyelmemet, hogy Friedrich abban az időben még 
nagyon ismeretlen volt. 
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megemlítenünk még a Schulek János emlékére 1954-ben készített érmet a visegrádi 
palota udvarának képével, azonban nem különleges minõsége miatt (bár jó kompozí-
cióról és gondos kivitelezésrõl van szó), hanem mûemlékvédelmi témája miatt. 

 

 
14. kép. Szakál Ernõ: Mikoviny Sámuel, 1950. 

 
A korszakban készült egyházmûvészeti (Szent Mihály, Lisieux-i Kis Szent Teréz és 

Szûz Mária szobrok) és privát (Ilike portréi) alkotásokról sajnos a szerzõnek hiányos 
képe van.35 A soproni Szent György templomba 1948-ban készített stáció-reliefjei (15. 
kép) alapján azonban azt a következtetést lehet levonni, hogy a hivatalos megbízások 
során a körülmények és az érzelmi érintettség miatt érzett idõleges fellelkesültségtõl 
eltekintve a mûvész az egyéni mûvészeti törekvéseit továbbra is (sõt egyre inkább) a 
restaurálási munkák során adódó historikus feladatokban látja megvalósíthatónak. A 
gótikus és barokk elemeket is viselõ templomba olyan stációsorozatot tervez, amely 
egyik mûvészettörténeti stílustól sem idegen: a kompozíció inkább az archaikusabb, 
különálló figurákból alkotott térszervezést mutatja, a drapériák impulzív kezelése pe-
dig egyaránt idézi a késõgótika és a késõ barokk jellegzetességeit. A háttér jelzésszerû, 
semleges geometrikus megoldása ugyanakkor diszkréten az alkotások készülésének 
korára utal. A tondókba való komponálás rokonítható a Goldmark-emlékmû felfogá-
sával is, mely szerint a mûvész ösztönösen még inkább a mûvek alapsíktól való elkü-
lönülését, az autonóm jelleget szeretné hangsúlyozni. 

                                                        
35 Ld. SZEM 10a. (Dávid Ferenc jegyzéke Szakál Ernő szobrairól). 
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15. kép. Szakál Ernõ: A soproni Szent György-templom egyik Stáció-dombormûve, 1948. 

 
Az 1956 utáni idõszakot a mûvész életmûvét tekintve már nem érdemes további 

periódusokra bontani. A szigorú direktívák megszûnése, illetve fellazulása, és az új 
szakmájában tapasztalt egyre növekvõ elismerés Szakál Ernõt valószínûleg egyre in-
kább arra készteti, hogy feladja a hivatalos megbízások és személyes ügyként kezelt 
egyházi felkérések közti eltérõ attitûdöt. Erre a legjobb bizonyíték a 60-as évek elején 
városi felkérésre készített Berzsenyi- (1961) (190) és Pap Károly-emléktábla (1962),36 
valamint a sopronhorpácsi templomba faragott stációi (1963, 16. kép) hasonló 
szellemû megvalósítása. A közös ezekben az alkotásokban leginkább az, hogy a ko-
rábbi emlékmû- és stációdombormûvekkel szemben itt nem a mûnek a faltól való el-
különülését, hanem a síkból faragott mélyreliefek révén azzal való egynemûségét 
igyekszik hangsúlyozni. A dombormûvek mindegyik esetben a kõ síkjába alig bemé-
lyedve jelennek meg, de természetesen a legközvetlenebb módon, szinte csak a felü-
letbe vésett vonalhálóként a személyesebb indíttatású stációreliefeken. A Berzsenyi-
emléktáblán még arra is lehetõsége nyílik, hogy a konvencionális portré helyett a köl-
tészet szimbólumait jelenítse meg. A stáció-reliefek ikonográfiai elõképei változato-
sak, de kompozíciójukban többnyire korai (román, gótikus) elõképeket idéznek, 
idõnként azonban feltûnõen modern vonásokkal. 

                                                        
36 –: Pap Károly emléke, Esti Hírlap, 1962. okt. 10. 2. 
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16. kép. Szakál Ernõ: Stáció-relief. Sopronhorpács, 1963. 

 
 
Ebben az idõszakban készült még Bella Lajos emlékmûve37 (1957, Önéletrajz 188.), a 

Paur Iván-emlékmû (1967, Önéletrajz 194.) és a Lenin-emléktábla (1970)38, egy székesfe-
hérvári Igazság szobor,39 valamint számos, csak feliratot viselõ emléktábla (198). 

A mûvész legkésõbbi munkáit két emlékcsoport alkotja: öt szobrászati alkotás 
1972 elõttrõl40 a sopronhorpácsi templomban (17–19. kép), valamint a Katolikus Kon-
vent megbízására a Feltámadott Krisztus-szobor (20. kép) tervezése a Szent Mihály 
temetõbe, melyet Baranyai László kõfaragómester kivitelezett 1982-ben. 

 
 

                                                        
37 A Sopron-Burgstall vaskori erődítését elsőként ásató régész emlékművét a tevékenységét szimbolizáló vaskori urnával, szigorú 
értelemben nem tekinthetjük szobrászati alkotásnak. 
38 Udvardi Gyöngyi: „Lenin velünk van”. Centenáriumi ünnepségek Sopronban, Kisalföld, 1970. ápr. 23. (A Sopron városi és járási 
Pártbizottság székházán Lenin emléktáblát avattak.) 
39 Fitz J. – Csákai L. – Papp I.: Székesfehérvár, Bp. 1966. 143. Walch Tamás háborúban elpusztult szobra helyére készített új 
Igazságot ábrázoló szoborművet. 
40 A Szent Pétert és Pált ábrázoló oltárretabulum – felirata szerint – a vértanúságuk 1900. évében készült, azaz 1967 körül. 
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17. kép. Szakál Ernõ: Szent Domonkos a gyermek Jézussal. Sopronhorpács, 1972. elõtt 
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18. kép. Szakál Ernõ: Kriszus a kereszten. Sopronhorpács, 1972. elõtt 

 

 
19. kép. Szakál Ernõ: Oltárretabulum. Sopronhorpács, 1967. 
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A sopronhorpácsi templomba készült szobrokat a mûvész nem említi Önéletrajzá-
ban, így tulajdonképpen sem a készülésük idejérõl, sem körülményeirõl nem rendel-
kezünk pontosabb információkkal. Az öt alkotás közül egy azonban mind térbeli elhe-
lyezésében, mind stílusigazodásában, mind pedig valószínû eredetében elkülönül a 
többitõl. Míg ezek elõképei koraközépkori és román kori minták és egymás közelében 
(a diadalív két oldalán, valamint a déli kápolna keleti falán, közel a diadalív déli falá-
hoz) vannak a templomban elhelyezve, addig a Szent Domonkos a gyermek Jézussal 
szobor (17. kép) az északi falon, a bejárat közelében magányosan áll. Elõképe is legin-
kább a barokk szobrászatban kereshetõ, és mint korábban említettük, eredeti példá-
nya valószínûleg szerepelt 1938-ban a Nemzetközi Caritas kiállításon. Ebbõl a két 
szempontból a Szent Domonkos sokkal inkább az 1982-es Feltámadott Krisztussal (20. 
kép) állítható párhuzamba. Azzal ellentétben itt azonban csak a Caritas kiállításon ké-
szült enteriõrfotót ismerjük, ami éppen csak annyira elég, hogy a két kompozíció ha-
sonlóságát megállapítsuk, a részletesebb összehasonlításhoz azonban kevés. A mûvész 
a szobron a két szereplõ bensõséges kapcsolatát hangsúlyozta, amelyhez a barokk 
elõképek lehettek a legalkalmasabbak. A lapos síkokra bomló ruharedõk, a kötélöv és 
a visszahajtott ruhaujj ugyanakkor egyfajta rajzosságot adnak a mûnek, ami közelíti 
ezt a mûvésznek a templomban lévõ többi alkotásához is. 

A hasonló korú elõképek ellenére azonban a többi alkotás sem tartozik szigorúan 
egybe. Mindössze a diadalív két oldalán lévõ szobrokról mondható el, hogy egymás 
párdarabjai, a mellékkápolnában egymás alatt ill. fölött lévõ (fa)feszület (18. kép) és 
(kõ)oltárretabulum (19. kép) stilisztikailag és anyagában is eltér nemcsak egymástól, 
hanem a diadalív közeli falszakaszán elhelyezett szobortól is. A stílusbeli és technikai 
különbségek ugyanakkor nem feltétlenül utalnak nagyobb idõbeli különbségekre. 
Ezek az eltérések ugyanis a mûvész mûvészettörténeti tanulmányaiból is származhat-
nak. Lehetséges, hogy oltárképnek a legkorábbi, bizánci mintákat tartotta alkalmas-
nak, feszületnek ugyancsak a legkorábbi, koraközépkori példákat, mint pl. a Gero-ke-
reszt, konzol- (illetve pillér-) szobrok viszont csak az érett romanikából ismertek. 

A Máriát és a templom védõszentjeit, Pétert és Pált ábrázoló oltárretabulum (19. 
kép) stílusában mindenképpen felfedezhetünk bizánci elõképeket, különösen Mária 
alakjában, akinek már sajátos, orans kéztartása is jellegzetesen bizánci ikonográfiai 
típus. A Mária-ábrázolás azonban még részleteiben, pl. a redõkezelésében is bizánci 
elõképeket mutat (ld. többek között a konstantinápolyi reliefet a Staatliche Museen 
zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz gyûjteményében). A relieftechnikából 
következõen ugyan az oltárretabulum rokonítható a stációreliefekkel is, amelyektõl 
mindössze négy év választja el, mintaképei és részletmegoldásai tekintetében a két 
mû teljesen eltér egymástól. 

Az alkotások közül kétségkívül a feszület (18. kép) mondható a legegyénibbnek, és 
az eltéréseket itt a nyersanyag kívánta technika is magyarázhatja. A feszületek késõbb 
is gyakran készültek fából, a rendkívül egyszerûen, simán, anatómiai részletek külö-
nösebb hangsúlyozása nélkül faragott vékony test azonban mégis leginkább a korakö-
zépkori mintaképeket idézi. A szobor ugyanakkor azonban egy tudatos geometriai 
sematizációt is magán visel, ami az életmûben csak a tanulóévek alatt, Simay mester 
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hatására fordult elõ, és ez olyan modern jelleget kölcsönöz itt is a szobornak, ami tu-
lajdonképpen felül is írja az archaikus elõképet. 

A diadalív két oldalán álló Szent József a gyermek Jézussal és a sebeit mutató Jézus 
Krisztus konzolszobor tehát egységes stílusban, egy idõben készült, ami természete-
sen kézenfekvõnek tartható. Mintaképként itt a román kori pillérszobrokat, de a 
klasszikus nyugalmat sugárzó alkotásokat figyelembe véve még inkább a korai klasz-
szikus gótika kapuzatainak szobrait nevezhetjük meg. A gyermek Jézus ábrázolása 
ugyanakkor sokkal inkább a késõrómai plasztikát idézi fel, aminek az lehet a reális 
magyarázata, hogy a mûvész nem talált megfelelõ mintaképet a követendõ idõszak 
ábrázolásai közt. Mindenesetre a két – lényegében egy tõrõl fakadó – stíluskorszak 
jellegzetességeit együtt idézõ szobor semmilyen disszonanciát nem okoz a mû egysé-
gében. Amennyiben a két alkotás nem a helyi megrendelõk elképzeléseihez igazodott, 
úgy a Jézus életének két végpontjából, gyerekkorából és feltámadásának idejébõl vett 
jelenetet tekinthetjük a mûvek „programjának”. 

 

 
20. kép. Szakál Ernõ: Feltámadt Krisztus. Sopron, 1982. 
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Dávid Ferenc hívta fel a figyelmemet arra, hogy a szobrok a kváderekbõl épült 
késõromán templomba belesimulnak, s ezzel mintegy megismétlik a szobrászat és 
építészet kõfaragásból eredõ bensõséges középkori egységét. A középkori kõfaragó-
etikára, a hit és munka viszonyára vonatkozóan írásaiból, beszélgetéseibõl sokat le-
hetne idézni. A másik észrevétele pedig a hosszú ideig szobrot nem, vagy alig faragó 
mûvész kései letisztultsága. 

A soproni temetõ Feltámadt Krisztus szobrán (20. kép) viszont Szakál Ernõ 
mûvészi pályájának két végpontját tanulmányozhatjuk, hála a bõ negyven évvel ko-
rábban készült agyagvázlat fennmaradt fotóinak. A mûvész látszólag keveset módosí-
tott az eredeti elképzelésén, és inkább csak apró részleteken változtatott, mégis a fia-
talkori, szertelen kompozícióból egy érett mûalkotás született. Az V. évesen készített 
vázlatot tulajdonképpen egy 18. századi barokk stílustanulmánynak tekinthetjük. A 
szenteket idézõ extatikus arckifejezés és kéztartás és a görcsösen kapaszkodó lábfe-
jek, valamint a próféták ábrázolásain megjelenõ egzaltált hajviselet azonban a témától 
teljesen idegen volt. Nem véletlen, hogy a megvalósult szobron a mûvész mindezt 
megpróbálta mérsékelni ill. kiküszöbölni. A Greco-szerûen megnyúlt test, és a ruha 
redõinek különös kezelése, valamint az inkább gótikusan mint barokkosan lobogó 
köpeny is teljesen stílusidegen volt. A kései alkotáson Szakál Ernõ a barokk jellegze-
tességeket lényegében eltüntette, és inkább a statikus, szimmetrikus megjelenés irá-
nyába módosította az eredeti vázlatot. A megnyúlt, oszlopszerû test és a magasba 
emelt karok adottságait is rendkívül szerencsés módon tudta kihasználni, apró változ-
tatásokkal Krisztus testét egy kereszthez tette hasonlatossá. A köpeny és a ruha eltérõ 
redõkezelését egységesebbé tette, az elõbbi ívét mérsékelte, az utóbbinak pedig hang-
súlyos kanellúra szerûséget adott, miáltal a figura oszlopszerûsége még hangsúlyo-
sabbá vált. A szobor monumentalitása és hieratikus jellege tökéletesen megfelel a té-
mának és az alkotás kontextusának, a csöppet sem erõltetett modernitása a kor köve-
telményeinek, mégis kissé mintha idegenül állna Szakál Ernõ életmûvében. Az 
életmû belsõ fejlõdése alapján úgy véljük, hogy ha nem egy korábbi tanulmányát látta 
volna a mûvész a célra a legalkalmasabbnak, egészen más, líraibb, bensõségesebb, a 
történeti ábrázolásokból többet idézõ mûalkotás született volna. 

Szakál Ernõ autonóm plasztikai munkásságát a mûemlékvédelem területén végzett 
impozáns tevékenysége kétségkívül elhomályosította és háttérbe szorította a 
mûvészettörténeti kutatás számára. A tanulóévei után szinte rögtön pályát módosító 
szobrász képe nyilvánvalóan senkit sem ösztönzött a tudományos feldolgozásra, jól-
lehet szülõvárosa szinte a pályája kezdetétõl autonóm mûvészként tekintett rá. Az év-
forduló kapcsán újra ráirányuló figyelem remélhetõleg változtatni fog ezen az egyol-
dalú megítélésen, és önálló alkotótevékenysége is az õt megilletõ helyre fog kerülni a 
magyar mûvészet történetében. 

 


