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A címben Rakssányi Elemér, egykori pestújhelyi 
jegyző méltató szavait idéztük, amelyeket Pest-
újhely község monográfiája című könyvében írt 
Bátky Józsefről.1 E kiváló festő- és szobrászmű-
vész szülőföldjén és Pestújhelyen élt, alkotott, 
utóbbihoz kötődő életéről, kapcsolódásairól 
olvasható összegzésünk.2 

Bátky (későbbi írásmód szerint: Bátki) József 
a Nógrád megyei Zagyvarónán3 született 1877. 
március 14-én. Rozsnyói gimnáziumi éveiben 
kitűnt rajztehetségével, így ösztöndíjasként4 
az Országos Magyar Királyi Iparművészeti 
Iskolában tanult tovább, ahol elsajátította a 
díszítőfestészetet, festést, dekorációs tervezést, 
díszlettervezést, homlokzatfestést és falfestést 
is.5 Tehetsége kitűnt, előbb harmadéves korában 
Lyka Károly figyelt fel rá,6 majd pedig utolsó évé-
ben a vallás- és közoktatásügyi miniszter több 
növendék mellett Bátkynak is külföldi művészi 
ösztöndíjat adományozott7, ami lehetővé tette, 
hogy előbb Párizsban, a Julian Akadémián, 
majd Münchenben és Grazban is tanulhasson.8 
Hazatérve, 1901-ben Róth Miksa munkatár-
sai közé került, így több olyan közintézmény 
vagy templom üvegablakának, mozaikképének 

elkészítésében részt vett, amiben a híres üveg-
tervező-művész megbízást kapott. Így például 
több forrás is az ő munkájának tartja a Kos-
suth-mauzóleum díszítőelemeit is9. Minden 
más, Róth Miksa társaként ekkoriban végzett 
munkájának megállapításához további levéltári 
kutatás, művészettörténeti vizsgálat és értéke-
lés szükséges. Ami bizonyos, a kor legkiválóbb 
képzőművészeivel dolgozott együtt, mások 
mellett Rippl-Rónai Józseffel, Nagy Sándorral 
és Körösfői-Kriesch Aladárral.10 E nagyszerű 
művészek által képviselt szecessziós stílus 
nagyban hatott Bátkyra, mégis sok alkotásában 
a paraszti ábrázolás és a barokkos hatás jegyei 
elég erősek, meghatározóak. „Saját stílusának 
kialakítása a sok példa, de leginkább a különbözői 
megrendelői elvárások eklektikussága miatt nehe-
zen ment.”11

„Ugyan hol lehet az a kéz és lélek, 
amely az ecsetet vezette?”12

Hogy Pestújhelyre is már ekkor, 1901-ben, 
fővárosi letelepedésének kezdetén beköltözhe-
tett-e, biztosan nem lehet tudni. Egy 1906-os 
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1  Rakssányi Elemér: Pestújhely község monográfiája 1910-1935. 93.o. (Továbbiakban: Rakssányi)
2  Salgótarjáni műveiről kiváló munka olvasható, szívesen ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. Shah Gabriella: Bátki József szakrális 
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4  Tanulmányait az a Gerber Frigyes támogatta, aki annak az inászói bányának volt az igazgatója, amelyben Bátky apja bányaácsként 
dolgozott. Shah 145.o.
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6  Balogh-H. Szilasi 6.o.
7  Budapesti Közlöny 93. sz. (1900. április 24.), 3.o.
8  Ebben is Gerber Frigyes segítette. Shah 145.o. és Magyar életrajzi lexikon 1000-1990. Főszerk.: Kenyeres Ágnes (Továbbiakban: 
Kenyeres) Elektronikus dokumentum
9 Ilyen forrás az Új magyar életrajzi lexikon és a Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona is.
10  Balogh-H. Szilasi 6.o.
11   Uo.
12  Rakssányi 93.o.
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képeslapon látható grafikája alapján, amelyet a 
Széchenyi-telepi Társaskör számára készített, 
joggal feltételezhető, hogy a megelőző években, 
akár már a századforduló után egy évvel történt 
hazatérésekor, de legkésőbb 1905 körül már 
kapcsolatban állhatott a kialakuló településsel. 
Egy 1911-ben írt, a pestújhelyi társadalmi élet-
ről szóló újságcikkében annyi személyességet is 
megengedett, hogy magáról is közöljön néhány 
adatot, ami írásának mondanivalójához kap-
csolódott: „Mint az egyik legrégibb községi telek 
tulajdonos”; „A Pestújhelyi Társaskör innen-onnan 
7 éve keletkezett. (…) Csekélységem is szeretettel 
ápolta az egyesület fejlesztésének ügyét s elkövettem 
érte mindent.”13 Ez az önvallomás megerősíti, 
hogy legkésőbb 1905-ben már Pestújhelyen 
élt. Későbbi életútjából feltételezhetjük, hogy 
már ekkor bekapcsolódhatott a helyi társa-
dalmi- és közéletbe. Olyannyira szorossá vált 
kötődése lakóhelyéhez, környezetéhez, hogy a 
kialakuló Pestújhely tágabban vett alapítói közé 
is sorolják őt, de az alapító családok között ter-
mészetesen ott az ő neve is.14 Ahogy Rakssányi 
Elemér fogalmazott: „Bizony itt él ő is közöt-
tünk, a telepítés első kapavágásától mostanáig, s 
ette velünk együtt a községalapítás keserű kenye-
rét”.15 A mai Bezsilla Nándor utca és Pestújhelyi 
út sarkán, a Keresztelő Szent János templom-
mal szinte szemben lakott, műterme is volt itt. 
Szervezője és egy időben egyik vezetője volt alel-
nöki-elnökhelyettesi tisztségben16 a Pestújhelyi 
Polgárok Társaskörének (korábbi elnevezése szerint:  
Széchenyi-telepi Társaskör), a Pestújhelyi 
Kaszinó választmányi tagja volt.17 

1918 elején, Bezsilla Nándor halála után 
a kaszinói élet rövidesen megszűnt, bár még 
„ezután is hosszú ideig sokszor próbálkoztak új 
alapokon” e szervezet felélesztésével, leginkább 
dr. Antall József és Bátky József voltak ezen 
erőfeszítések munkálói, mindkettőjüknek „sok 
megszívlelendő terve és elgondolása képezte komoly 
mérlegelésünk tárgyát egy egészséges, szép társadalmi 
élet megteremtése felé. Sajnos a legszebb gondolatok 
és legcélravezetőbb tervek is hajótörést szenvednek a 
leküzdhetetlen nehézségek hullámain” – emlékezett 
vissza erre az időre Rakssányi.18

A Pestújhely című lap 1910 decemberi híra-
dása szerint Bátky tagja volt az 1910. december 
1-jén alakult Pestújhelyi Munkásgimnázium 
Egyesület szervezőbizottságának, amely a mun-
kásgimnáziumi ingyenes oktatás költségeinek 
fedezésére alakult. Az egyesület tagja volt többek 

Bátki József portréja 
(foRRás: nógRád Megyei MúzeuMok évkönyve XXXv.)

13   Bátky József: Pestújhely társadalmi élete. In: Pestújhelyi Közlöny I. évf., 39. sz. (1911. december 24.), 3-4.o. (A továbbiakban: Pk)  
A Bátky által említett szervezetet, a „Széchenyitelepi Társaskört” 1904. szeptember 25-én alapították. Széchenyitelepi Hírlap I. évf., 3. 
sz. (1909. október 10.), 2.o.
14  Rakssányi 93.o.
15  Uo.
16  Amiről biztos adatunk van, az az 1911. és 1913. évi alelnöki-elnökhelyettesi megválasztása, ezek újságcikkek beszámolóiból tény-
szerűen tudhatók. Pk I. évf., 32. sz. (1911. november 5.), 3.o. és Pk II. évf., 12. sz. (1912. március 30.), 3.o.
17   Buza Péter: Pestújhely emlékkönyve. Bp., 1997., 214.o. (Továbbiakban: Buza) A kaszinóban betöltött elnökhelyettesi tisztségére: 
A Széchenyitelepi kaszinó augusztus 9-i tisztújító közgyűlésén elnökhelyettessé választották Bátkyt. Pestújhely IV. évf., 27. sz. (1913. 
augusztus 18.), 2.o.
18  Rakssányi 136.o.
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között Beck János, Dr. Bezsilla Nándor, Dr. Bors 
Emil, Dr. Gerecze Péter, Dr. Névy Gyula, Dr. 
Szűcs István és Tekes Sándor. 

Egyébként alapvetésükben így írtak: „aki az 
előretörő munkásosztály közműveltségét és szakis-
mereteit gyarapítja; az a magyar nemzet jövőjének 
alapjait rakja le”.19 A következő évben is érezhető 
a segítő szándék Bátkyban: „Községünk legrégebbi 
egyesülete a Pestújhelyi Polgárok Társasköre, melyet 
kezdettől fogva szeretettel támogatunk, egyik tevé-
keny alelnöke, Bátky József igen üdvös culturmissióra 
vállalkozott, amennyiben a Társaskör helyiségében 
teljesen díjtalanul ad rajz oktatást hetenként egyszer. 
A rajzórákat már eddig is sokan látogatják, s ezuton 
is felhívjuk figyelmét e kedvező alkalomra, s ajánljuk, 
hogy e nemes fáradozást saját érdekükben is hono-
rálják azzal, hogy iránta érdeklődést tanusítsanak.”20 

Bátkyt név szerint említették, mint aki részt 
vett a Pestújhelyi Polgárok Társasköre tagérte-
kezletén a községi választások előkészítésének 
ügyében folytatott „igen komoly, szép s tartal-
mas” vitában, amelynek egyik eredménye, hogy 
„a község békés fejlődése érdekében megalakítják az 
Egyesült községi pártot”.21 Sem helyi, sem pedig 
országos választásokon nem indult, Bátkynak a 
pártpolitikával való további kapcsolatáról egyet-
len forrást találtunk: az 1913-ban gróf Andrássy 
Gyula által újjáalapított Országos Alkotmány-
párt alakuló gyűlésére pestújhelyi küldöttség is 
ment dr. Bezsilla Nándor vezetésével, ennek volt 
a tagja.22 

Megemlítendő még, hogy a Tűzoltó testület,23 
a Pestújhelyi Sport Club24 és a Szabad Lyceum 
Pestújhelyi Osztályának választmányába is 
beválasztották.25 1928-ban Pál László Társaság 
közgyűlése felvette soraiba.26 

Fentebb már hivatkozott, Pestújhely társa-
dalmi életéről írt újságcikke mellett még egy 
problémafelvetés fűződik hírlapírói tevékeny-
ségéhez. Az utak mentén levert karók csúfsága 
és haszontalansága miatt kesereg a szerkesztő-
nek írt levelében Bátky József festő.27 Talán nem 
érdektelen a szerkesztőség válasza, mely szerint 
az útépítő társaság követelte ezek elhelyezését, 

Széchenyi-telepi Társaskör, 
Bátky József munkája, 1906
(MagángyűjteMény)

19   Ez gyakorlatilag esti iskola, amely a IV. polgári osztállyal egyenértékű. Pestújhely II. évf., 49. sz. (1910. december 4.), 1.o.
20   Pk I. évf., 32. sz. (1911. november 5.), 3.o.
21   Pestújhelyi Napló II. évf., 33. sz. (1912. október 19.), 2.o.
22  Pestújhely IV. évf., 30. sz. (1913. szeptember 30.), 2.o. Az Országos Alkotmánypárt 1905-ben alakult az ifjabb Andrássy Gyula gróf 
vezetésével, 1910-ben Nemzeti Munkapárt néven egyesült a Nemzeti Társaskörrel, az akkori választást megnyerve kormányzó párt lett. 
1913-ban belső feszültségek miatt Andrássy és néhány társa kilépett, s ekkor alakították újra korábbi pártjukat.
23  Pk I. évf., 33. sz. (1911. november 12.) 1.o.
24  Pestújhely, III. évf. 2. sz. (1912. július 14.), 2.o.
25  Pestújhely IV. évf., 8. sz. (1913. február 22.), 2.o. - Az első valódi népművelési intézménynek tekinthetjük az 1893. június 1-jén meg-
alakított Szabad Lyceumot. „Az állami támogatásban is részesülő intézmény azért jött létre, hogy ’megadja minden felnőtt egyénnek, 
nemre, korra vagy foglalkozásra való tekintet nélkül az alkalmat arra, hogy ismeretbeli hiányait pótolja, tudását mélyítse és bővítse, 
vagy érdeklődését a szellemiek iránt bármely irányba kielégítse’ (Révai Nagy Lexikona XVII. 1925:265). A Szabad Lyceum elméleti és 
gyakorlati képzést nyújtott, előadások sorozatával népszerűsítette a tudományokat és a művészeteket, tanfolyamok keretében hasznos, 
mindennapi ismereteket (például könyvvitel, gyorsírás) közvetített a hallgatóknak.” In: Juhász Erika: A felnőttek képzése és művelődése 
egykor és ma Magyarországon. Debrecen, 2016., 30.o. 
26  Budapesti Hírlap 48. évf., 123. sz. (1928. június 1.), 12.o. (A továbbiakban: Bh)
27   Pestújhely, III. évf., 6. sz. (1912. augusztus 4.), 3.o.
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mert enélkül az utak gyorsan rongálódnak, s 
ezek elmaradásával a szerződésben foglalt évi 
karbantartást nem vállalja, s az állami építészeti 
hivatal is szigorúan utasításba adta a kerékvetők 
felállítását. „Bele kell tehát nyugodnunk a megvál-
toztathatatlanba s el kell szívlelnünk ezt a bizony 
nem valami díszes, de a pótadónál még sem kelle-
metlenebb valamit.”28

Pestújhelyi 
művészeti tevékenysége

Az 1912-ben épített, az év őszén átadott katoli-
kus polgári (később felsőkereskedelmi) leányiskola 
homlokzatára „mozaikszerűen elrendezett 
művészi képeket –Krisztust a gyermekekkel”29 
készített, ez volt első nagyobb pestújhelyi mun-
kája. Az épület ünnepélyes átadására még csak 
az alkotás vázrajza készült el, amit a sokaság 
számára a művész ki is függesztett, így annak 
már akkor csodájára jártak.30 Elkészültekor így 
lelkendezett az újságíró: „Bátky József gyönyörű 
alkotása, a kath. polgári leányiskola homlokzatképe 
elkészült és mi pestújhelyiek sokszoros gyönyörűség-
gel és büszkeséggel állunk meg e mű előtt. Egyrészt 
örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 
immár valami művészi alkotás is hirdeti községünk 
létezését, másrészt pedig büszkévé tesz bennünket 
az a tudat, hogy ezt a remekművet községünk egyik 
igen kedves, mindenki által nagyra becsült polgára 
alkotta. A kép mozaikból van alkotva és Krisztust 
ábrázolja amint az eléje járuló kisdedek fölé tárja 
karjait. – Remek alkotás ez, amely bizonyára a 
főváros művészi köreiben méltó elismerésben fog 
részesülni és mesterének meg lesz érte a jutalma. 
Annyi bizonyos, hogy eme – egyébként nem a leg-

barátságosabb benyomást keltő- iskolaépületbe életet 
öntött s a nagyszerű harmóniába összeolvadó apró 
mozaik-kockákat egy gyönyörű egésszé varázsolta a 
mi kedves, szerény Bátky Józsefünk, kinek a köz-
ség eme díszéért hálásan mondunk köszönetet.”31 
Ez a mozaik sajnos megsemmisült, feltételez-
hetően az 1950-es években tűnt el az épületről. 
De Bátky kezének, művészetének és lelkének 
szép gyümölcse a Keresztelő Szent János temp-
lom oltára, freskói és ablakfestményei, ő festette 
meg a pestújhelyi evangélikus templom számára 
a Krisztus-ábrázolást is.32 Ezeken kívül helyi 
művészeti alkotása a fentebb már hivatkozott, 
a Széchenyi-telepi Társaskör számára készí-
tett grafikája, illetve Bónis Béla pestújhelyi 
méhészetének készített munkája, amelyről így 

Képeslap részlet a pestújhelyi katolikus polgári 
leányiskoláról. Az épület ma is áll az Ady Endre 

utca 31-33. szám alatt, de átalakítása miatt, 
teljesen felismerhetetlen, a Bátky-mozaikot is 

eltávolították 
(foRRás: Rákospalotai MúzeuM gyűjteMénye)

28   Uo.
29   Rakssányi 93.o.
30   Pestújhely, III. évf., 19. sz. (1912. november) 3.o.
31   Pestújhely IV. évf., 21. sz. (1913. június 25.), 3.o.
32   Rakssányi 93.o. és Buza 214.o.
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számolt be a korabeli sajtó: „Bátky József ízlé-
sét dicsérő üvegcímkék feliratai messzire elviszik a 
hírét a terméknek”.33 

Nem a kézzelfogható helyi értékeket, de 
mégiscsak mint pestújhelyi művészt dicsérő alko-
tásaira 1934. évi elköltözéséig számos példa van. 

A helyi sajtó négy alkalommal hálás a „földi-
jének”. Legelőször egy torinói kiállítás kapcsán 
volt oka gratulálni Bátkynak, mikor is üvegfesté-
szeti munkáját díszoklevéllel ismerték el,34 majd 
a sok pályázó közül ő nyerte el Versec városának  
templomfestészeti- és üvegezési munkáját is, 

amely sikerhez szintén gratuláltak.35 Legköze-
lebb 1929-ben írtak róla a pestújhelyi lapok. 
Előbb arról, hogy „a mi Bátky Józsefünk” január 
27-én mutatkozott be a Pál László Társaság 
Erzsébet téri művész szalonjában megrendezett 
tárlatán. „Büszkén” számoltak be arról, hogy ez 
a bemutatkozás „a legszebb sikert hozta számára, 
kiállított festményeiről a napisajtó egybehangzóan 
a legszebben emlékezett meg s a tehetséges művészek 
sorába sorolta”.36 Majd ugyanerről az eseményről 
még egyszer írtak, hiszen a fővárosi műbíráló 
bizottság igényt tartott egyik kiváló szobrára, 
megvétel szándékával be is rendelték azt a 
városházára. „Méltó feltűnést és művészkörökben 
is nagy sikert aratott Bátky József festőművész és 
szobrász, községünk régi polgára ’Alleluja’ szobra 
(…) Végtelenül jó érzéssel közöljük ezt a hírt, mert 
Bátky József sikere egyben Pestújhely sikere is. 
Kiállított egyéb műveiről is általában nagyszerű 
kritikát olvastunk a napisajtóban s általános meg-
állapítás, hogy Bátky József nagy tehetség, aki nagy 
alkotásokra hivatott.”37 Ezeken kívül még Raks-
sányi Elemér említette meg pestújhelyi éveihez 
köthető munkáit: „alkalmunk volt látni képeit és 
szobrai közül a legszebbeket – a búsuló juhászt, a 
Krisztust tartó bucsus embert és a Kormányzó Úr 
lovas szobrát38 - művészi fafaragásban, a község 
nyilvánossága előtt”.39 1932-ben „Megy a juhász 
szamáron” című faszobrával Halmos Izor-dí-
jat nyert.40 Pestújhelyi évei alatt készült egyéb 
munkáiról helyi híradás nincs több, vagy leg-
alábbis eddig nem került elő, de több forrásból 
tudható, hogy itteni lakosként sok más műve 
készült el. 

33   Pestújhely, III. évf., 19. sz. (1912. november) 3.o.
34  Pk I. évf., 33. sz. (1911. november 12.) 3.o.
35  Pk II. évf., 11. sz. (1912. március 20.), 2.o.
36  Pestújhelyi Újság XII. évf., 2-3. sz. (1929. február 3.), 5.o.
37  Pestújhelyi Újság XII. évf., 4. sz. (1929. február 24.), 4.o.
38  Rakssányi a búsuló juhász esetén feltételezhetően a „Megy a juhász szamáron” című műre gondolhatott, a „Krisztust tartó bucsus 
ember” szinte biztosan az „alleluja” nevű faszobor, Horthy egy darab jávorgyökérből kifaragott lovas szobráról pedig Az Est című lap 
1934. március 18-i számában jelent meg fotó.
39  Rakssányi 93.o.
40  Bh 52.évf., 65.sz. (1932. március 20.), 14.o.

A pestújhelyi evangélikus templom 
oltárképe 
(fotó: vaRga gáboR vaRgosz)
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Például 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején 
Berény Róbert művészcsoportjában plakátokat, 
majd szükségpénzt tervezett. A húszas években 
egy magyar műkereskedő tulajdonában lévő 
középkori festményeket restaurálta, de ekkor 
kapott megbízást a fővárostól a fürdővárossá 
nyilvánítás érdekeit szolgáló plakátok tervezé-
sére is. Plakáttervezőként aranyérmet is nyert 
egy kolozsvári pályázaton. Művészeti szer-
kesztő volt a „Hajnalodás” című gyermeklapnál 
és rajzolója volt a „Színes írások” névvel indult 
irodalmi-művészeti folyóiratnak. 1926-ban a 
fővárosi gobelinvállalat megbízásából textilter-
veket készített.41

Többször járt szülőföldjén, Nógrád vár-
megyében, leginkább salgótarjáni megbízásai 
voltak: 1923-ban a Kisboldogasszony tisz-
teletére szentelt főplébánia templomának 
oltárán dolgozott, a következő évben pedig 
az izraelita templom falfestményeit festette. 
E kiváló munka hozta a kolozsvári zsinagóga 
kifestésére a megbízást 1928-ban.42 1934-ben 
szülőfalujába hívták, a Szent András templom 
újrafestésével megbízva. Ekkor még az I. világ-
háborús szolgálataiért kapott földjén43 olyan 
gyönyörű rózsaszín virágú mező hullámzá-
sát látta meg, amely hazatelepülésre késztette 
felindult szívét.44 1948. december 27-én itt is 
hunyt el.45 

Bátky József emlékezete
A kiváló, életében is díjakkal, oklevelekkel, 

hírlapi dicséretekkel elismert művész halálának 
50. évfordulóján, 1998-ban kerületünk posztu-
musz díszpolgári címmel mondott köszönetet 
Pestújhely kulturális és társadalmi életében vállalt 
szolgálataiért. A pestújhelyi emlékfák alatt őróla 
is megemlékeztek késői tisztelői. 

1989 őszén az ő és két másik salgótarjáni 
művész, Bóna Kovács Károly és Fayl Frigyes 
emlékére kiállítást szerveztek. 1997-ben pedig 
a zagyvarónai szülőházán emléktáblát helyeztek 
el, és róla nevezték el az ottani általános iskolát, 
amely azonban 2011-ben megszűnt. Szintén szü-
lőfalujában (amely az ötvenes évektől Salgótarján 
része) 2010 júniusában felvette nevét a közösségi 
ház. És úgyszintén ott, születési helyétől nem 
messze ma már közterület viseli nevét. Lánya, 
Borbála is ennek az utcának a lakója. Salgótar-
jánban köztéri szobrot állítottak tiszteletére.

Számos gyönyörű munkája elveszett vagy 
megsemmisült, de a megmaradók, az oltárké-
pek, a homlokzati festmények, mozaikok, rajzok, 
faszobrok, üvegmunkái nagyszerű emlékei egy 
tehetséges, kiváló művésznek. S talán Salgótarján 
Zagyvaróna nevű településrészében a szél még 
meglenget emlékére rózsaszín virágokat.

41  Balogh-H. Szilasi 6.o.
42  Shah 148.o.
43  1918-ban, katonai szolgálata alatt több művész társával megfestették a monumentális, húsz méter széles és hat méter magas 
„Uzsoki áttörés” című képet, Bátky itt 36 tábornok portréját készítette el. Balogh-H. Szilasi 6.o.
44  Hálás köszönettel tartozom Bátky József lányának, Borbálának, aki ezt a személyes történetet megosztotta velem és lapunk olvasóival.
45  Szülőföldjére költözése utáni művészeti alkotásairól illik megemlékezni még a XV. kerületi helytörténeti folyóirat hasábjain is, még ha csak 
nagyvonalakban és még ha csak lábjegyzetben is. – Zagyvarónán egy népművelési tanfolyam keretei között több falubelit tanított rajzolni, 
eközben szerzett tapasztalatai alapján írta meg „Élő vonalak – a vonalak mozgása és kifejezése” című rajzkönyvét, amit aztán saját költsé-
gén ki is adott 1939-ben. Több helyi és országos kiállításon is részt vett műveivel. 1944-ben nagy sikert ért el „Napsugár” című másfélszeres 
életnagyságú faszobrával, ami a legszebb emberi érzéseket ábrázolta. Ennek köszönhetően az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 
tagjai közé választotta, s felkérték a Képzőművészeti Főiskola faszobrász tanszékének vezetésére is. A II. világháború után Salgótarjánban 
kapott több megrendelést. 1948-ban, a szabadságharc centenáriumára Petőfi-domborművet készített, amelyet azonban csak 1973-ban 
avattak fel. Ebben az évben kapott megbízást Szentsimon műemlék kazettás mennyezetének restaurálására. Ez volt az utolsó munkája. 
Balogh-H. Szilasi 8.o. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy szinte minden képzőművészeti ágban alkotott, szerencsére rengeteg alkotásából 
sok meg is maradt az utókornak, bár jelentős és díjazott munkái közül több megsemmisült, elveszett.


