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Kocsis András magyar szobrászművész Kocsis 
András (1884-1957) és Sütő Erzsébet (születési 
adata nem ismert, 1907-ben hunyt el) gyermeke-
ként paraszti családba született 1905. július 31-én 
Kolozsvárott. Két éves volt, mikor szerencsét  
próbálni Budapestre, a Szent László utcába köl-
tözött a család, ahol egy évig – anyja haláláig 
– laktak. Apja itt kapott állást, eleinte rendőrként, 
később detektívként dolgozott. 

Ezt követően Vajszkára (ma: Вајска, Szerbia) 
költöztek. Édesanyja halála után apja felesé-
gül vette volt neje testvérét, Sütő Évát. Ebből a 
házasságból született 1909. augusztus 3-án Ilona 
húga. Ilonának egy gyermeke született, Perlaki 
Éva. A család szoros szerető viszonyt ápolt. 
Kocsis András itt kezdte elemi 
iskolai tanulmányait, amit 
végül már Újpesten, a Viola 
utcai iskolában fejezett be. 

Fiatal korától dolgozni 
kényszerült. A legkülönfélébb 
munkákat végezte: napszámos, 
kovácslegény, rendőr, éjjeliőr 
volt. Középiskolai tanulmá-
nyai közben a Gyöngyösi utcai 
Semmelweis Szülőotthon 
építkezésénél kőművesek mel-
lett napszámosként dolgozott. 
1917 és 1919 között tagja volt 
az Újpesti Természetbarátok 
Turista Egyesületének. Egész 
életében sokat kirándult, rész-

ben a természet szeretete, részben egészségi 
állapotának karbantartása miatt. 

1920-ban egy villanyszerelő céghez szerző-
dött villanyszerelő és mechanikai tanoncnak, 
ahol két évig végzett nehéz fizikai munkát. 
Ennek és szervezetének alultápláltsága követ-
keztében 1922-ben – azaz még csak 17 évesen 
– kapta első tüdővérzését amit aztán 15 évig 
kezeltek. 

Tüdőbetegsége folytán tanulmányait meg-
szakította, és házilag készített sütőtepsik 
eladásából tartotta fenn magát. Ebből a jöve-
delemből megalapozva beiratkozott az Újpesti 
Faipari Szakiskola szobrászati osztályába. Két 
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ösztöndíjjal, jeles eredménnyel 
elvégezte az 1922/23-as tanévet, 
majd az Iparművészeti Iskola 
ornamentika és díszítő-szobrász 
szakára jelentkezett, ahol Mát-
rai Lajos (1875-1965) és Pásztor 
János (1881-1945) növendéke 
volt. Tanulómunkája a gödöllői 
minorita gimnázium díszítése 
volt. Ismét az anyagi nehézségek 
lehetetlenítették el tanulmányait. Hordárként, 
küldöncként dolgozott, e mellett tanulmányait 
hanyagolni kényszerült.

1924 és 1928 között Pásztor János szobrász-
művész magántanítványként foglakozott vele a 
Százados úti műtermében. Újpestről minden nap 
gyalogosan tette meg az utat oda és vissza. Elhi-
vatottsága vitte még gyengén, szegényen, éhesen 
is. Mestereitől kiváló ajánlást kapott. 1928-ban 
beiratkozott a Képzőművészeti Főiskola szob-
rász szakára rendkívüli hallgatóként (nem volt 
érettségije). 2 évig itt, majd 1931-ben már tanára, 
Kisfaludy-Stróbl Zsigmond (1884-1975) műter-
mében tanult. Mellette mesterének nagyobb 
munkáinál anyagi ellenszolgáltatásért szobrász 
munkát végzett.

1926 óta önálló és csoportos kiállításokon vett 
részt munkáival. Meghívott tagja volt a Magyar 
Képzőművészek Egyesületének, a Magyar Kép-
zőművészek Országos Szövetségének, rendes 
tagja a Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület-
nek. Két szobra már ekkor megtalálható volt a 
Műcsarnok gyűjteményében, és vásárolt tőle a 
Magyar Nemzeti Múzeum és a főváros is. Ekkor-
tól kezdve – habár anyagi helyzete változatlanul 

szűkös volt –, Makovnik Kálmánnal (aki később 
Makovinyi Kálmára változtatta nevét és éremmű-
vészként ért el sikereket) kibérelték a rákospalotai 
Batthyányi utca 47. szám alatt található műter-
met. Ez a bérlet 1931-ig állt fenn.

1931-ben sorozták be először, ám ekkor alkal-
matlannak nyilvánították. 1931. július 22-én 
házasságot kötött Novák Józsa (1907–1985) 
Mucurkával. Felesége csinos, szép metszésű arca 
sok rajzát, szobrát ihlette, monotípiát is készített 
róla. Jó természetű asszony volt, férjéért, annak 
művészetéért rajongott, munkájával és szerető 
háttérrel biztosította a mester lehetőségek szerinti 
nyugodt alkotó munkáját.

Mucurka családjával nem volt felhőtlen a 
viszony, erről egy korabeli periratban is lehet 
olvasni, ahol Kocsis András az alperes, apósa a 
felperes. Mucurka nevelőapja állami útkaparó 
volt, kétkezi munkás, alacsony származású, ala-
csony szellemi javakkal rendelkező durva ember. 
Úgy képzelték, hogy a fiatalok életkezdéséhez 
azzal járulnak hozzá, hogy Istvántelken álló 
házuk kertjében műteremházat építenek a szob-
rásznak és leendő feleségének. Már az esküvő sem 
volt mentes az összetűzésektől. Az esküvő regge-
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lén a leendő após meggondolta magát, és mégsem 
engedélyezte, hogy a szertartás után a baráti társa-
ság náluk gyűljön össze. A feszült szertartás után 
a násznép Kocsis András édesapjáékhoz ment az 
újpesti Aradi utca 25. szám alá. Este az új házba 
tértek nyugovóra. Kocsis még igen zaklatott volt, 
elment otthonról. Barátokkal találkozott, majd 
rövid idő után elindult haza. Az utcán rohant 
szembe vele újdonsült felesége egy szál háló-
ingben. Mint kiderült, a nevelőapja kikergette a 
nekik épített házból. Apósa 1933-ban megelé-
gelte Kocsis András művészéletét, nem tetszett 
neki, hogy a szobrász későn kel, sokáig dolgozik, 
időnként kimarad este. Kirakta őket a házból.

1933-tól ismét a Batthyány utcai műtermet 
bérelték, a tulajdonosok Haydn József, és Haydn 
Józsefné (Haydn leszármazottak) voltak. Fele-
ségével közösen némileg stabilizálták anyagi 
helyzetüket, annyira legalábbis, hogy komolyabb 
szakmai tanulmányokat végezhetett. Mucurka 
varrónőként a pesti divatszalonokban dolgozott 
segédként, később lakásunkban tartott fent divat-
szalont. Kocsis András ekkoriban műtermekben 
dolgozott segédmunkásként.

1935. november 24-én a Rákospalotai Kaszinó 
nagytermében 22 szobrával Galla Endre (1897-
1971) festőművésszel közös kiállítást szerveztek, 
amit dr. Szőcs József főjegyző nyitott meg. Szép 
sajtóvisszhangja volt, nagy érdeklődés övezte. 
Többször pályázott ösztöndíjra, végül „nem ren-
des” ösztöndíjjal 1938-ban két és fél hónapos 
beutalást kapott a Római Magyar Intézetbe.

A külföldi út előtt pótsorozáson kellett részt 
vennie. A pótsorozás szabályos kikerülése érdeké-

ben jelentkezett a felvidéki lövész alakulatoknál, 
hogy rövid úton tegyen szert a katonai szolgálatra. 
1938. augusztus szeptemberében Szendrői József 
parancsnoksága alá került, szakácsként szolgált, 
fegyveres kiképzésben nem részesült. Hat hetes 
szolgálat után Felsőszemerédnél szerelték le. 
Másnap már az újpesti tüdőosztályon feküdt 
tüdővérzéssel.

A sors kegyetlen fintora, hogy a lövészalaku-
lat leszerelési bizonyítványát katonai igazolásnak 
nem fogadták el, így nem utazhatott Rómába. 
Betegsége nem csak fizikai, hanem lelki erejét 
is megtörte. Hosszas keresgélés után találkozott 

Divatszalon a rákospalotai műteremben
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dr. Vincze Aladár főorvossal, aki hipnotizálással 
kezelte. Néhány hét után idegállapota jelentősen 
javult, ennek örömére felkereste orvosát, hogy 
elkészítené annak portréját. A doktor maga java-
solta, hogy az ő puszta portréja helyett készítsen 
inkább szobrot a hipnózisról. Kocsis lelkesen 
vetette magát ebbe a munkába, és nagyon hamar 
el is készült ez a szobor. Addig a világon nem 
volt még szobra a hipnotizálásnak, rengeteg 
újságcikk, köztük számos külföldi (angol, ame-
rikai, francia) lap hosszú interjút készített a 
művésszel.

1939-ben elnyerte a rangos Balló Ede-nagy-
díjat, ami 5000 pengő pénzbeli javadalmazással is 
járt, ezzel kívánták a művész egy éves gondtalan 
alkotási lehetőségét biztosítani. Ebből a jövede-
lemből vásárolta meg nagymarosi telkét, illetve 
úgy gondolta, hogy külföldi tanulmányutakat fog 
tenni. Ezek végül nem valósultak meg.

Közben 1938-tól folyamatosan pályázott 
műteremre, műteremlakásra: a Várkert bazárba, a 
Százados útra. Sorozatos elutasítás. Az indoklás 
szerint kiutalták olyan művésznek, akinek nem 
volt sem lakása, sem műterme – Kocsis And-
rásnak ekkor már műterme és bérlakása volt. 
Lakóhelye a Batthyány utca 41. szám alatt volt, 
néhány háznyira műtermétől.

Ahogy írja: „Művészi munkámat, illetve 
annak folytonosságát, még súlyos betegségem alatt 
sem szakítottam meg. Kiállításokon állandóan 
részt vettem, és több apró megbízás, és elnyert 
pályázat után, 1940-ben megbízást kaptam a 
Nemzeti Sportcsarnok nagybejárati frízének elké-
szítésére.”

A sportcsarnok (ma: Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnok) fríze 1942-re készült el. 18 méter 
hosszú, 1 méter magas. 29 ember és egy állatfi-
gura szerepel rajta (más források 32 alakot írnak) 
vörös gránit elé helyezett patinázott fehér alumí-
niumbronzból. 

1944-ben megszületett várva várt gyermekük, 
Kocsis Mária. Ugyanebben az évben a Vallás- és 
Közoktatási Minisztérium felszólította, hogy 
hagyja el velük nyugatra az országot. Ezt több 
okból is megtagadta. Katonai képzetlensége elle-
nére SAS behívót kapott, Nógrádverőcére került, 
majd a csallóközi Csicsóra, ahol polgári ruházat-
ban irodai munkát végzett.

Ismét idézve saját önéletrajzából: „1944 kará-
csony előtt való nap megváltam beosztásomtól, és 
először ketten, később hárman a német csendőrök elől 
bujkálva, 1944 karácsony első napjának hajnalán a 
szovjet hadsereghez mentünk át.”

Piliscsabán keresztül a Pest megyei Tinnyére 
került, ahol a szovjet katonaság Budapest körüli 
harcainál végzett nehéz fizikai munkát. 1945-ben 
betegség miatt családjához hazaengedték. A zajló 
Dunán átkelve azonnal az újpesti kórház tüdőosztá-
lyára került ismét. 1945 márciusában végre gyógyultan 
családjához mehetett. Nem tétlenkedett, az 1945. 
május 1-jei ünnepélyen már fel is avathatták a Vigadó 
térre készített Szovjet repülősök emlékművét.

1945 őszén megbízást kapott az újpesti MKP 
pártközpont utcai frontjának áttervezésére, és 
szobrászati díszítésére. Ez a munka – ahogy 
írja – „fűtőanyag, és anyagiak hiányában agyagban 
elkészült állapotában tönkre ment”.
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A párt a tengődő Kocsis András kérésének, 
hogy bármilyen fizikai munkára alkalmazza, 
nem tett eleget. Ebben az időben Kocsis András 
Nagymaroson favágásból tartotta fenn magát és 
családját. Itt szerencsétlenségére bokatörést szen-
vedett, amivel az újpesti kórházban ápolták, ám 
kötszer hiányában lassan, nehezen gyógyult. Láb-
töréséből részben felépülve elkészítette az újpesti 
szovjet emlékművet, és a Megyeri temetőben fel-
állított szovjet emlékművet is. „Törött lábam miatt 
párnán térdelve mintáztam”- írja. 

Szépen lassan egyre több felkérés, munka 
érkezett, pályázatok sorára hívták meg a kor 
leghíresebb szobrászaival. Az Országház előtti 
Kossuth Lajos téri Kossuth-szoborra is pályá-
zott, ám az 5 méter magas főalak megalkotására 
szóló megbízást végül Kisfaludy-Stróbl Zsig-
mond nyerte el. A szoborcsoport 4 méteres bal 
oldali mellékalakjait készítette Kocsis András. 
A jobb oldali szoborcsoport Ungvári Lajos 
munkája. Horvay János (1874-1944) szobrász-
művész Kossuth Lajost és a Batthyány-kormány 
többi nyolc tagját ábrázoló, 1927-ben felavatott 
szoborcsoportját 1951-ben szállították el a Par-
lament elől, ennek helyére került az új szobor. A 
Horvay-féle Kossuth-emlékmű másolatát 2015-
ben állították vissza a Kossuth Lajos térre, s 
ugyanekkor vitték el restaurálásra a Kisfaludy-Stróbl 
szoborkompozíciót.

1953-ban ezért a munkájáért a Kossuth-díj II. 
fokozatát kapta. Ennek pénzdíjából vásárolta meg 
a műtermet. 1955-ben Munkácsy-díjat kapott. 
Aktívan dolgozott a pártban, tanított a Rákospa-
lotai festőiskolában, és műtermében is fogadott 
tehetséges tanulni vágyó művészeket, akiket 

ingyen tanított. Felkérték főiskolai tanárnak is, 
ám ezt túl nagy kötöttségnek érezte.

Szobrai számos hazai és külföldi csoportos 
kiállításon is részt vettek (1942. Velencei Biennálé,  
Antwerpen, Izmir). Az 1960-as évektől szíve 
állapota leromlott, a Balatonfüredi Szanató-
riumban gyógyult többször is. Itt megkapóan 
finom akvarelleket készített a Balatonról. Elbű-
völte a táj, a színek.

A rákospalotai műterem kertjében 1970
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70 éves korában már nagybe-
tegen kapta a Munka Érdemrend 
arany fokozatát. Hosszú beteges-
kedés után 1976. október 23-án 
otthonában hunyt el, a Rákos-
palotai Köztemetőben nyugszik. 
2001. március 20-án, halálának 
25. évfordulója alkalmából közös 
kiállítása nyílt díszlettervező 
lányával a rákospalotai Csokonai 
Művelődési Házban.

Kocsis Mária díszlettervező
(1944-2014) 

Kocsis Mária Kocsis András lányaként 1944. 
január 14-én született. Édesapja, édesanyja ekkor 
már 13 éve házasok voltak, nagyon várt gyermek 
volt. Nehéz időszakban jött világra, születése 
után néhány hónappal Kocsis Andrást behívták 
katonának, nem is jöhetett haza csak bő egy esz-
tendővel később.

Cserfes, vidám kislányként nőtt fel, elfogadó 
szerető légkörben. Születésétől felnőttek, művé-
szek közt forgolódott, ez természetes közege 
volt. Mind a rákospalotai, mind a nagymarosi 
művészkolónia az otthona volt. Középiskolai 
tanulmányait a Képző és Iparművészeti Gimná-
zium díszítőfestő szakán végezte. 17 éves volt, 
mikor édesapja, és édesanyja is kórházba került. 
Hosszú hetekig önállóan vezette a háztartást, 
látogatta beteg édesapját (édesanyja vidéki kór-
házban volt). Ezt magánlevelezésükből lehet 
tudni, ugyanis nagyon intenzíven tartották a 

kapcsolatot egymással. Naponta írtak, min-
den alkalommal, amikor valamelyikük utazott, 
vagy betegeskedett. 25 éves volt, mikor mind-
két szülője súlyos betegség miatt ismét hetekig 
kórházi ellátásra szorult. Ekkor már a látogatá-
son túl lehetőségét bőven meghaladva támogatta 
anyagilag is őket.

A szakiskola után azonnal gyakornoknak 
került a Magyar Televízióhoz, ahol Kézdi Lóránt 
divattervező és Drégely László díszlettervező-fes-
tőművész irányítása alatt sajátította el szakmája 
alapjait. Egyetemi tanulmányokat végül nem vég-
zett, mivel 10 évig nem indult egyetemi képzés 
ezen a szakon. 

A televízió munkatárs lett, egész életében 
– 35 éven át – itt dolgozott díszlettervezőként. 
Számos elismerést, nívódíjat kapott munkájáért. 
Szenvedélyes utazó, kert- és állatbarát volt. 2014. 
augusztus 16-án 70 éves korában Rákospalotán 
hunyt el.

Kocsis András, Kocsis Mária, 
Novák Józsa

Felhasznált források:
Koczogh Ákos: Kocsis András (Rákospalotai Múzeum Évkönyve, 1964)
Mojzes Ildikó (szerk.): Kocsis András (1905-1976) – Rákospalotai Múzeum 2005
Magyar Életrajzi Lexikon
Artportal művészeti lexikon Kocsis András szócikke (Sz. Kürti Katalin)
Kocsis András hagyatékában fellelt iratok, dokumentumok és a lánya, Kocsis Mária által írt önéletrajzi kézirat


