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Ez a lista nem tartalmazza a művész valameny-
nyi alkotását. 1937-ben egy újsághír arról számol 
be, hogy Kocsis András akkor készítette el száza-
dik(!) szobrát. A teljes életmű közreadása tehát 
a jövő művészettörténészeire vár. Két, a szobrász 
műveinek felsorolását tartalmazó publikáció-
ról tudunk: 2005-ben a Rákospalotai Múzeum 
kiadványa1, ismeretlen időpontban pedig az Art-

portal internetes művészeti lexikon2 adott közre 
hasonló listát (említésszerűen pedig lexikonok-
ban is jelentek meg adatok műveiről). Mivel 
Kocsis számos köztéri műve Újpesten található, 
ezért a IV. kerület szobrait, emléktábláit taglaló 
könyv3 anyagát is, valamint a Köztérkép elne-
vezésű internetes szoboradatbázis műlapjait is 
figyelembe vettük a gyűjtéskor. A legtöbb infor-
mációt azonban Kocsisék hagyatékában található 
újságkivágások, cikkek, saját levelezésük, bősé-
ges fotódokumentációjuk szolgáltatta. A gyűjtés 
mindenekelőtt a köztéri művekre (emlékművek, 
szobrok, emléktáblák), és az ismertebb, első-
sorban közgyűjteményi tulajdonban lévő, vagy 
jelentősebb szakmai- és sajtóvisszhangot kapott 
kisplasztikáira korlátozódott.

Apai szeretet  1932 kisplasztika
Orvos, és asszisztense  1932 kisplasztika
Anyai szeretet  1933 kisplasztika
Anya gyermekkel  bronz, 1937 Újpest Tanoda tér, 
2010. IV. István tér4

Arató lány  1937 Nemzeti Múzeum Budapest
Hipnózis  1939 kisplasztika
Szent István dombormű  1939 Rákospalota, 
Istvántelek Clarisseum kápolna
Nádvágó  1941 kisplasztika
Pásztorlány  bronz, 1941 Nyíregyháza
Nemzeti Sportcsarnok főbejárati fríz   
alumínium, 1942 Budapest XIV. Istvánmezei út 3.
Szent Borbála  1943 Budapest tüzérlaktanya, 
lebontva

A Kossuth Lajos téri Kossuth-szoborcsoport. 
A bal oldali alakok (parasztasszony, csákós 
katona) Kocsis alkotásai

1 Mojzes Ildikó (szerk.): Kocsis András (1905-1976) – Rákospalotai Múzeum 2005
2 Sz. Kürti Katalin: Kocsis András szócikk – Artportal művészeti lexikon é. n.
3 Kadlecovits Géza: Szobrok és emléktáblák Újpesten – Újpesti Városvédő Egyesület 2004
4 1934-ben egy újságcikkben Kocsis András felajánlotta Anya gyermekkel című szobrát Újpestnek. Az ajánlat azonban visszhangtalan 
maradt, ezért ezt később Kocsis vissza is vonta egy nyílt levélben (a sajtón keresztül zajló üzeneteknek a Független újság – budapest-
környéki politikai hírlap adott helyet). Ekkor már Újpest „észbe kapott”, és nemcsak a szobor elfogadásáról és felállításáról intézkedett, 
de ragaszkodott ahhoz is, hogy honoráriumot fizessen. A szobor eredetileg a Tanoda (akkor: Ferenc József) téren állt, a Könyves Kálmán 
Gimnázium mellett, majd innen átszállították az István térre, később pedig a mai Görgey és Corvin utcák sarkára. Itt megrongálták, 
majd raktárba került, hogy aztán csak 2010-ben állítsák fel újra, az István téren. A halott gyermekét kezében tartó anya alakja a trianoni 
veszteségnek állít emléket, neve is többször változott: ismertek az Anya gyermekkel, Anyai fájdalom, Örök fájdalom, Magyar fájdalom 
elnevezések is. A szobor talapzatára vésett Vörösmarty-idézet is később került fel.

KOCSIS ANDRÁS 
ALKOTÁSAI
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 Készül a Haydn-szobor, a háttérben balról: 
Anyai fájdalom, Vető nő, Pásztorlány, Anyai 
szeretet

 Kossuth szoborcsoport jobb oldali alakjai. 
 Kocsis András, és Ungvári József
 Készül a Mikszáth szobor 1960-ban
 Keszthely, Balaton szálló, előtte a Helikon 

szobor
 Műtermi életkép, készül a mezőtúri dombormű. 

Balról id. Kocsis András, Kocsis Marika, 
Kocsis András, Novák Józsa 1948-ban
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Szovjet repülősök hősi emlékműve  1945 
Budapest V., Vigadó tér5

Rezi Károly  domborműves emléktábla, márvány, 
1946, Budapest IV. Rezi Károly (ma: Király) utca
Szovjet katonai emlékmű   1947, Újpest, 
István tér Budapest IV., Megyeri temető6

Halászok  1947 Magyar Nemzeti Galéria
Bán Tibor emléktábla   réz dombormű, 
1947, Budapest IV. Bán Tibor (Ma: Kassai) 
utca 40.7

Karinthy Frigyes  dombormű 1948 Budapest 
XI., Karinthy Frigyes út
György Oszkár emlékmű  bronz dombormű, 
1948, Székesfehérvár 
Dombormű   kő, 1949 Mezőtúri Mezőgazda-
sági Gépállomás8

Petőfi Sándor  1951 bronz, Miskolc, Petőfi tér9

Kossuth szobor bal oldali mellékalakjai  
1952 Budapest V. Kossuth tér
Mezőgazdasági brigád   1956 Budapest, 
Népstadion-kert, dromosz
Villamosság  1958 Gödöllő, Árammérő Gyár10

Román hősi emlékmű  1958 Debrecen
Lenin  bronz, 1959, Veszprém11

Teniszező nő  1956 Komló16

Móricz Zsigmond   1959 Budapest (Palotai 
múzeumban volt, elveszett)
Szüret   gipsz dombormű, 1959 Celldömölk, 
vasútállomás
Joseph Haydn-emlékmű  1960 Budapest, I. 
Attila út12

Mikszáth Kálmán   1961 Budapest, VIII., 
Mikszáth tér

5 A kevésbé ismert, 1956-ban lebontott emlékművet máig nem tudtuk, hogy Kocsis András készítette. A készítő nevére – vagyis Kocsis 
Andráséra – a művész hagyatékát feldolgozó Zsivkov Anita bukkant. A felállításról beszámoló cikk (Szabad Nép 1945. május 1.) sem 
említi az alkotó nevét. 1956-ban az obeliszk tetején lévő repülőgép-szobrot verték le, maga az obeliszk a rendszerváltásig állt.
6 Az újpesti emlékművet 1956. október 24-én ledöntötték, pótlása 1957-re készült el. A kőből készült szobor 1981-re már rossz 
állapotba került, ezért javításáról, újrakészítéséről döntöttek. A sok vitával és fordulattal tarkított pályáztatás után végül 1985-ben 
kezdték meg a szobor bronz újraöntését, 1988-ra állították fel a szobrot, amit 1989-ben további javítás címén ismét levettek, és 
ide már nem is került vissza.
7 1990 őszén ismeretlenek lebontották, nyoma veszett (KADLECOVITS 2004, 150. o.)
8 Több forrásban – így a 2005-ös Kocsis Andrásról szóló múzeumi kiadványban is – tévesen, a mezőtúri kultúrotthonnál jelölték 
a dombormű felállítását. A korabeli és a mai fényképek összevetéséből azonban egyértelműen kiderül, hogy a Mezőtúr, Szolnoki 
út 5. szám alatti Állami Mezőgazdasági Gépállomás földszintes épületének hátsó homlokzatára került az alkotás.
9 A miskolci közterület neve Tetemvár tér volt, amit a szoborállításkor neveztek át Petőfi térre. A szobor kő talapzata eredetileg 
munkásmozgalmi ihletettségű domborműveket is tartalmazott. Ezeket később a Miskolci Galériába szállították, a szobor ma másik 
talapzaton áll.
10  Sorsa ismeretlen
11  A szobrot 1990-ben lebontották, majd Brüsszelbe került, ahonnan azonban 2013-ban visszakerült.
12  Az emlékmű két érdekessége, hogy Kocsisék Batthyány utcai házát Joseph Haydn Magyarországon élő leszármazottaitól bé-
relte, illetve vásárolta meg, így közvetlen kapcsolatban volt a zeneszerző távoli rokonságával. A másik érdekesség, hogy a szobor 
Attila úti környezetét Haydn-kertnek nevezték volna, ez az elnevezés azonban nem honosodott meg. Az emlékművet 1983-ban 
lebontották, majd egy évvel később visszaépítették.

Az eredeti Május-szobor Rákospalotán
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Május   bronz, 1961 Budapest XV., Török-
szegfű tér13

Helikon   kő, 1962 Keszthely
Dürer  bronz, 1963 Gyula
Batsányiné Baumberg Gabriella   bronz 
mellszobor, 1964 Tapolca
Szondi  1965 Nemzeti Galéria

Mechwart András  bronz, 1965 Budapest II. 
Mechwart liget14

Lenin  bronz, 1966 Szolnok15

Teniszező nő  1967 Dunaújváros16

Zichy Mihály  1966 Budapest, Margitsziget17

Madách  1967 kisplasztika
Pihenő lány  1971 kisplasztika

13  A Rákospalotán élt művész egyetlen kerületünkben található köztéri műve. A szobrot 2005-ben az önkormányzat restauráltatta, s 
ugyanekkor helyeztek el emléktáblát Kocsis András Batthyány utcai házának falán. Az eredeti szobor a nőalak lába mellett egy levelekkel 
díszített gallyat is tartalmazott, a restauráláskor azonban a művész lányának írásos engedélyével ez az ágacska nem került vissza.
14  Mechwart András háromalakos emlékművét eredetileg Stróbl Alajos alkotta és 1913-ban állították fel. Az emlékmű azonban a II. világhábo-
rú során teljesen megsemmisült, így Kocsis Andrást kérték fel, hogy ennek pótlására egy mellszobrot készítsen, amit 1965-ben állítottak fel.
15  A szobrot a rendszerváltáskor eltávolították, majd eltűnt a közönség szeme elől. 2013-ban Tóth György szolnoki lokálpatrióta kutatta 
fel a külvárosban, növények által körbenőve földön fekvő szobrot.
16  A szobrot Kocsis a Népstadion metróállomás díszítéséhez készítette 1950–54 között. Az állomás eredetileg Sztálin-barokk stílusban, a szo-
cialista-realizmus (szocreál) szellemében épült volna. A metróépítés munkálatait azonban felfüggesztették, és a később megépült (ma is ismert) 
állomás már nélkülözte ezeket a díszeket, így a mészkőből készült szobor sem ide került, hanem Dunaújvárosba. Ugyanennek a szobornak 
van egy alumíniumból öntött másolata is, amit 1956-ban állítottak fel Komlón. Ennek a változatnak azonban hiányzik a kezéből a teniszütő.
17  A 2005-ban megjelent, Kocsis András művészetéről szóló kiadványban tévesen Zichy Jenő jelent meg, a szobor azonban valójában 
Zichy Mihálynak állít emléket.

Balra: Műtermi fotó, háttérben a teniszező nővel
Jobbra: Készül a rákospalotai műteremben 

a sportcsarnok fríze



Impresszum

Helyem Házam Palotám – XV. kerületi helytörténeti értesítő. Kiadja: a Csokonai Kulturális és Sportközpont (1153 Budapest, Eötvös u. 
64-66.). Felelős kiadó: Tóth Lajos. Megbízott főszerkesztő: Rátonyi Gábor Tamás. A szerkesztőbizottság tagjai: Alexa Károly, Döbrössyné 
Síkfalvi Judit, Kelemen Árpád, Kuczkó Andrea, Németh Gábor, Rátonyi Gábor Tamás, Szunyogh László, Tóth Lajos, Varga Gábor Vargosz, 
Varga István. A szerkesztőség címe: Rákospalota Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye 1158 Budapest, Pestújhelyi út 81., 
www.rakospalotaimuzeum.hu. Grafikai tervezés: Taba Ágnes. Korrektúra: Döbrössyné Síkfalvi Judit. Tördelés: Kuzma Angéla. Készült a 
Csokonai Kulturális és Sportközpont nyomdájában. Megjelenik negyedévente 300 példányban. HU ISSN2416-3309

A helytörténeti értesítő kapható a Csokonai Kulturális és Sportközpont telephelyein, előfizethető a szerkesztőségben, 
információ: a 419-8216, 271-0853-as számon és a hhp@rakospalotaimuzeum.hu e-mail címen kérhető.

25. 
Pestújhelyi 

N a P o k 

25.  PESTÚJHELYI  NAPOK

2017. május 19. péntek, 19 óra

Negyed század 
Pestújhelyen Pestújhelyért

 – Jó pillanatok – 

A Ház történetét bemutató fotókiállítást 
és a 25. Pestújhelyi Napokat 

megnyitja 
BEDŐ MÓNIKA,

köszöntőt mond 
HAJDU LÁSZLÓ 

polgármester.

A protokoll után beszélgetés a Kerti Kocsmában.
Zenél Bassola Richárd és Gömöri Márton.

Megtekinthető augusztus 20-ig, a Ház nyitva tartási idejében.

Cím: Pestújhelyi Közösségi Ház 
1158 Bp., Szűcs István u. 45. Tel.: 410-7168



Rákospalotai kertészkedők a javítóintézetben
forrás: Les Maison de correction de L’état Hongrois Légrády 1890  

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fotótára


