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K O v á C s  P é T e R

„AvÍTT KlAsszIKUs”
Rétfalvi Sándor emlékezete

Nem emlékszem már, hogy mikor, hogyan és hol találkoztunk először. Ami biztos, 
Perneczky géza beszélt róla, talán épp aznap vagy előtte (?), hogy a ’66-os pécsi kiállítás-
ról megjelent elismerő kritikája a Magyar Nemzetben. géza fontosnak tartotta, hogy köz-
vetlenül, szóban is fölhívja figyelmemet az ifjú szobrászra. 

Kovalovszky Mártával ’62 nyarán az egyetem kapuján kilépve, gyorsan házasságot 
kötöttünk, s mindjárt utána székesfehérvárott, egy másik kapun belépve érkeztünk az 
alig ismert, vidéki múzeumba. Igen, valóban az volt: vidéki. Tudományos munkatársak 
mindössze hárman voltak, az igazgató és felesége régészek, és egy néprajzos kolléga, aki 
ott is lakott az eredetileg hitközségi iskolának épült, aztán árvaházként, később városi 
rendőrségként is szolgáló épületben. Az irodákban telente öreg vaskályhák adták a mele-
get, a raktárakban és kiállítótermekben még ilyen alkalmatosságok sem léteztek. 

Nem véletlenül kerültünk Fehérvárra, szándékosan választottuk a kisvárost, amely 
éppen nem képzőművészeti életéről volt nevezetes; „szűz” hely volt, nem kellett sem régi, 
sem újabb hagyományokhoz alkalmazkodni, a magunk gazdái lehettünk, s az elvárás any-
nyi volt, amit mi is akartunk: tenni, építeni. Felfedezőnek készültünk: fölfedezni saját 
századunk, a huszadik század művészetét, amiről az egyetemen semmit sem hallottunk, 
s megismerni a kortársat, amiről végképp senki sem beszélt nekünk. Így indítottuk el már 
’65-ben történeti sorozatunkat a századforduló hazai művészetét áttekintő kiállítással, il-
letve az „ismerkedést” többek között Ferenczy Béni, Kondor Béla (mindkettő 1964), vilt 
Tibor, Korniss Dezső (1965), schaár erzsébet (1966), Ország lili (1967) és mások legfris-
sebb munkáinak bemutatásával. ebben a sorban rendeztük meg az István Király Múzeum-
ban ’68-ban a két fiatal, pécsi mester, Rétfalvi és felesége – a nem kevésbé talentumos 
textiles –, Fürtös Ilona közös tárlatát. Kettejük története szétbogozhatatlanul összetarto-
zik, miközben a művészet világában persze mindkét életműnek megvan a maga sajátos 
helye és súlya. ezért lehetséges, hogy egyenként is teljes egyértelműséggel tegyük mér-
legre teljesítményüket, ahogyan most a szobrásszal tesszük.

Nem tudok, pontosabban nem kívánok most Rétfalvi sándornak az egyébként lenyű-
göző művészetszervezői, közéleti tevékenységéről beszélni. Most csak a szobrászról szól-
nék, leszögezve, hogy számomra a mostani pillanat nem az, amikor pontról pontra, évről 
évre, műről műre figyelve vesszük szemügyre, ami ránk maradt. ehhez magam is idős 
vagyok már, más, fiatalabb szemek dolga a végső leltár elfogulatlan áttekintése. én rövi-
debb és elfogultabb leszek.

visszanézve a fél évszázadnál is régebbi múltba, Rétfalvi sem akkor, sem később nem 
tartozott a műfaj „megújítói” közé, mégis egyike lett a korszak kikerülhetetlen jelentőségű 
művészeinek. Már korai munkáiban megragadott az a megilletődött ámulat, ahogyan ő az 
emberre nézett. Mitologikus csodaként látta és mutatta a pólyába csomagolt csecsemőt 
(Bébi), az összetartozás örömében felujjongó családot (Nagy család), az öreg szerszámával 
összenőtt parasztembert (Gereblyés). sorolhatnám még a huszonéves, a főiskoláról éppen 
csak kilépett fiatal szobrász munkáit. emlékszem, a műveknek nemcsak a minősége, hanem 
a mennyisége is egyszerre lepett meg. Kézbe véve a régi katalógust, ámulva számolom ösz-
sze: harminc kisebb-nagyobb szobor, hat különféle méretű és technikájú dombormű, meg 
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még számos rajz és rézkarc is szerepel benne. A számok igazából persze elhanyagolhatók 
lennének, de az elmúlt több mint fél évszázad után is eleven az emlékem arról a művekből 
áradó, a már sok remeket látott kiállítási teret megrázó hitellel kitöltő, tehetségtől duzzadó 
hitről és akaratról, amely valami alkuk nélküli tisztaság, művészi teljesség irányába tört.

Harmincéves sem volt Rétfalvi, amikor 1969-ben fölállították – a nemcsak méretében, 
hanem hatásában is – monumentális munkáját, a megfeszített Krisztust ábrázoló hatalmas 
feszületet a Havihegyi templom fölé magasodó sziklaoromra. A szobrot a pécsi egyházme-
gye rendelte, s hogy éppen oda, ahonnan a város messzi határából is föltűnik látványa, az 
nem kis részben köszönhető személyesen is Cserháti József püspök kiváló diplomáciai érzé-
kének. Azokban az időkben, amikor a régi, faluszélén álló egyszerű feszületeket is inkább 
csak felejteni igyekeztek, szinte hihetetlenül figyeltem magam is a csodára. Mert az volt: 
csoda. Az ifjú szobrász pedig, amikor a megszenvedett test, a kínok-kínja között meghalt 
ember durva, kegyetlen precizitással részletezett, zsigerekig hiteles alakját mintázta, tuda-
tosan épített a lehetőségre, amelyet a hely nyújtott a kompozíció számára. A corpus nem 
tapad a keresztre; méretes szegek tartják rajta, és egyszerre távol is tőle. A szegeknek aztán 
a látványban alig, szinte nincsen is jelentősége, a távolság, a levegő valóságosan „megeszi” 
azokat. Ami marad, a kereszt, és leválva róla Krisztusnak a nyitott égbolt előtt széttárt ka-
rokkal, valóságos jelenésként lebegő alakja. A szokásosnál hatalmasabb töviskorona sem 
mar Jézus fejébe, inkább valóságos koronaként, a dicsőség jelvényeként emelkedik föléje. és 
a megkínzott testet részleteiben oly hitelesen föltáró kompozíció végső soron mégsem a le-
győzött, kegyetlenül meggyilkolt, hanem a szenvedésen túl is győzedelmes Krisztust örökí-
ti meg. Ahogyan Pilinszky írta: „Mert megölhették hitvány zsoldosok, / és megszünhetett 
dobogni szive – / Harmadnapra legyőzte a halált.”

Jól emlékszem saját megrendülésemre, amikor nem sokkal fölszentelése után álltam a 
mű előtt: nyilvánvaló volt – és ez máig nem változott –, hogy a hazai szakrális művészet 
egyik valódi, nagy remeke született meg Pécsett.

Aztán – nem sokkal később – Rétfalvi ismét meglepetést hozott. 1972-ben, halálának 
ötszázadik évfordulóján az ország – és persze érintettsége okán is elsősorban Pécs városa 
– a magyarországi humanista költészet legkiemelkedőbb alakjára, Janus Pannoniusra em-
lékezett. A szobrász korábban alig ismerte a költőt, de ahogyan elkezdte olvasni a latinról 
fordított verseket, egyszeriben magával ragadta látásmódja és szeretete, ahogyan látta és 
láttatta a világot. ez az élmény határozta meg az évforduló alkalmából készített érmek 
sorozatát, amelyeknek többnyire a hátoldalán – mintegy a versek illusztrációjaként – je-
lennek meg természeti képek, adott esetben egy mandulafa, egy tájrészlet. De a műterem-
ben az „illusztrációk” szinte rögtön önálló életre is keltek. A szobrász hirtelen új kifejezési 
lehetőségre lelve fedezte föl a tájat mint plasztikai formát. Néhány év alatt hihetetlen bő-
ségben kerültek ki kezéből a dimbes-dombos dunántúli – pannon – vidék, az anyaföld ér-
zelemtől sem mentes, sokszor antropomorf indíttatású, néha mintázott, máskor fába fara-
gott vagy éppen egy talált rönkbe belelátott táj-ábrázolásai, táj-szobrai.

ekkor, 1972-ben készítette Rétfalvi az egykori pécsi püspök ideálportréját is. A fino-
man formált fejre a valóságosnál lényegesen, föltűnően magasabb süveg nehezedik, mint-
egy szimbolizálva súlyát a tehernek, amit a hivatal, a hivatali kötelmek és föladatok je-
lenthettek a költőnek. ennek a fejszobornak egy példánya emelkedik ma Janus Pannonius 
2008-ban készült síremléke fölött a pécsi székesegyház altemplomában. 

„A Magyar Millennium, a Jubileumi szentévben méltó emléket kívántunk állítani 
Anyatemplomunkon akkor, amikor megbíztuk Rétfalvi sándor professzor urat, hogy ké-
szítse el a Pécsi Bazilika díszkapuit, megjelenítve rajta a teremtéstől kezdve az időben és 
térben lezajlott megváltói művet, melyben megtalálható az egyház és a Pécsi egyházmegye 
alapítása is.” Az idézet Mayer Mihály pécsi megyés püspök előszavában olvasható, abban 
a füzetnyi kötetben, amely a bazilika déli kapuzatának elkészülte alkalmából jelent meg. 
A hosszú mondat a maga tömörségében is egyértelműen fogalmazta meg a föladat össze-
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tett bonyolultságát, amelynek megoldását várták a szobrásztól. Maga Rétfalvi – ahogyan 
többször és többeknek, köztük e sorok írójának is beszámolt róla – egyértelműen élete 
egyik legnagyobb művészi kihívásának érezte ezt a munkát. A pécsi főtemplom képe a 
tizenkilencedik század utolsó negyedében alakult úgy, ahogyan most előttünk áll. ezt a 
képet, az épület plasztikai elemeit, s az egész környezetet úgy, ahogyan van, s hozzá a 
múltat: mindazt, ami történetileg mint emlék tapadt hozzá, s valóban, egyáltalán nem el-
hanyagolható, a magyar szobrászat legrégebbi múltjából itt föltárt és őrzött fantasztikus 
együttes tárgyi valóságát együtt és egyszerre kellett a művésznek tudomásul venni. 
ehhez a szemmel látható, kézzel fogható és szellemi örökséghez kellett a magáét úgy 
hozzátenni, hogy újdonságával is szerves része, folytatása legyen az egésznek. 

eredetileg – még sokan emlékezhetnek rá – a bejárat elöl teljesen nyitott volt, s csak 
méterekkel hátrébb, közvetlenül a templomtérbe való belépés előtt volt egy kétszárnyú, 
kazettás rézborítású kapu. ezt a belső kaput – a „szobor-igénnyel” formált kilincsekkel és 
kopogtatókkal – Rétfalvi megőrizte, hanem a huszonnégy üres kazettát ó- és újszövetségi 
jelenetek bronzba öntött tábláival töltötte ki. Kora ifjúságától számos templomba készített 
ilyen, többnyire a Keresztutat megidéző, expresszív izgalommal – s hozzáteszem: tiszta 
hittel – mintázott reliefsorozatot. Kétségtelen, hogy gyakorlata és rutinja is volt az ilyen 
föladatok megoldásában. Itt is, ezeknek a tábláknak a komponálásában, mintázásában is 
érezhető a művész fölényes magabiztossága. Ismerős a ragaszkodása a bibliai tények hűsé-
ges fölidézéséhez is. Ami azonban igazán elragadóvá teszi ezt a huszonnégy táblát, az nem 
más, mint a majd harminc évvel korábbi táj-szobrokon megtapasztalt áhítatos, szinte pa-
rasztian naiv, egyszerű figyelem az ábrázolás tárgyára: az eseményre, az emberre és a kör-
nyezetre. A szobrász olyan kedvvel, olyan természetességgel mesél, ahogyan a régiek is.

Hanem az igazi mestermű, az maga az igazi, a homlokzatról nyíló kapu. Kapu, és való-
ságos, háromdimenziós szobormű. Nem vagyok otthon ebben a „tematikában”, de én biz-
tosan nem találkoztam hasonló megoldással. szobor-díszes, plasztikus formákat hordó 
kapukkal igen, de a pécsi szobor-kapuhoz még csak hasonlóval sem. A barokkból, s még a 
tizenkilencedik századból is ismertek áttört, kovácsolt vasból készített, pompás nyílászá-
rók, de azok mindig megmaradtak a két dimenziót éppen csak a funkció érdekében meg-
haladó vastagságnál. Rétfalvi mester a hatalmas, majd négy és fél méter magas, három és 
fél méter széles kétszárnyú kaput hatvan centiméter mélységű, eleven életet idéző, növé-
nyi, egészen pontosan szőlőinda hálójából építette, „szőtte” meg. Így lehet, hogy funkcio-
nálisan és látványában is lezárja a teret, miközben az előtte megálló néző számára szabad 
belátást biztosít az előtér mélyén, a belső kapu aranyozott reliefjeire. ez a háló már önma-
gában is valami hihetetlen szépségű teret zár magába, nem beszélve a megvalósítás, az 
önmagát megtartó szerkezet szakmai csodájáról. Az indák és levelek sűrűjéből itt-ott kö-
zépkori székesegyházak homlokzatáról ismerős apró élőlények, madarak, gyíkocskák, bé-
kák bukkannak elő. A bal oldalon szent István király alakja is föltűnik, amint a székesegy-
ház modelljét éppen átadja Boldog Mórnak, Pécs első püspökének, a másik szárnyon pedig 
az egyházmegye védszentje, szent Péter apostol alakjával találkozunk. A zöldre patinázott 
kapu-szobor ormán a szentlélek aranyozott szimbóluma zárja a kompozíciót. 

Avítt klasszikus – Rétfalvi ezzel a két szóval határozta meg egyszer önmagát a barát és 
pályatárs Pinczehelyi sándorral beszélgetve. Tény, hogy az életmű egészét a hiteles és 
megbízható szakmaiság foglalja egységbe, nincsenek benne elnagyolt, félkézzel megol-
dott művek. erre mondják: nem hozott szégyent mestereire. Ami azonban igazán feledhe-
tetlenné teszi munkásságát, az a vitathatatlan bátorság, ahogyan nemegyszer a sikertelen-
ség kockázatát is vállalva tudott azonosulni egy-egy nem mindennapi feladatból nyíló 
lehetőséggel, pontosabban: merte fölismerni az adott föladatnak a sajátos súlyát, és a 
megbízóval is elfogadtatni a hely, az alkalom és az idő sugallta, kompromisszumot nem 
ismerő megoldást.


