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A 20. századi magyar szobrászat egyik kiemelkedő tehetségű alak
ja, Vilt Tibor (1905-1983) munkásságát a szüntelen kísérletezés, az
új és még újabb kifejezési formák keresése jellemezte. Az életútját
bemutató kötetek' alig szólnak a művész alkotó tevékenységének
egy lényegesnek mondható területéről.A művész, akit római ösz
töndíja után a KUT, majd a Gresham-kör tagjai között tartottak
számon, a húszas évek végétől jelentős egyházművészetimunká
kat készített, amelyek többsége a hazai templomépítészet akkori
ban egészen új, modem stílusban fogant néhányalkotásához
kapcsolódott.

Az Árkay Aladár tervezte, 1929-ben felszentelt, vasbeton szer
kezetű háromhajós győr-gyárvárosi templom nemesen egyszerű

márványoltára fölé hófehér Krisztus-szobrot mintázott.2 Jézus élet
nagyságú álló alakja némi konvencionális ízzel, de érezhető har
móniával illeszkedett a templom jól megkomponált belső terébe.
Jajczay János Mai magyar egyházművészet című könyvének illuszt
rációi között szerepel egy, Vilt Tibor által mintázott Krísztus." A
fejét szelíden meghajtó Jézus valószínűleg a győr-gyárvárosi

templomba került szoborhoz készített tanulmány.
A templom oldalfalaira Vilt aranyozott szobrokat készített,

melyek a korai francia gótika hatását tükrözték." Ezek Szent Jó
zsef, Szűz Mária, Szent Sebestyén illetve a másik oldalon Szent
Imre, Lisieux-i Szent Teréz, Boldog Margit archaikus felfogásban
megformált alakjai voltak. A viszonylag magasan elhelyezett
szobrok befestése nem bizonyult szerenesés megoldásnak. "Az
aranyozás ragyogása a leegyszerűsített formákat nagyrészt fel
oldotta és értelmetlenné tette. Kár értük. Nálunk igen kevesen
alkottak még annyira templomba való szobrokat, mint Vilt Ti
bor" - jegyezte fel a kor neves egyházművészeti írója, Somogyi
Antal.'

A második világháborúban a gyárvárosi templom 1944 nya
rán súlyos bombatalálatot kapott egy légitámadás során. Meg
semmisültek Sztehló Lili üvegablakai, a festett kazettás fa
mennyezet és a teljes belső berendezés, köztük Vilt szobrai. (Az
üvegablakokat az 1980-as években a fennmaradt tervek alapján
rekonstruálták, a famennyezetet nem. Az oltár fölött jelenleg álló
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Földesy nevű, győri szobrász munkája.)

Vilt 193G-1931-ben állami ösztöndíjjal Rómában tanult. Való
színűleg kűlföldi tartózkodása miatt nem vett részt a hazai mo
dern templomépítészet egyik legjelentősebb alkotása, a városma
jori Jézus Szíve-plébániatemplom díszítőmunkáiban. Érdekes
megbízást kapott viszont a Bauhaus stílusjegyeit magán viselő

balatonboglári római katolikus templom díszítőmunkáiban.A dr.
Kotsis Iván tervei alapján 1932-1933 között épült, kisméretű egy
hajós templom külső falán, a bejáratnál kétoldalt négy-négy
domborműve látható egymás alatt: az IHS betűk és a hét szent
ség jelképei." Baloldalt, föntről lefelé haladva, az első reliefen az
IHS rövidítés görög nyelven Jézus nevének első három betűje

(IfIT), más értelmezés szerint a latin Iesus Hominum Salvator (Jé
zus az emberek megváltója) szavak kezdőbetűi. A H betű fölött
kereszt, alatta három szög, Krisztus megfeszítése jeleként. A má
sodik domborművön egy kéz ellobbanó mécsest tart a halálra, s
ezzel összefüggésben az utolsó kenetre utalva. A harmadik relie
fen a Szentlelket szimbolizáló galamb, fejét körülölelő glóriával,
melyben kereszt látható. A galamb itt a bérmálás szentségét je
lenti. A negyedik dombormű az Oltáriszentséget ábrázolja; kely
het, fölötte kereszttel díszített ostyával és sugaras glóriával.

A bejárati ajtó mellett jobboldalt a legfelső dombormű tövis
koszorút ábrázol két villámmal, a penitenciatartás, a bűnbánat

jeleként. A második relief keresztelőkútja a keresztség szentségét
jeleníti meg. A következő domborművön az Élet nyitott könyvé
ben a görög ábécé első és utolsó betűje, az A és az {2 a világ
egyetem teljességét jeleníti meg. A könyv' mögötti két keresztbe
fektetett kulcs az egyházi rend szentségére utal. Az alsó reliefen
a stólával átkötött két kéz a házasság szentségét szimbolizálja.

A biztos formaérzékkel és bibliai tudással megkomponált, fek
vő téglalap alakú, 70 x 50 centiméter méretű alkotások mentesek
a korszak divatos neobarokk attribútumaitól, ugyanakkor a ró
mai iskola stílusjegyei sem érzékelhetők rajtuk. A mészkóbó1 fa
ragott domborművek szimmetrikussága nyugalmat és a témához
illő ünnepélyességet sugallnak. Az összhatás harmóniáját fokoz
za, hogya fából készült bejárati ajtón azonos méretű díszítő

elemként megismétlődik a reliefek kerete. Látható, hogy a két
dombormű-sorozat tudatos építészeti elgondolás eredménye,
amelyhez a művész tematikai és formai értelemben egyaránt jól
igazodott.

Vilt legismertebb egyházművészeti munkája a Rimanóczy
Gyula tervei alapján 1931 és 1934 között Budapesten felépült,
Páduai Szent Antal nevét viselő pasaréti ferences templom fő

homlokzatán Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal haraszti
mészköböl faragott domborműve? "Vilt Tibor, a szobrász, szin
tén a templom stílusához, főformáihoz alkalmazkodott, nem
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Istenes Szent János

akarta a falsíkot megbontani erőteljes, árnyékokat vető, domború
alakokkal. Viszont a kifejezés szempontjából annál érthetőbben

beszélnek plasztikái. Szent Antalban a természet szépségeit felis
merő, a mindenséget összes élőlényeivel keblére ölelő nagy újí
tót ábrázolta, akivel tulajdonképpen az új kor embere megszüle
tik, Szent Ferencben pedig azt a férfiút, akinek szelíd prédikáló
igéit még a madarak és a halak is megértették" - méltatta az
alkotásokat Ybl Ervin,"

A fehér színű nemesvakolatra felhelyezett baloldali reliefen
Szent Ferenc mellett, hátsó lábán ágaskodó farkas látható. (A le
genda szerint Gubbióban Ferenc rábeszélt egy farkast, hogy ne
tartsa rémületben a város lakosságát.) Szó sincs idealizált alak
formálásról. Az állat szinte szörnyszerű ábrázolása 13. század
körüli hangulatot idéz. A másik domborműn Szent Antal lábá
nál a kóbe faragott hullámokban két hal utal arra, hogy Rimi
niben az emberek érdektelenségét látva a szerzetes a köréje
gyűlt halakhoz fordult prédikációjával.

A két szent életnagyságúnál valamivel nagyobb méretű alakja
statikusnak tűnő beállítása nemes nyugalmat sugároz, amit to
vább hangsúlyoz a domborművek szimmetrikus elhelyezése. Vilt
ráérzett ugyanarra, amire Pátzay Pál a városmajori plébánia
templom apostol-szobraí esetében: a Bauhaus stílusirányzatához
közelítő új templomok hangsúlyos plasztikai díszítőelemeit nem
feltétlenül a Novecento szellemében kell megalkotni. Pátzay
után Vilt is bebizonyította, hogy a sok évszázaddal előbbi román
stílus merevnek ítélt formarendszeréből merítve a modern épü
lettel harmonizáló alkotások születhetnek.

Ebben az időszakban - pontosan 1935-ben - a művész mell
szobrot is készített egyházi megrendelésre. Amikor az Irgalmas
rend korszerűsíttette Zsigmond (ma Frankel Leó) úti kórháza
épületét, az átépítéshez kapcsolódóan egész szoborgalériát ren
delt fiatal művészektől. A főlépcsőházban kialakított tizenhét,
neogótikus csúcsívű szoborfülkébe égetett agyagból készült alko
tások kerültek. Mátyás Péter joggal állapította meg, hogy a mű

vek színvonala egyenetlen: kitűnő portrék mellett kevéssé szín
vonalas munkák is helyet kaptak a panteonban. A kritika
viszont dicsérően szólt Viltnek a bencés tudósról, Jedlik Ányosról
mintázott alkotáséről."

A neogótikus szoborfülkében rendkívül karakteres mellszobor
látható. A fej felismerhetően Jedliké, ám nem szokványos portrét
látunk. Az arcvonások mélyen barázdáltak és gyötrelmesen ke
mények. A papi ruha szelíd vonásai tovább hangsúlyozzák a tu
dós szinte szenvedő arckifejezését. Igazi dráma jelenik meg: a
felfedező tudós, akinek találmányát, a dinamót máig más sze
mély, Siemens nevéhez köti a világ.

A markáns és drámai Jedlik-portrét követően, 1937-ben mintá
zott Istenes Szent János szobor még erőteljesebb stílusjegyeket vi-
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sel. A kilencven centiméter magas, bronzból öntött alkotás az ir
galmasok első kórházát 1540 körül létrehozó, majd 1691-ben
szentté avatott, portugál származású János atyát ábrázolja. A Fő

városi Képtár Kiscelli Múzeumában található kisplasztika lehaj
tott fejjel elmélkedő alak. A drapériába burkolózó, mezítlábas
férfi balkezére lehajtott fejjel mereng. A nyugalom - különösen
az ugyanebben az évben készült, vele azonos méretű Gondolkodó
című szobor ismeretében - csak látszólagos. A többszörösen
összetett mozgásrendszer révén lefojtott expresszivitás érződik,

méghozzá elementáris erővel.

A Gellért-hegy oldalában, a Sziklatemplom előtt 1937-ben Vilt
Remete Szent Pál bronzból öntött szobrát állították fel.lo A szobor
nem véletlenül került ide. Az egyetlen magyar alapítású szerze
tesrend, a pálosoké Szent Pálról kapta nevét. A pálosok 1934-ben
ismét megkezdték magyarországi tevékenységüket, és a Szikla
templom mellett épült kolostor a számukra. Amikor a szerzetes
rendeket 1950-ben feloszlatták, a kolostor és a Sziklatemplom
belső berendezéseinek nagy része elpusztult. Valószínűleg ha
sonló sorsra jutott Vilt Tibor szobra is, amelyről sajnos még
fénykép sem maradt fenn.

A művész tudatosan a változatosságot, a mozgást kereste mű

veiben. "Sokkal inkább a meglepő megjelenés felé vonzódik,
hogysem alapvetően statikus lehetne" - írta róla 1943-ban
Pátzay." E jellemzés találóan ráillik Viltnek a budapesti XI. kerü
leti Tas vezér utca és Diószegi út sarkán álló, modern megjelené
sű tűzoltóállomás számára mintázott épületplasztikájára. A
[anáky István tervei alapján 1939 és 1940 között felépített tűzőr

ség két tömbbó1 áll. Egy garázs-sor, emeletén legénységi szobák
kal, melyhez közvetlenül csatlakozik a négyemeletes, a garázs
hoz hasonlóan lapos tetős adminisztrációs tömb. A sóskúti
mészkővel burkolt épület Diószegi útra néző homlokzatára a tűz

oltók hagyományos patrónusa, Szent Flórián helyett égen repülő

angyalokat mintázott a müvész."
A mészkóből faragott nagyméretű alkotáson alul egy város

képe látható, jobb szélen templommal, a tornyon kereszttel. A2i
épületek fölött, a levegőben két hatalmas angyal száll. Egyikük
égő fáklyát tart kezében, a másik vödörbó1 öntött vízzel oltja az
égő házakat. Bár a dombormű - az épület funkciójánál fogva 
inkább szimbolikus, mint szakrális jellegű, tematikája (templom,
angyalok) révén Vilt vallási tárgyú alkotásai közé tartozik.
Ugyanakkor talán ez a műve áll legközelebb a római iskola új
klasszicista stílusirányzatához.

A győr-gyárvárosi templomhoz hasonlóan modern stílusban
felépült albertfalvai Szent Mihály templom számára is kiemelt
fontosságú alkotást tervezett Vilt. A Kismarty-Lechner Jenő és
fia tervezte, 1940 és 1941 között elkészült egyhajós templom ol
tárának kismintájáról elismerőleg szólt a korabeli kritika. "Az
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egyelőre csak megmintázott főoltárt Vilt Tibor előttünk ismert
legszebb művének tartjuk" - írta Bierbauer Virgil. 13 A Szent Mi
hály oltár közepén szentségtartó helyezkedett el, melytől kétol
dalt, hosszanti sávban több dombormű sorakozott. A tabernáku
lum fölötti rész az oltár ékessége, a nagyméretű Szent Mihály
szobor talapzatául szolgált.

Az alkotásról fennmaradt fénykép megörökítette a jobbjában
hosszú kardot, baljában pajzsot tartó szárnyas férfialakot. Az
egyszerű, hosszú darócruhát viselő Szent Mihály csupán kis lé
pést tesz előre. Mégis, a hosszú, lepelszerű ruha hullámzásával
és glóriától övezett fejének méltóságteljes magasba emelésével 
akár Istenes Szent János szobra esetében - dinamikát nyert a
kompozíció. Napjainkban mégsem ez az alkotás látható az al
bertfalvai plébániatemplomban.

A Vilt tervezte oltár helyett Szent Mihály fából faragott, szí
nesre festett szobrát helyezték el az apszis falán. Szárnyai bar
nák, a feje körül aranyozott glória, rövid római tunikája rozsda
vörös, lábán egyszerű sarut visel. A mennyei seregek vezérét
ábrázoló, fából faragott szobrot a szakirodalom - talán Bierbauer
Virgil fentiekben idézett cikke nyomán - sokáig Vilt Tibornak
tulajdonította. Mára azonban tisztázódott a félreértés. Az alkotást
- csakúgy, mint a főbejárat fölötti feszületet - nem Vilt, hanem
1953 körül Búza Barna készítette, aki ennek tényét személyesen
is mererősítette e sorok írójának. (A hivatalos egyházi dokumen
táció' szintén Búza Barna szerzőségét támasztja alá.)

E fontos kitérő után, térjünk vissza Vilt Tibor munkásságához,
akinek a nevéhez további jelentős egyházművészeti alkotások
fűződnek.

Sokáig úgy tűnt, hogy az egyik legnevesebb fővárosi mo
dern templom, a városmajori kimarad Vilt életművéből. A tör
ténelem azonban közbeszólt. A második világháború alatt a
szovjet légierő 1942. szeptember 4-én néhány repülővel de
monstratív célú légitámadást hajtott végre Budapest ellen. A
bombázás során komoly károk érték a Jézus Szíve-plébánia
templomot is.

Az azonnal megkezdődött helyreállítási munkák művészeti

tervezésébe Vilt Tibor is beka~csolódott. Az egyik térelválasztó
falfelületre reliefeket tervezett. 5 A Fővárosi Képtár Kiscelli Mú
zeuma gyűjteményében található a városmajori templom egyik
tervezett új reliefjéhez készített vázlata." Az 1943-ban készült 56
x 18 centiméteres akvarellen légies formájával különös megjele
nésű, karcsú angyal látható, hatalmas szárnyakkal. Megjelenése
egyszerre könnyed és markáns. Az expresszív ihlettel felvázolt
relief a háború miatt már nem készülhetett el.

A második világháború után, 1946-tól Vilt részt vett a legmo
dernebb törekvésekhez kötődő hazai művészeket tömörítő Euró
pai Iskola tevékenységében. "Nem törődik immár a teóriákkal,
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az elm élet fegyelmező reguláival, efyre több et bíz saját ösztönei-
re" - jellemezték alkotói stílusát. I .

Bár 1949-től részt vett a kors zak hivatalos művészeti életében,
saját m űterm ében, a nyilvánosság elől elzá rva, megrendítő hatá
sú kisplasztikákat alkotott. E korszak ában sz intén találk ozhatunk
egyhá zi tárgykörbe tartozó művekkel. Az 1949-ben készített
Krucifix című fém domborművén vonalszerű vázlatként jelenik
meg a keresztre feszített Krisztu s mártíromsága. Ez az alkotás
bizonyítja, hogy egészen modern technikával is sikerrel lehet
szakrális témához közeliteni. Hat évvel k és őbb, 1955-ben a
művész ism ét megformázta a Kereszt re feszítés jelen et é t. A
Kiscelli Mú zeumban őrzött, bronzból öntött, harmincnégy cen
tim éter magas kisplasztika a keresztfán haldokló Jézu s szenve
dését ábrázolja, szuggesztív, drámai erővel. Krisztus von agló
teste szinte sugározza a fájdalmat . Kevés m űv észi alkotás tudta
ilyen átható módon megjeleníteni Jézus földi megpróbáltatásait
és kínha lálát.

Viltet a forrada lomban tanúsított magatartása miatt 1957-ben
internálták. Műv ész i kifejezésmód ja egy re rejtőzködóbb, elvo n
tabb. Az 1963-ban készített kisméretű Pieta szürrealista ihlet é s ű ,

amorf alkotás. Inkább hangulati, min tsem plasztikai megjeleníté
se a tragédiát követő fájdalomnak. Ezek az 1945 után sz ületett
egyházi tárgyú alkotások (a Keresztre feszítés még plaszt ilin
v ázlatk ént) sze repeltek a művész 1965-ben, Székesfehérváron
rendezett gyűjteményes kiállításán .IS

Vilt Tibor neve korának legmodernebb szo brásza ti irán yza tai
hoz kötődött. Vallási tém ájú munkái a magyar egyházművészet

megkerülhetetlenül fontos, értékes alkotásai.

Vilt Tibor : Szent Mihály
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