
Damkó József
egyházművészeti
alkotásai
A Nyitra megyei Németprónán 1872. október 15-én született Dam -
kó József nevéről viszonylag ritkán esik szó napjainkban. Pedig al-
kotói pályája — és ezen belül egyházművészeti munkássága —
megérdemli a megkülönböztetett figyelmet.

Damkó a budapesti Iparművészeti Iskolában Mátrai Lajos és Lo -
rán fi Antal tanítványa volt, majd hat évig Stróbl Alajos mesteris ko lá-
jában tanult. Ezt követően 1899-ben ösztöndíjjal a híres párizsi Julian-
akadémián képezte magát.1

Legkorábbi munkái közé tartozik a Szent László éremterve.2 Az
Ipar művészeti Társulat 1892-ben hirdetett pályázatot az érem el-
készítésére. Az indulók között a legfiatalabb Damkó József volt. Pá-
lyaművén László király ágaskodó lován támad a leányrabló kunra.3

A fiatalos lendülettel készített alkotásért Damkó dicséretben része-
sült, a megbízást viszont Szárnovszky Ferenc kapta. 1895-ben Szent
Anna plakettet mintázott. A galvanóból öntött, 150x100 milliméte-
res méretű, egyoldalas alkotáson Szent Anna balra tekintő alakja
látható, mellette a gyermek Szűz Máriával.4 Bár éremművészeti te-
vékenysége sokat ígérően indult, érdeklődése inkább a nagyplasz-
tika felé fordult, érmet csak ritkán mintázott.

Az 1900-as évek elején a magyar népi életképeket bemutató kis-
méretű terrakotta szobraival aratott sikert. E művei közé tartozik a
Sanc ta simplicitas (Szent egyszerűség). Az 1901-ben készült alkotás ül -
ve imádkozó idős asszonyt ábrázol, ölében tartott kezében rózsafüzér -
rel. A mű többet mond megannyi gazdag barokk ábrázolásnál: az
igazi, őszinte hit jelenik meg — esendően emberi mélységben. „Kicsi
szobrai a szeretettel megcsinált művészmunka mélységét sugároz-
zák” — írta terrakottáiról Márkus László.5

A századforduló időszaka meghozta a művész számára a komoly
nagyplasztikai megbízásokat is, amelyek közül több jelentős alko-
tása az egyházművészeti témakörhöz kapcsolódik. Pest legrégebbi
— az idők során többször átépített — katolikus temploma a Belvá-
rosi plébániatemplom. A belső tér barokk részét a mennyezet alatt
kosáríves záródású diadalív választja el a gótikus szentélytől. A dia-
 dalív északi pillére előtt Szűz Mária a kisdeddel, a déli pillér előtt Szent
József a gyermek Jézussal látható.6 Máriát és Józsefet egyaránt ülő test-
helyzetben örökítette meg a művész. Az 1900-ban mintázott két al-
kotáson a szakrális megközelítéssel szemben inkább a családi béke
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és harmónia dominál, mégis emelkedett, hittel teli hangulatot áraszt
mindkét mű. A templom 1944–45-ben súlyos sérüléseket szenvedett,
de az ötnegyedes életnagyságú két szobor épen maradt.

Az egri főszékesegyház belső terének Nagy Virgil műegyetemi
tanár által irányított megújítása idején (1904–1910) a fehér márvány-
ból faragott szószéket 1910-ben Damkó József alkotásával, Szent János
evangélista sasos jelképével díszítették.7

A művész több síremléket is készített. Egyházi témájú alkotásai
ezen sorában említendő a marosvásárhelyi temetőben lévő, 1903-ban
készített síremléke, amelyet özvegy Specht Károlyné állíttatott el-
hunyt öccse, Züllich Rudolf szobrász emlékére. A sírfejnél neogótikus
keretben mészkőből faragott reliefen Golgota-részlet látható: a kereszt -
re feszített Krisztus, mellette Szűz Mária és Szent József. Stílusában
mind az architektúra, mind a dombormű a századforduló időszaká-
nak historizáló romantikáját idézi. Figyelemre méltó viszont a sírra
helyezett Jótékonyság című háromalakos bronz szoborcsoport, ame-
lyen idős asszony alamizsnát ad egy, gyermekét ölében tartva ülő
anyá nak.8 A kompozíció szerencsésen kerüli a zsánerszobrok gyak-
ran patetikus hangulatát, az alakok művészi megformálása pedig
igazi tehetségről tanúskodik.

A Kerepesi úti temetőbe készített síremlékei9 között több egyház-
művészeti jellegű alkotása található. Az Árkay család két kisfiának fe-
hérmárvány síremlékén szárnyas angyal hajol le két kis gyerekhez,
akiket a mennyország várja.10 König Gusztáv plébános, pápai kama-
rás, író sírjára 1909-ben a megfeszített Krisztust ábrázoló bronz dom-
borművet mintázott.11 (König hamvait 1945 után áthelyezték a Far-
kas réti temetőbe, ahol sírját később felszámolták.)12 A temető 1904–1908
között épült híres árkádsorába Hültl Dezső építésszel együttműködve
mintázta a Ruster, illetve a Seenger család síremlékének plasztikai dí-
szítését.13 Mindkét sírbolt felső részét a marosvásárhelyivel azonos
megformálású Golgota dombormű díszíti (a Seenger-sírra egymásra
boruló férfi- és nőalakot is mintázott a művész). A közeli 28-as par-
cellában az 1900-ban elhunyt Lubrich Ágoston személye révén van egy-
házi vonatkozása a síremléknek. A sírkövön A keresztény nevelés baj-
nokának felirat olvasható, fölötte Lubrich bronzból öntött, kör alakú
domborműves mellképével. A Farkasréti temetőben állt az 1912-ben
elhunyt Loczka József síremléke, amelyen mélyített négyzetben a
szenvedő Krisztus mellképének megrendítő erejű, domborműves áb-
rázolása volt látható. Sajnos a sírt mára felszámolták.14

A művész Fraknói Vilmos, a neves történész és címzetes püspök
támogatásának köszönhetően hosszabb időt töltött Olaszország-
ban. Rómában több kisplasztikát készített, amelyek közül kieme-
lendő a Meditáló barát bronzba öntött álló alakja (1904). A szobor ba-
rátcsuhát viselő szerzetest ábrázol, aki állát jobb kezére támasztva
töpreng. Bal kezében, a háta mögött könyvet tart. Ugyancsak olasz
szerzetest ábrázol karakteres mellszobra, az 1905-ben készült Defi -
ni tor. „A szobrász kevés eszközzel érezteti e finom metszésű szájon
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modellje elmésségét, a nyílt tekinteten intelligenciáját” — méltatta az
alkotás erényeit Lyka Károly.15 A művet 1907-ben állami kis arany-
 éremmel tüntették ki.16 (A két alkotás ma a Magyar Nemzeti Galéria
gyűjteményében található.)17

Legsikeresebb egyházművészeti munkáinak egyike szintén Olasz-
országhoz kötődik. Róma egyik legszebb temploma, a lateráni Szent
János székesegyház számára, Fraknói Vilmos felkérésére 1907-ben II.
Szilveszter pápa síremlékét mintázta meg. A jobb oldali mellékhajó-
ban 1909-ben elhelyezett, monumentális megjelenésű márványrelie-
fen két dombormű látható egymás alatt. Felül a Magyarok Nagyasz-
szonya, karján a kis Jézussal, kezében a kettős keresztes magyar
országalmával. Jobbján Szent István, balján Szent László király térdel,
mindhármuk feje fölött glória. A lenti domborművön II. Szilveszter
pápa átnyújtja a koronát az előtte térdelő Asztrik püspöknek, aki mö-
gött egy barát áll püspökbottal és három magyar úr. Asztrik alakját
az akkor Rómában élő bencés szerzetesről, Serédi Jusztiniánról, míg
a pápa mögötti főpapok egyikét Fraknóiról mintázta a művész. A töb -
bi alak modelljéül is Rómában tartózkodó magyarok, Komoróczy
Iván, a festő Szoldatics Ferenc, gróf Szécsen Miklós nagykövet szol-
gáltak.18 A sírkő két felső sarkában a magyar címer látható, a dom-
borművek alatti felületen latin nyelvű felirat méltatja Szilveszter
pápa és hazánk kapcsolatát. Bár a vörös márvány keretbe foglalt sír-
emlék a századforduló időszakának historizáló stílusában készült, a
kompozíció érdekes felépítése és plasztikai eleganciája joggal aratott
tetszést a világszínvonalú remekművekhez szokott olasz közönség
körében. A hazai elismerést az 1907-ben — tehát már a gipszmintára
kiadott — Ipolyi-díj és Harkányi-díj jelentette.19 (Az emléktábla épí-
tészeti részét Wälder Gyula tervezte.)20

Az 1910 (egyes források szerint 1912) körül, Ray Rezső Vilmos
tervei alapján létesült budafoki Törley-mauzóleum szobrászati része
ugyancsak Damkó munkája volt.21 Sajnos a sírboltot 1945 után több-
ször is feldúlták. Az épületet napjainkra kívül helyreállították, de a
belső plasztikai díszítés teljesen tönkrement.

Az Országház belső díszítésére a 20. század első éveiben pi ro -
gránitból szobor-sorozat készült, amely a hazai foglalkozásokat mu-
 tatja be. A képviselőházi társalgóban Damkó József építőművészet -
tel kapcsolatos két alkotása található.22 Az egyik szobor egyházi
vonatkozású: a templomépítészet allegóriája — apáca, kezében ara-
nyozott templommal.

Az első világháború alatt a művészt, tekintettel életkorára, nem
hívták be katonának, így 1914–1918 között is dolgozhatott. Fraknói
Vilmos kezdeményezésére 1916-ban állították fel a Magyar Nem-
zeti Múzeum kertjében a Régészek emlékét. Damkó az antik sztélék-
hez hasonló művet készített. A mészkőből faragott emlékmű elő-
lapján Pulszky Ferenc és Hampel József mellett ott látható a tudós
pap, Rómer Flóris arcképe is.23 A nemesen egyszerű építészeti ter-
veket Hültl Dezső készítette.
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Hültl Dezsővel nemcsak síremlékek és emlékművek kapcsán
működött együtt a művész. Zugligetben 1912–1917 között, Hültl
tervei alapján létesült a Szent Család-plébániatemplom. A főhajó
bejárata mellé Páduai Szent Antal, illetve Júdás Tádé apostol ötnegye-
des életnagyságú alakját carrarai márványból mintázta meg Dam -
kó. A karjában a kis Jézust tartó Szent Antal alakja akár a szeretet
szimbóluma is lehetne. Júdás Tádé apostolt mezítláb, egyszerű kö-
penyben jelenítette meg a művész. Bal kezében, papírlapon a
Thaddäus felirat utal a szent nevére. (Hültlnek a Magyar Építészeti
Múzeumban őrzött írásos feljegyzései szerint a művész elkészítette
a ministránsok védőszentje szobrát is, de ez az alkotás nem találha tó
a templomban.)24

Ugyancsak Hültl munkája volt a belvárosi Váci utcában 1913–1917
között épült Piarista Gimnázium és Rendház. A tanintézet saját ká-
polnájába jelentős műalkotások kerültek. Ezek között megkülönböz-
tetett figyelmet érdemel két, Damkó készítette szobor, Szent Pál és Szent
Péter apostol alakja. A fehér márványból faragott, ötnegyedes élet-
nagyságú szobrok közül Szent Pált baljában tekerccsel és hatalmas kard-
dal ábrázolta a művész. A kard mint attribútum kivégzésének mód-
jára utal. (Mivel Pál római polgár volt, keresztre nem feszíthették, így
karddal végezték ki.) Szent Pétert kezében a mennyország kulcsaival
mintázta meg a művész. Mindkét alkotás 1917-ben készült. A markánsan
megformált, erőteljes alkotások a hazai egyházművészet figyelemre-
méltó remekei. Szent Péter megformálásáért 1917-ben Damkó Józse-
fet — immár másodszor — a rangos Ipolyi-díjjal tüntették ki.25

Az egyházi iskolák 1948-ban történt államosításakor a piaristák-
nak el kellett hagyniuk az épület, amely 1953-tól évtizedeken át az
ELTE Bölcsészettudományi Kara otthonául szolgált, a kápolna he-
lyén 1957-ben Egyetemi Színpad létesült.26 A kápolna szobrai 1953-
ban a Piarista Gimnázium Mikszáth Kálmán tér 1. szám alatti épü-
letének földszinti folyosójára kerültek. (Korábban a Sacré Coeur
iskola működött itt. Ennek bezárása után, 1948-ban a Le nin Intézet
vette birtokba az épületet, majd 1953-tól 2011-ig a Piarista Gimná-
zium otthona volt.) A rendszerváltozás után a piarista rend vissza-
kapta a Váci utcai egykori középiskolája tulajdonjogát, amelynek
déli tömbjében az újjáépítés után a Sapientia Szerzetesi Hittudo-
mányi Főiskola működik. Damkó két apostol-szobrát 2002-ben a
déli szárny üvegtetővel lefedett átriumos társalgójában helyezték
el. A Piarista Gimnázium számára a két apostol-szobor mellett
Damkó további négy alkotást készített.27 Révai Miklós, a tudós pia-
rista emléktáblája  (1925) eredetileg a Piarista kápolna lépcsőházá-
ban volt. Damkó domborműve az irodalmár balra tekintő portréját
ábrázolja. Alatta a következő szöveg: Révai Miklós / a magyar műve-
lődés és nyelvtudomány apostola / emlékének Fraknói Vilmos ado- / má-
nyából a Sz. István Akadémia. Révai emlékművét 1953-ban ugyancsak
a Mikszáth Kálmán térre vitték át. Innen 2011-ben került vissza a
Váci ut cai épület északi szárnyába visszaköltözött Piarista Gimná-
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ziumba. Eredeti helyén maradt Damkó további két hasonló, de nem
kifejezetten egyházi vonatkozású alkotása: Vörösmarty Mihály és
gróf Széchenyi István domborműves emléktáblája (egykor mindket-
ten piarista diákok voltak). A Piarista Gimnázium kápolnája lép-
csőházának első emeleti előterében található az 1926-ban készített
hősi emlék. Keretén felül a Pro Patria felirat, illetve lent a piarista címer
látható. Az első világháborús hősi halottak két emléktáblája között
újonnan készített feszület látható. Lent két új márványtáblán az
1938 és 1958 között elesett vagy mártírhalált szenvedett piarista diá-
 kok névsora olvasható.

Hunyadi János nándorfehérvári küzdőtársának, az itáliai ferences
szerzetes, Kapisztrán Szent János többalakos, bronzból öntött emlék-
művét Zadravecz István tábori püspök kezdeményezésére, 1922-ben
állították fel a budai Várban.28 Az előkészítő munkák során, 1921-ben
Damkó a tervezett szoborról készített rajzával bizonyította, hogy a
grafikának is mestere. A remekül megkomponált terv azonban kevés
volt, mivel a háború utáni ínséges időkben alig volt építőanyag,
bronz pedig egyáltalán nem állt rendelkezésre. A talapzathoz végül
a kőanyagot a székesfőváros biztosította, a szoboröntéshez pedig a
honvédség bocsátott rendelkezésre néhány kimustrált ágyúcsövet.29

A Foerk Ernő tervezte, bástyaszerűen kiképzett talapzaton a feren-
ces rendi öltözetben, egy török holttestén előretörve, kezében ke-
resz tény zászlóval buzdít rohamra Kapisztrán bronzalakja. Mellette
félig fekvő, sebesült magyar vitéz fújja kürtjét. A szobor jobb oldali
alsó részén a következő szöveg olvasható: Öntötték / hazafias buzga-
lomból a / MÁV Gépgyár munkásai a / barátok hétszázados jubileuma / al-
kalmából 1921 évben. A talapzat előrészén a KAPISZTRÁN felirat alatt,
kisebb betűkkel a következő szöveg olvasható: Nándor kőfalain meg-
töreted a végveszedelmet / szent vezetőnk győzd meg mostani elleneink. Az
emlékművet ünnepélyes keretek között, 1922. november 19-én avat-
ták fel a Nándor-laktanya (ma Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
épülete előtt. A szentmisét Serédi Jusztinián hercegprímás celebrálta.
A Fővárosi Közmunkák Tanácsa rendelkezése alapján, a tér az ava-
tást követően Kapisztrán nevét viseli. Az alkotást már az avatás előtt
a Greguss-díjjal tüntették ki. A művész 1922-ben bronzból öntött,
295 milliméter átmérőjű érmet készített a Kapisztrán-emlékműről.30

A MÁV Gépgyár a Kapisztrán-szobor fejét 1922-ben bronzba ön-
tötte, és márványlapra helyezve a kormányzónak ajándékozta.31

(A szoborfej 1944–45-ben a romba dőlt budavári Királyi palotában
elpusztult.) A MÁV Gépgyár budapesti Golgota utcai kultúrháza
előcsarnokában a főalak eredeti méretű másolatát helyezték el. Ezt
az 1950-es években a kultúrház akkori vezetője összetörette.32 A Ka-
pisztrán-szobor egy további, bronzból öntött másolata Szegedre, az
alsóvárosi ferences templomba került.33 A Kapisztrán kezében tar-
tott zászló rúdjának oromzatát eredetileg kettős kereszt díszítette.
Ezt 1945 után eltávolították, és helyére egyszerű lándzsahegyet for-
rasztottak. Az emlékműre 1994-ben került vissza a kettős kereszt

Kapisztrán Szent János

28Liber Endre: Budapest
szobrai és emléktáblái.

Budapest Székesfőváros,
Budapest, 1934, 319–320.

29Páter Zadravecz titkos
naplója. Kossuth,

Budapest, 1967, 71–73.

30Lajos Huszár – Béla v.
Procopius: i. m. 1890. sz.

31Páter Zadravecz titkos
naplója, i. m. 75.

32Lampert Melánia –
Lampert Mária: Eltűnt,

lerombolt emlékművek.
A Budapesti Városvédő

Egyesület Értesítője,
1994. február, 7.

33Tóth Attila: Szeged
szobrai és muráliái.

Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata,

Szeged, 1993, 380.
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(a pótlást neves művész, Marton László készítette). 2006-ban az al-
kotás díszkivilágítást kapott.

A budapesti Szent István-bazilika számára 1925-ben a Jézus szent
szíve szobrot faragta ki ruszkicai márványból Damkó József.34 A bal
oldali főhajóban, egy oszlop mellett álló, életnagyságúnál nagyobb
Krisztus saját szívére mutat. A talapzaton lévő szöveg: „Jöjjetek hoz-
zám mindnyájan, / kik fáradtak és terhelve vagytok / és én megenyhítlek ti-
teket.” (Jézust a 17. századtól ábrázolják a mellén látható sugaras szív-
vel, elsősorban Alacoque Szent Margit látomásai nyomán. IX. Piusz
1856-ban rendelte el a világegyház számára a Szent Szív ünneplését.)35

A Jézus-szoborral átellenben, a jobb oldali hajóban, ugyancsak
egy oszlop mellett található Páduai Szent Antal fehér márványból fa-
ragott egész alakos szobra, kezében könyvvel, karján a kis Jézussal.36

Mindkét alkotás tisztán és szépen kivitelezett mű, de nem lép túl a
korszak megszokott szent-ábrázolásain. (A zugligeti Szent Család-
templomban látható, korábban készült Szent Antal-szobor lénye-
gesen sikerültebb változat.) Az alkotás gipsz változata szerepelt a
Műcsarnok 1928 tavaszi kiállításán.37

A Bazilika szentélye mögött létesített íves alaprajzú Szent Lipót
sekrestye-kápolna számára a művész 1927-ben emléktáblát készített
Achille Ratti, a későbbi XI. Piusz pápa tiszteletére, annak emlékére,
hogy Ratti 1891-ben itt misézett.38 A táblára vésett szöveg a követ-
kező: Emlékezésül / arra, hogy RATTI ACHILLES / XI. PIUS PÁPA /
ezen kápolnában 1891. június / havában szentmisét mondott. A felirat fö-
lötti, karakteresen megformált, balra tekintő melldombormű üdí-
tően különbözik a korszak nem egyszer sablonos portré-ábrázolá-
saitól. (A kápolna — ahol 1951 óta a Szent Jobbot őrzik — 1983 óta
a Szent Jobb nevét viseli.)

1926-ban egyházművészeti kiállítást rendeztek a budapesti Nem-
zeti Szalonban, ahol Damkó Józsefnek tizenkét műve szerepelt.39 Itt
láthatta a közönség Csernoch János 1924-ben terrakottából készült
hatvannégy centiméter magas mellszobrát. A hercegprímás fején
pileolus, vállgallérján érdemrend csillaga.40 A sikerült portré szere-
pelt a római egyházművészeti kiállításon is. Később Esztergomba,
a Keresztény Múzeumba került.41 Márványból faragott változata az
esztergomi Prímási palota Zöld szalonjában található. Kiállították
még a Szerzetes című alkotását, amely a tárlaton ugyancsak ott lévő
Definitor méltó párja lehetne (készítésének ideje is valószínűleg a
század elejére tehető). A csuklyát viselő szerzetes mellszobra élet-
tel teli, karakteres alkotás, az egyházi vonatkozású hazai portré-
szobrászat egyik értékes darabja. Prohászka Ottokár álló alakja való-
színűleg az 1929-es Károlyi kerti Prohászka-emlékmű pályaterve
lehetett. (A pályázaton több neves művész mellett Damkó is indult,
a megbízást végül Felsőeőri Fülöp Elemér kapta.) Páduai Szent Antal
kisméretű szobra a zugligeti templomban vagy a Bazilikában felál-
lított alkotás kismintája lehetett, és kiállították a Piarista Gimná-
zium számára készített Szent Péter- és Szent Pál-szobor kismintáját,

34Farkas Attila: Szent
István-bazilika. TKM

Egyesület, 626. füzet,
Budapest, 1999, 13.

35Füzes Ádám: Jézus
Szent Szíve. Esztergom–

Budapest, 2008/2. 4.

Alkotásai a Szent
István-bazilikában

36Farkas Attila: i. m. 13.

37MTA Művészettörténeti
Kutatóintézet adattára.

38Medvey Lajos: i. m. 48.

Művei a Nemzeti
Szalonban

39MTA Művészettörténeti
Kutatóintézet adattára.

40Magyar Művészet,
1925/1. 43.

41Gerevich Tibor (szerk.):
Magyarország műemléki

topográfiája I. Esztergom.
Műemlékek Országos
Bizottsága, Budapest,

1948, 157.; KM ltsz.:
56.904.
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valamint a lateráni Szent János templomban lévő II. Szilveszter sír-
emlék felső részét képező Patrona Hungariae domborművet. Páz-
mány Péter álló és ülő alakja mellett látható volt még Szent Ferenc a
gubbiói farkassal és a Novicius című kisplasztika.

A Szent István Társulat 1929-ben pályázatot hirdetetett gróf Zichy
Nándor Budapesten felállítandó emlékművére. A meghívásos pá-
lyázaton három másik művész — Tóth István, Orbán Antal és Bory
Jenő — mellett Damkó József is részt vett. A bíráló bizottság végül
Orbán pályaművére szavazott, és ez került felállításra a Scitovszky
(ma Lőrinc pap) téren.42

Damkó József a húszas évek végén és a harmincas években is ké-
szített síremlékeket. A Kerepesi temetőbe 1929-ben készítette Fraknói
Vilmos síremlékét, amelyen a püspök kiváló portré-mellszobra lát-
ható.43 Damkó papi ruhában, elöl mellkereszttel örökítette meg a
tudós főpapot. A Farkasréti temetőbe az 1931-ben elhunyt Divald Kor-
nél művészettörténész sírjára a 12. századi Tabáni Krisztus-relief má-
solatát mintázta meg. (A sírkő a második világháborúban elpusz-
tult.)44 Ma is látható viszont ebben a temetőben az 1928-ban meghalt
Ács Ferenc fővárosi főszámvevő síremléke, amelyet a megfeszített
Krisztus ábrázolása díszít.45 Egyik legszebb egyházi vonatkozási
funerális alkotása az 1933-ban elhunyt Bacsa András festő drámai
erejű sírplasztikája.46 A mészkőből faragott sírkő mélyített mezőjében
megrázó erejű, modern felfogásban fogant Pietà látható. Kétoldalt fent
az A és az Ω betűk foglalják keretbe a kompozíciót. (A Nemzeti Ke-
gyeleti Bizottság ezt a sírt 2004-ben védetté nyilvánította.)47

1930-ban a Szent Imre-év ünnepségeihez kapcsolódó, Nemzeti
Szalonban tartott egyházművészeti kiállításon Damkótól Szent Imre
bronzszobrát, Pázmány Péter ülő és álló testhelyzetű szobrát, Pro-
hászka Ottokár egész alakos álló alakját, valamint Csernoch János mell-
 szobrát állították ki.48

A hazai szobrászat húszas évek végén, harmincas évek elején
kezdődő újklasszicista irányzata, a római iskola képviselői által
képviselt modern törekvések érthető módon már nem hatottak a
hatvanas éveiben járó művészre. Az 1930-as évektől Damkó József
egyre inkább a konzervatív hagyományőrzést képviselte.49 Mester-
ségbeli tudása vitán felül állt, de művein kevésbé látszott az a fris-
sesség, amely azokat a századfordulótól a húszas évek elejéig jelle-
mezte. Portrészobrain azonban pályája végig érződött egyedi
lélekábrázoló képessége. Szakmai tekintélyét — és egyben a hiva-
talos körök támogatását — jelezte, hogy az 1930-ban alapított Or-
szágos Egyházművészeti Tanács tagjává választották (rajta kívül
Zala György képviselte a szobrászatot a testületben.)50

A budapesti Rózsák terén álló neogótikus Árpád-házi Szent Er-
zsébet-plébániatemplom főbejárata elé 1931-ben Szent Erzsébet egész
alakos, álló szobrát mintázta meg a művész.51 Az Erzsébettel kap-
csolatos rózsa-csodát megjelenítő, finom eleganciával megformált
szobor jól illeszkedik környezetébe, és tökéletes összhangot alkot a

42Liber Endre:
i. m. 381–382.

43Új Idők, 1929. október
20., 491.

Újabb síremlékek

44Tóth Vilmos:
A Kapisztrán-emlékmű

mestere, i. m.

45Tóth Vilmos – Zsigmond
János: A Farkasréti

temető, III. rész.
Budapesti Negyed,

2003/4. 694.

46Tóth Vilmos:
Síremlékművészet,

i. m. 48.
47http://www.nkb.hu/?

node=322

48Árpád-házi szentek
modern egyházművészeti

kiállítása. Katalógus.
Nemzeti Szalon,
Budapest, 1930.

49P. Szűcs Julianna:
A római iskola. Corvina,

Budapest, 1987, 113.

50Gergely Jenő:
A katolikus egyház
története Magyar -

országon 1919–1945.
Pannonica, Budapest,

1999, 268.

51Prakfalvi Endre:
i. m. 23.
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természetes hátteréül szolgáló templommal. A másfélszeres élet-
nagyságú szobor fején hercegi korona. A Hikisch Rezső tervezte ta-
lapzat előlapján a magyar címer látható, alatta az Árpád-házi / SZENT
ERZSÉBET / szegények anyja / védd a legnagyobb szegényt / magyar ha-
zánkat felirattal. A hátlapon a szobrot állító székesfőváros és a Szent
Erzsébet Egyházközség neve, valamint az MCMXXXI évszám ol-
vasható. A posztamens két oldalán lévő domborművek egyikén a
térdelő Erzsébet számára Szent Ferenc a szegénységet jelképező kö-
télövet nyújtja át, a másikon Erzsébet inni ad egy koldusnak. Az al-
kotást Szent Erzsébet halálának 700. évfordulójára emlékezve, 1932.
augusztus 21-én avatták fel.

Damkó József az 1930-as évek elején pályaművet készített a szé-
kesfehérvári Prohászka-síremlékre meghirdetett pályázatra. Második
helyezést ért el, az emléktemplomba a nyertes Orbán Antal alko-
tása került.52

A budapesti és a székesfehérvári Prohászka-emlékek pályázati
sikertelensége után végül mégis köztérre került a püspökről készí-
tett szobra. Prohászka Ottokár püspök ötnegyedes életnagyságú,
bronzból öntött mellszobrát 1934. július 9-én Esztergomban avat-
ták fel.53 Prohászka 1882 és 1904 között huszonkét évet töltött a vá-
rosban papneveléssel. Erre emlékezve az alkotást a Szeminárium
épülete előtti téren állították fel. A mellszobor egyszerű papi reve-
rendában ábrázolja a puritán életviteléről ismert püspököt. Főpapi
rangjára csak mellkeresztje és fején a pileolus utal. Az Árkay Berta -
lan tervezte, nemesen egyszerű mészkő talapzat előlapján püspöki
címer látható. Alatta mindössze ennyi olvasható: Prohászka. A mell-
szobrot az 1945 utáni egyházüldözések miatt a Prímási palota belső
kertjébe vitték, ahol jelenleg is áll.54

Buda vára török uralom alóli felszabadulásához kapcsolódik XI.
Ince pápa szobra, amelyet Buda visszavétele 250. évfordulójával kap-
csolatos ünnepségek keretében, 1936-ban állítottak fel az Iskola
téren, amely ez alkalomból a XI. Ince pápa nevet kapta (ma Hess
And rás tér). A művész tiarával a fején örökítette meg a később
szent té avatott egyházfőt, aki oroszlánrészt vállalt a magyarországi
felszabadító hadjárat megszervezésében. A kompozíció kulcseleme
a pápa kezében tartott hármas kereszt, amelynek átlós elhelyezése
mozgalmassá teszi az egyébként statikus beállítású szobrot. A pápa
jobb kezének erőteljes csuklómozdulata alig észlelhető módon, de
további lendületet ad az alkotásnak, és érezteti azt a határozott el-
tököltséget, amely nélkül nem sikerült volna összekovácsolni —
majd együtt tartani — a török kiűzésére létrejött szövetséget. A ta-
lapzat Wälder Gyula munkája. Előlapján, a pápai címer alatt felirat:
XI. INCE PÁPA / Magyarország megmentője / emlékére / a hálás nemzet /
1686–1936. A Wälderre jellemző barokkos motívumokkal díszített
posztamenst három dombormű díszíti. A jobb oldali reliefen Buonvisi
bíboros és (a 2003-ban boldoggá avatott) Marco d’Aviano átveszi a
török elleni felszabadító háborút meghirdető pápai bullát, a bal ol-

Szent Erzsébet

52Pesti Napló, 1934.
szeptember 20.

Prohászka-mellszobor

53Magyarság, 1934. július
8.; Budapesti Hírlap,

1934. július 10.; Új Idők,
1934. július 15.

54Szabó Károly (szerk.):
Köztéri szobrok.

Keresztény Múzeum
Alapítvány, Esztergom,

2001. 35. sz.

XI. Ince pápa szobra
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dali azt a jelenetet ábrázolja, amikor egy debreceni hajdú kitűzi a
keresztény zászlót Buda falára. A hátoldali reliefen a Szent Liga ko-
rabeli emlékérmén XI. Ince pápa, I. Lipót császár, Sobieski János len-
gyel király és Giustiniani velencei dózse arcmása látható.55 A dom-
bormű alatti szöveg: Budam Virginis / Dabit Auxilirium / XI. Ince pápa.
A szobor korabeli kiemelt fontosságát jelezte, hogy az avatáson a
kormányzó és hitvese, valamint Serédi Jusztinián hercegprímás is
részt vett.56 Az alkotást a közelmúltban felújították, a talapzaton a
feliratokat újraaranyozták.

A Wälder Gyula tervei alapján épült Szent Imre-templomot 1938-
ban szentelték fel a XI. kerületi Szent Imre herceg útján (ma Villányi
út). A kapuépítmény mellvédjén négy nagyméretű mészkő szobor
áll (valamennyi ábrázolt személy tevékenysége a ciszterci rendhez
kapcsolódik): Harding Szent István, Clairvaux-i Szent Bernát, Boldog
III. Jenő pápa és Szent Róbert. A templom neobarokk stílusához töké -
letesen illeszkedő szobrok Markup Béla és Damkó József munkája.57

Az alkotások stílusjegyei alapján III. Jenő pápa szobrán érezhető,
hogy minden bizonnyal Damkó készítette.

Az Actio Catholica megbízásából Damkó József 1939-ben Rómá-
ban mellszobrot mintázott XII. Piusz pápáról,58 aki 1938-ban Pacelli
bíborosként mint pápai legátus vett részt a budapesti Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszuson. Az alkotáson a portré jelleg dominál,
nincs semmi főpapi pompa. Az egyházfő egyszerű köpenyt vi sel,
fején pileolus. A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend magyarorszá gi
tartománya márványba faragtatta az alkotást, amelyet 1941. októ-
berben a Pázmány Péter Tudományegyetem aulájában állítottak
fel.59 A szobrot 1945 után eltávolították helyéről, további sorsáról
nincs adat.

Az 1940-es évek elején Boldog Margit alakját készítette el, két vál-
tozatban. „Damkó, a par excellence egyházművész, egyszer a hitétől
átszellemült szüzet, máskor a magába mélyedő dominikát mintázta
meg” — írta a művekről Jajczay János.60 A Szépművészet folyóirat
1942. évi 12. száma Margit elsőként említett szobrának fényképét kö-
zölte, amely a kezével kebléhez keresztet szorító, apácaruhás herceg-
 nőt ábrázolja. Damkó részt vett az időközben szentté avatott Árpád-
házi Margit budapesti szobrának felállítására kiírt 1944-es pályázaton.
(A pályázatot egyébként Antal Károly nyerte,61 de művének felállí-
tására a háborús események miatt már nem került sor.)

Damkó József alkotói pályáját végérvényesen lezárta a második
világháború. 1945 után már nem kapott állami megbízást az idős
mester. Budapesten, 1955. december 11-én szinte észrevétlenül tá-
vozott az élők sorából. Hamvai az óbudai temetőben nyugszanak.62

55Medvey Lajos: i. m. 16.

56Pesti Napló,
1936. október 6.

Művei a Szent Imre-
templomban

57Ferkai András: Buda
építészete a két

világháború között. MTA
Művészettörténeti

Kutatóintézet, Budapest,
1995, 207.; Prakfalvi

Endre: i. m. 62.

58Damkó József
elkészítette a pápa

mellszobrát. Magyar
Nemzet, 1939. október 1.

59Újság, 1941.
október 31., 6.

60Jajczay János: Árpád-
házi Boldog Margit a
művészetben. Szép -

művészet, 1941/12. 281.

61Kopp Jenő: A Budapest
Székesfőváros Szent

Margit szoborpályázata.
Szépművészet, 1944/8.

264–265.

62Dobó György:
Egy elfeledett művész

emlékére. Budai Polgár,
1996. január 18.
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