
ERDEY DEZSŐ 
EGYHÁZMŰVÉSZETI ALKOTÁSAI 

Kiemelkedő tehetségű művész volt, akinek pá-
lyája az 1940-es évek elejére ívelt a magasba. Az 
1948 utáni szocialista művészetpolitika azonban 
sokáig csak a megtűrt alkotók között számolt vele. 
Erdey Dezső a Torontál vármegyei Istvánföldén 
(ma Krajišnik, Szerbia), 1902-ben született. A csa-
 lád később Szegedre költözött. 1919 májusában 
az itteni művészeti szabadiskolában kezdte meg 
tanulmányait. 1920-ban érettségizett, majd 1924-
ig a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán 
tanult, először Radnai Béla növendékeként. Ha-
marosan Szentgyörgyi István lett az igazi mestere, 
akinek éveken át tanársegédje volt.1 Ösztöndíjjal 
1926-ban Párizsban járt tanulmányúton, majd 
1928–1930-ban állami ösztöndíjjal Rómába került.2 
Mind Szentgyörgyi tanítása, mind a két tanul-
mányútja hatással volt fejlődésére és saját művészi 
hangjának kialakítására. 

Korai egyházművészeti alkotása a Mater Do-
lorosa, amely Tatán a tóvárosi temetőben áll Michl 
István sírján. Az 1934 körül készült nagyméretű 
bronzszobor Szűz Mária álló alakját ábrázolja. Az 
ég felé fordulva tárja elő magába fojtott, de üvöl-
tő erejű kínját. Két kezének ujjai külön tanulmányt 
érdemelnének. A gyermekét elvesztő anya soha 
meg nem békélő fájdalmát sugározzák — hihe-
tetlen művészi erővel. Baumgartner János bu-
dapesti műhelyében öntötték bronz ba. A talapzat 
felirata mindent elmond: MATER DOLORISSIMA 
ORA PRO NOBIS (Legfájdalmasabb Anya, könyörögj 
érettünk).3 

Fájdalmas Szűz című műve 1940-ben a Mű-
csarnok Tavaszi tárlatán komoly sikert aratott,4 és 
elnyerte a rangos egyházművészeti elismerést je-
lentő Vaszary Kolos-díjat.5 

Erdeynek 1938-ban Hincz Gyulával és Doma-
novszky Gyulával együtt nyílt közös csoportkiál-
lítása az Ernst Múzeumban.6 Műveiről elismerőleg 
írt a korabeli szakmai kritika,7 ám ezen a tárlaton 
egyházművészeti tárgyú alkotása nem szerepelt. 

Veszprémben a Szent István — Boldog Gizella 
szoborpár létesítésére és a Várfok utca végződé-
sének kialakítására szűk körű pályázatot írtak ki, 
amelyen Erdey Dezső, Jálics Ernő, Madarassy 
Walter és Ispánki József vett részt. A zsűri Ispánki 
tervét fogadta el, és az ő műve került 1938-ban fel-
állításra. 

Erdey Dezső hamarosan vigasztalódhatott: 
ugyancsak a veszprémi várban, 1940-ben az ő Szent 
Imre-szobrát állították fel a Szent György-kápolna 
udvarán, annak emlékére, hogy a hagyomány 
szerint Imre herceg ebben a kápolnában tette szü-

zességi fogadalmát.8 (A kápolna maradványait 
1907-ben találták meg, a teljes feltárás 1957-ben tör-
tént meg.9) A művész nem szent életű bálványt, ha-
nem a határozott, erőteljes trónörököst ábrázolta. 
Ezt hangsúlyozza, hogy a szálfa egyenesen álló fér-
fialak lovagi öltözetet visel. Fején középen kereszttel 
díszített, egyszerű sisak, alatta a páncéling csuk-
lyájával. A hátul földig érő, elöl nyitott köpenye alatt 
derékban összefogott ingszerű ruháját a függőle-
ges redőzés teszi mozgalmassá. Szent Imre acél-
sodronyból készült harisnyát visel, amely a lábán 
hosszú hegyben végződik. (A Képes Krónika remek 
miniatúráin több helyen is megjelenik ez a harci vi-
selet.) A jobbkezében lévő attribútumát, a liliomot 
a balkezében tartott kard és a vitézi öltözet ellen-
súlyozza. A lába alatt fekvő stilizált oroszlán a bá-
torságára utal. Arckifejezése méltóságot parancsoló, 
tekintete kemény. Feje mögött tömör súlyossággal 
jelenik meg a kör alakú glória. A neoromán stílu-
sú székesegyház melletti kis park számára Erdey 
a 11. század misztikus levegőjét sugárzó, ugyan-
akkor a római iskola modern stílusirányzatát kö-
vető, monumentális művet alkotott. 

A szobor talapzatára a királyfi születésének ez-
redéves évfordulóján, 2007-ben Veszprém Város 
Önkormányzata és a Veszprémi Érsekség már-
ványtáblát helyezett, amelyen az ábrázolt Szent 
Imre és az alkotó nevén kívül hosszabb idézet ol-
vasható Szent István király fiához, Imre herceg-
hez írt intelmeiből. 

A művész az emlékműhöz számos grafikai 
vázlatot készített, ezek a veszprémi Megyei mú-
zeum gyűjteményébe kerültek.10 A Műcsarnokban 
A magyar művészetért címmel 1940-ben megren-
dezett képzőművészeti tárlaton a szobor ólomból 
öntött kisplasztikai változata szerepelt,11 amelyet 
a vallás- és közoktatási miniszter megvásárolt.12 
Az 1941. február–márciusban a Nemzeti Szalon-
ban tartott magyar egyházművészeti kiállításon 
a mű gipszmintája volt látható.13 

Pesten a szervita rend belvárosi Szent Anna-
temploma előtti téren eredetileg 1729-ben létesült 
barokk stílusú Szűz Mária-oszlop.14 Két évszázad 
során annyira leromlott a kőből faragott alkotás 
állapota, hogy mindenképpen intézkedni kellett 
a helyrehozataláról. 1939-ben még a tervezett át-
faragásáról tudósított egy budapesti szoborka-
talógus.15 A Székesfőváros vezetése viszont végül 
nem a felújítás, hanem új művészi alkotás állítá-
sa mellett döntött, az eredeti alkotás fő vonalai-
nak megtartásával és a városképi előképhez tör-
ténő alkalmazkodással. Az új Szűz Mária-oszlop 
készítésére zártkörű pályázatot írtak ki, amelyre 
nyolc neves művész kapott meghívást.16 A pá-
lyázatot a zsűri 1941 áprilisában született döntése 
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értelmében Erdey Dezső nyerte,17 és ma is az ő al-
kotása áll a téren. 

Az 1942-ben felállított alkotás követi a korábbi 
barokk emlékmű szerkezeti formáját, de stílusában 
Erdey nem neobarokk művet készített. Szobrai a ró-
mai iskola neoklasszicizmust idéző felfogását tük-
rözik. A nyolc méter magas oszlop tetején Szűz Má-
ria életnagyságúnál nagyobb méretű alakja áll. Lába 
alatt földgömb és holdsarló, lábával a bűnt jelké-
pező kígyóra tapos. Feje körül csillagokkal övezett 
glória. A két méter magas, háromszögletű talap-
zaton — az 1792-es alkotással azonos ikonográfi-
ával — Szent Annát kezében könyvvel, Szent Jo-
achimot maga előtt tartott kereszttel, Szent Józsefet 
balkezében hosszú nyelű kanállal ábrázolt álló alak-
ja látható, mindhármuk feje körül aranyozott gló-
riával (amelyek közül kettő jelenleg hiányzik). A ta-
lapzatra és az oszlopra — ellentétben a korábbi 
barokk emlékművel — nem kerültek dombormű-
vek. Erdey Dezső alkotása letisztult, modern for-
mavilágával tökéletes harmóniával illeszkedett 
környezetébe, még a szerviták barokk templomá-
hoz és rendházához is. Az emlékmű 1945-ben szin-
te a csodával határos módon, kisebb sérüléseket le-
számítva, lényegében épen emelkedett ki a pesti 
belváros romtengeréből.18 Eredetileg 40 centiméter 
magas kovácsolt vasrács vette körül az alkotás par-
kosított környezetét. A tér 2015-ben történt rende-
zése során sajnos eltüntették a szép vasrácsot, he-
lyette alacsony kőfallal határolt növényágyás épült. 

Az emlékmű 1940-ben készült modellje és az 
egyes alakok gipsz kismintája fennmaradt a mű-
vész hagyatékában, és később kiállításon is sze-
repelt.19 A Szűz Mária-szobor alumíniumból ké-
szült példányának fényképét a Szépművészet 
folyóirat közölte.20 

A művész 1940-ben Mózes-szobor agyagváz-
latát mintázta meg.21 Arról sajnos nincs infor-
máció, hogy ez megrendelésre készült-e, illetve, 
ha igen, hová? 

Az 1940-es évek elején Pannonhalmán olasz–
magyar két tannyelvű gimnázium és kollégium 
létesült.22 A bencés főapátság és templom együt-
teséhez szervesen kapcsolódó, stílusában letisz-
tult formavilágú épület 1940–1942-ben került 
kivitelezésre, Hidasi Lajos és dr. Kiss Tibor tervei 
alapján.23 Az új tanintézet délnyugati sarkára — 
egyetlen külső szobrászati dekorációként — Er-
dey Dezső a római iskola stílusában mintázott 
Szent Benedek-szobrot.24 Az oszlopszerű talapza-
ton álló, mészkőből faragott életnagyságú, sza-
kállas férfialak szerzetesi ruhát visel. Feje körül 
glória, két kezében a bencés rend Reguláját tart-
ja. A magas talapzatra helyezett alkotás egyszerre 
sugároz hitet és méltóságot. 

Erdey 1943-ban megbízást kapott Szent Lász-
ló lovas szobrára, amelyet Nagyváradon a háború 
után kívántak felállítani. Több vázlatot készített 

az emlékműhöz, amelyeken 11. századi lovagi öl-
tözetben harci ménen ülve, jobb kezében hatalmas 
kopjával, balján pajzzsal örökítette meg az ural-
kodót. Szent László koronás fejét a híres győri her-
máról mintázta. Láthatóan nem a kanonizált 
szentnek, hanem a lovagkirálynak akart emléket 
állítani. Az itáliai reneszánsz ikonikus lovas szob-
rait idézi — markánsan modern, egyéni hangvé-
tellel.25 (Hangsúlyozandó, hogy nem profanizá-
lásról van szó. Elég, ha az Isten, hazánkért himnusz 
soraira gondolnunk, amelyek „Szent Imre herceg ke-
mény tisztaságát, László királynak vitéz lovagságát” 
idézi. A művész két magyar szentet ábrázoló szob-
rán mintha az egyházi ének fenti sorai eleve-
nednének meg.) Mivel 1944 után Nagyvárad is-
mét Romániához került, a Szent László-szobor 
felállítására már nem került sor. A lovas szobor 
kisméretű, 60 centiméter magas bronz kismintá-
ját a Magyar Nemzeti Galéria őrzi.26 

Magánadományból, 1944-ben került Szege-
den a Dóm nyugati külső falára Erdey Dezső Szent 
Antal-kútja.27 A gótikus stílusú toronysisakos fül-
kében lévő, ruszkicai márványból készült szobor 
szerzetesi öltözetben páduai Szent Antal álló 
alakját ábrázolja, aki a két kezében tartott halnak 
prédikál. Az impozáns mű teljes magassága hét 
méter, az építészeti rész Sebestyén Endre munkája. 
A díszkúthoz elkészült ugyan a keretes medence, 
de az soha nem működött. Az alkotás nemcsak a 
szobrokban gazdag Szeged egyik legszebb szak-
rális alkotása, hanem az egyik legihletettebb hazai 
Szent Antal-ábrázolás. A Szent Antal-szobor 1943-
ban mintázott agyagvázlata fennmaradt a művész 
hagyatékában, és később kiállításon is szerepelt.28 

Erdey Dezső éremművészeti munkássága is fi-
gyelemre méltó. 1940-ben Fra Angelico emlékére 
egyoldalas plakettet mintázott. A különleges 
formájú, háromszögletű alkotás a domonkos 
szerzetes-festőt ábrázolja, amint festőállvány 
előtt térdel. A bronzból öntött, 145×145 millimé-
teres méretű plakett mélyített mezőben állított em-
léket a quattrocento firenzei művészének.29 

1948-ban 107 milliméter átmérőjű egyoldalas 
bronzérmet készített a jeles skolasztikus filozó-
fusról és hittudósról, Aquinói Szent Tamásról. A kö-
vérkés alkatú férfi balra tekintő fejportréja a fe-
jen viselt sapkával az itáliai reneszánsz korának 
öltözködési divatját és Pisanello érmeinek han-
gulatát idézi. A mell- és a vállrész elhagyása hang-
súlyosan tereli a figyelmet az arcra. Erdeynek tö-
kéletesen sikerült megidéznie Aquinói Szent 
Tamás korát. A domonkos szerzetes fejétől jobb-
ra, a nyak mögött az ED monogram utal a mű-
vészre. Az érem egy példánya a Magyar Nemzeti 
Galériában található.30 

Ugyancsak 1948-ban mintázta agyagból Aqui-
nói Szent Tamás fejszobrát.31 A jól összefogott, erő-
teljes vonalakkal meghúzott kompozíció hitelesen 
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fejezi ki a 13. században élt filozófus egyéniségét. 
Az alkotásnak egy 26,5 centiméter magas, festett 
gipsz változata a közelmúltban a Darabanth 
Aukciósház árverésén szerepelt.32 

1945 után nem volt jó ajánlólevél a Horthy-kor-
szakban kapott római ösztöndíj. Erdey, aki 1943-
tól volt az Iparművészeti Iskola tanára, a fordulat 
évében, 1948-ban elvesztette az állását. Fájda-
lommal vált meg a tanítástól, ami közel állt szí-
véhez. 1949-től 1954-ig a Szépművészeti Múzeum 
restaurátoraként kellett dolgoznia.33 Komoly köz-
téri megrendelést sokáig nem kapott. 1953-at kö-
vetően már jutott néhány megbízás neki is. A ró-
mai ösztöndíjasokat sújtó mellőzöttség 1960-as, 
1970-es években történt lassú olvadását nem érte 
meg: ötvenöt éves korában, 1957-ben elhunyt Bu-
 da pesten. Hamvait a Farkasréti temetőben helyez -
ték örök nyugalomra, sírja ma már védett. 

A művész szobraiból és érmeiből a Magyar 
Nemzeti Galéria nagy sikerű emlékkiállítást ren-
dezett 1961-ben a budapesti Ernst Múzeumban,34 
majd 1961-ben Debrecenben, 1962-ben Szegeden, 
1963-ban Székesfehérváron és Veszprémben.35 
1987-ben ismét Veszprém adózott Erdey Dezső 
emlékének életmű-kiállítással.36 Egyházművé-
szeti munkássága megkerülhetetlen fontosságú 
érték a magyar művészettörténetben. 
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