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A Lisznyai Damó úti töpörödött kis parasztház öreg kapujának küszöbét évente
néhányszor átlépi egy őszülő, szikár férfi. Ratkay Lajos Hollandiában élő szobrászművész
jön haza, hogy meglátogassa szeretteit: édesanyját és testvéreit. A Túrkevén töltött néhány
napba mindig belefér a Kevi Kör, a Talpalló család és a Finta Múzeum meglátogatása. Az
évek folyamán néhány alkotását a múzeumnak adományozta. A birkózókat ábrázoló
szoborterve évek óta várja, hogy egyszer Túrkeve sportszerető népe megteremtse a
lehetőséget a szobor felállítására.

Ki is az alkotó?
A hatodik X-hez közeledő, őszülő, szerény embert kínálok hellyel, azzal a szándékkal,

hogy beavasson életútjába.
- Gyermekkorodat hol töltötted?
- Szülőházam a Hagymássy úton volt. Kilenc éves lehettem, amikor a 3 hold földhöz

még bérelt apám és kimentünk tanyára lakni Fehértóra, aztán Csorbára. Csorbáról pedig
Szelesre. Tizenkét éves koromban már kapáltam, csakúgy, mint a testvéreim.

-Az iskolában volt-e példaképed? Hogyan emlékezel tanítóidra?
- Debreceni Sándor volt a példaképem. Nagyon kedves tanító volt, felfigyelt a

rajzolásomra. Mindig tanulni akartam, de a háború miatt megszakadt a továbbtanulás
lehetősége. A szüleim úgy voltak vele, hogy jobb lenne egy olyan szakmát tanulni,
amelyikből aztán meg is lehet élni. így lettem pékinas Talpallóéknál.

- Szabadidődben mit csináltál?
- Akkor kezdtem el olvasni egy kicsit többet. Talpallóéknak több könyve volt. Birkózó

szerettem volna lenni. Hozzákezdtem, de aztán nem tudtam folytatni, pedig a mester
biztatott nagyon. De nem tudott megegyezni a pékséggel, mert este kellett volna járnom
az edzésre és 8 órakor volt a kovászolás is. A pékséget nem hagyhattam.

- Az alkotás ihletével mikor találkoztál először?
- Ez is a pékséghez köt. A kenyércsinálás az szép munka, de valahogy nekem már akkor

is másra volt kedvem. Ott kezdtem el a kemencéhez használt agyagból alakokat gyúrni. A
legelső szoborfej egy kis görög szobor volt. Aztán asszonyfigurát, gyerekfejet, lovast, saját
portrémat mintáztam meg.

- Hogyan és miért kerültél el szülővárosodból?
- Volt egy barátom, aki fel akart menni Pestre. Megszólított az egyik nap, hogy nem

jövök-e Pestre. Mondom, mehetünk. Tanulni akartam, felmentem Pestre, ez 1950-ben volt.
Persze, először munkát kellett keresni, mert valamiből meg kellett élni. Szegeltem
gyümölcsös ládát, voltam vízvezeték-szerelő, aztán beiratkoztam az agráregyetem
előkészítő tanfolyamára. Ekkor már kollégista lettem, és ösztöndíjat kaptam.
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1956 SZEREPE AZ ÉRTELMISÉG ELETEBEN

- A képzőművészet iránti vonzódásod alábbhagyott?
- Nem. Jártam múzeumokba, meg a Sallai Sándor útra, a kultúrházba. Ott egy tanár

irányításával tanultuk a mintázást. Ha jól sikerült a másolás, utána lehetett modellről is
dolgozni. 1956-ban megpróbáltam a Képzőművészetit, de nem vettek fel. Akkor még nem
tudtam rajzolni, mert nem tanultam. És akkor ősszel összejöttünk egy páran, az ő
rábeszélésükre indultam el. A csalódás érzése munkált bennem. Gondoltam, megpróbálom
máshol, egy olyan országban, ahol a művészettel jobban megösmerkedhetek. Egy hetet
Ausztriában töltöttem, aztán sikerült Hollandiába jutnom. A Vöröskereszt segítségével egy
családhoz kerültem. Nyolc hónapot a Kábelgyárban dolgoztam, 1957-ben bekerültem a
rajziskolába, majd '58-ban az Akadémiára. '63-ban végeztem. Nehéz volt Hollandiában
kezdőnek lenni. Sokat jártam múzeumokba. Pályázatokra küldtem be szobrokat. 1962-ben
vették meg az első szobromat, a „Forradalom" címűt. Aztán több megrendelést kaptam.

- Szobraid többsége Hollandia különböző vámsainak— Vlaardingen, Wageningen, Rheden,
Zandvoort, Amsterdam - közterein, közintézményeiben áll. Mit mintázol meg szívesen?

- Gyerekeket és a gyerekek kedvenceit, az állatokat.
- Van-e olyan szobrod, ami annak az érzésnek a hatására született, hogy nyolc évig nem

jöhettél haza?
- Igen. Van egy kőszobrom, ami egy anyát a gyerekével ábrázol.
- A múzeumnak is az Anyám című szobrodat adományoztad először. Miért?
- Ha az ember évekig távol van, akkor is a szülőföldje mindig a legkedvesebb marad.

A szülők, az ösmerősök ...

Ratkay Lajos: Forradalom
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