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A szobrász emlékére
Elhunyt Tóth Sándor Munkácsy Mihály-díjas 

szobrászművész, eremmuvesz

Gazdag, munkában töltött évek után, 86 esztendős ko
rában távozott közülünk Tóth Sándor szobrászművész.

Művei és személyes élete révén is sok szállal kötődött 
három városhoz: Nyíregyházához, Miskolchoz, Szeged
hez. Művészi életútja teli volt megpróbáltatásokkal és 
sikerekkel. Főiskolai éveinek idején, s közvetlenül utá
na is, megtapasztalta az ’56-os forradalomban történt 
részvételének következményeit. Mellőzött alkotóként 
vidékre került, amit utóbb nagyon megszeretett. Elő
ször Hódmezővásárhelyen kapott alkotóműhelyt, majd 
a szegedi művészeti életbe is bekapcsolódott. Szakmai 
tudása miatt mindig foglalkoztatták, folyamatosan dol
gozott. Később a művészeti élet területén vezető szakmai 
szerepekhez jutott Szeged önkormányzatában. Nevéhez 
fűződik többek között a nagy hagyományokkal bíró 
szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola 
megalapítása, ahol már a legelső évfolyamokat is oktatta.
Számos, később kiváló művész számára ő tanította meg a szakma alapjait.

Közreműködött a Sóstói Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikái Alkotótelep 
megalapításában, amelynek működését későbbiekben is odaadó figyelemmel kísérte. 
Miskolcot tartotta valódi szülővárosának, de egyenlő szeretettel gondolt Szegedre és 
Nyíregyházára is, ahol szintén sokáig dolgozott. Kiemelkedő munkájaként említette 
a miskolci Nagyboldogasszony plébániatemplom és az egri Székesegyház bronzműves 
kapuit, valamint a máriapócsi Kegytemplom bronzkapujának elkészítését.

Korai éveinek legszebb alkotásai nagyméretű, figurális kompozíciókat ábrázoló 
rézdomborításai voltak, amelyeknek formavilága, mívessége leginkább Medgyessy és 
Ferenczy Béni munkásságával rokon. Nagy hatással volt rá mestere, Kisfaludy Stróbl 
Zsigmond, akinek tanításai egész életében fontos igazságokat jelentettek számára.
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Nyíregyházán számos alkotása található, például a Jósa András Kórház orvosait 
ábrázoló monumentális éremfala, vagy a kedves kis teret díszítő Szent Miklós kútja.

Szívügyének tekintette a szobrászat oktatásának kérdéseit. A kortárs irányzatokról 
határozott véleménye volt, amelyet sosem rejtegetett mások előtt. Minden nyilatko
zatában éltette a reneszánsz művészetet, e korszaknak az alkotásról szóló gondolko
dása nyűgözte le igazán. Igyekezett alázatos és pontos munkát végezni, a megrendelés 
céljának, funkciójának alárendelve alkotni. Nem állt tőle távol az a gondolat, hogy 
önmagát mesteremberként határozza meg. Iparos családba született, ahol a munka 
szeretete és a mesterségbeli tudás mindig elsődleges volt.

Széleskörűen tájékozott művészként festészettel is foglalkozott, de vonzotta a ko
molyzene és a színészet is. A világban zajló változásokat naprakészen követte, de kife
jezetten a szakmáját érintő folyamatok érdekelték. Idős korában is rendkívül aktívan 
élt: egy-egy jelentősebb kiállítás megtekintése érdekében beutazta az országot.

Szívesen tett eleget külföldi meghívásoknak: örömmel tartott kurzust például 
Amerikában, ahol egyéni kiállítása megrendezésére is felkérték.

Kitüntetett figyelemmel fordult a szegedi és a nyíregyházi művészeti szakközépis
kolák oktatási munkája felé. Kedves érdeklődése, váratlan megjelenése minden évben 
meglepetés volt számunkra. Kifogyhatatlanul mesélt. Izgalmas anekdotákat fiatalko
ráról, neves kortársairól, miközben legújabb tapasztalatait, gondolatait is megosztotta 
a diákokkal, és azokkal, akiket nagyon szeretett.

Életének delén túl válogatni kényszerült a barátok között; érthető módon nagy 
törést okozott számára, amikor megismerte a kommunizmus idején róla készült je
lentéseket. Azokat, amelyeket gyakran barátai írtak róla. A politikai szélkakasokat 
később is elítélte. Az aktuális rendszereket saját érdekeik szerint kiszolgáló törtetők 
mesterkedésein pedig csak mosolygott.

Azzal, hogy véleményét hízelgés nélkül vállalta más alkotók művészetéről is, egyes 
körökben nem tette népszerűvé, de a mondanivalójának súlya volt. Érdekes módon 
ez a fajta megingathatatlan értékítélet mégsem zárta ki azt, hogy kíváncsi legyen az új 
dolgokra, a kortárs törekvésekre. Amikor pedig számára nem kedvelt anyagokkal vagy 
megoldásokkal találkozott, de abban megtalálta a mívességet és a rendkívüliséget, ak
kor soha nem fukarkodott a dicsérettel, az elismeréssel. Mert mindenkor a szobrászat 
alapértékeit tartotta szem előtt, az anyag tiszteletét, a tér-forma-tartalom egységét, a 
funkció sajátosságait. A mesterségbeli tudás feltételeként elengedhetetlennek tartotta 
a rajzi és az anatómiai ismeretek elsajátítását. A művész számára a sokirányú művelt
ség megszerzését tartotta fontosnak.

Lehet vita tárgya az, hogy saját művei esetében mindig sikeresen megvalósultak-e 
ezek a törekvések, de kétség sem fér hozzá, hogy munkája során folytonosan erre tö
rekedett. Számára a szobrász megrendelésekre dolgozó, professzionális mester volt, és 
nem csupán olyan alkotó, aki önmaga kifejezését tekinti művészi céljának.

Utolsó alkotói évtizedeiben is aktívan dolgozott. Élete során több mint ezer érem
oldalt tervezett, s több száz köztéri szobrát állították fel. Éremművészetének kiemelke
dő állomásai voltak, amikor elnyerte Ravenna város aranyérmét, illetve amikor meg-
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nyerte a firenzei Giorgio Vásári Nemzetközi Éremverseny harmadik díját. Érmeiből 
álló egyéni kiállítása nyílt többek között a bécsi Kunsthistorisches Múzeumban, de 
alkotásait számos múzeum és közgyűjtemény ma is őrzi.

Nyíregyházán berendezett alkotóműhelyében több évtizedig dolgozott. Nagyon 
szerette a várost, igyekezett kezdeményező ötletekkel jelen lenni a kulturális életben. 
Nyíregyházán kétlaki életet élt, néhány éve azonban csak szegedi műtermében alko
tott, családja közelében. Munkakedvét nem tudták megtörni a betegségek, és az sem, 
hogy műhelyét több alkalommal kifosztották.

Ha fontos esemény történt Nyíregyházán, vagy átutazóban volt, mindig megláto
gatta a múzeumokat, illetve a művészeti szakközépiskolát. Megtekintette az aktuális 
kiállításokat a városban. Öröm volt, amikor feltűnt szálas, magas alakja az iskolaka
puban, és mosolyogva sietett a szobrászműhelyek felé.

Hiányozni fog. Hiányozni fog, amikor sarkos véleményt akarunk hallani, amikor 
régi meséket akarunk megismerni, amikor a mesterség csínjait szeretnénk tanulni, s 
amikor a művészet iránti igaz szeretetet akarjuk érezni.

Utolsó éveiben tudatosan gondozta-szervezte életművének bemutatkozó kiállítá
sait, melyek Nyíregyházán, Hódmezővásárhelyen és Szegeden is elismerést váltottak 
ki. Munkássága elismeréseként Szeged város önkormányzata 2018-ban nagyszabású 
díszünnepséggel köszöntötte 85. születésnapja alkalmából.

Megrendültén búcsúzunk Tóth Sándortól, akinek alkotói életműve teljesen össz
hangban volt a művészetről alkotott meggyőződésével, elméleti és szakmai értelem
ben is. Fegyelmezett munkával követte azt az utat, amelyben hitt, és arról le nem 
tért. A megmásíthatatlanság fogalmát alkotómunkája kapcsán értelmezhettük eddig, 
most halála fényére vonatkoztatva kell elfogadnunk. Vigaszt jelenthet számunkra az, 
hogy biztosan érezte, élete és munkája során kifejtett erőfeszítései hasznosak voltak. 
Legfőbb boldogságát pedig kis unokái és szerető családja jelentette számára. Ennek a 
családnak a gyászában, a veszteségben szomorúan osztoznak művészkollégái és Nyír
egyháza városa is, amely korábban Életmű-díjjal ismerte el alkotómunkáját.

Köszönettel tartozunk neki, nem csupán alkotómunkája miatt, de mindazokért 
a gesztusokért is, amelyekkel fiatal kollégáit támogatta. Segítette őket megrendelé
sekhez és művészlakásokhoz jutni. Nem sajnálta a tudását megosztani az ifjú szobrá
szokkal. Ezek a fiatalok nem feledik őt. Több nemzedék állt vele szoros kapcsolatban, 
tanítványai tanítványait unokáiként szerette. Engem is. A fájdalmas hír is szakmai 
családján keresztül jutott el hozzánk. Ez volt kívánsága. Szerényen távozni.

Néhány hete aggódó telefonok érkeztek, hogy ki fejezze be megkezdett munkáit, 
melyekkel az utolsó pillanatig foglalkozott. Mely bronzöntő műhelyekben dolgozta
tott, hogyan lehetne utolérni a műveket? Világosan felidéződött bennem az a nap, 
amikor megismertette velem a legjobb bronzöntő műhelyeket, minden információt 
átadott, önzetlenül, szeretettel segítette indulásomat. Nehéz meghatottság nélkül em
lékezni erre.

Hiszem, hogy a szobrász hiánya nem csak akkor érződik erősen, amikor félbe ma
radt műveire vár a megrendelő. Vallom, hogy munkássága kultúrának igaz és élő része 
marad.
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