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Tóth István világhírű, de itthon csaknem elfeledett szobrászmű-
vészről, nagybátyámról, Zenta város idegenbe szakadt fiáról szól 
ez a könyv, aki életének kilencvenedik esztendejében, 2002. január 
18-án hunyt el Kaliforniában, Los Angelesben, távol szeretett szü-
lővárosától. Hamvai számunkra ismeretlen temetőben nyugszanak, 
ahová még gondolatban sem tudjuk elhelyezni a kegyelet virágait.

A könyv megírását kötelességemnek tartottam, mert vélemé-
nyem szerint életében itthon nem kapta meg azt az elismerést, 
amelyet megérdemelt volna, pedig a közelállók megbecsülése és 
véleménye nagyon fontos volt a számára. Egyik levelében ezt írta 
nekünk: „Sokszor emberfeletti küzdelmet vívok, hogy bizonyítsak. 
De nemcsak azért harcolok, mert végtelenül szeretem a művésze-
tet, hanem azért is, amit Ady így fejezett ki: »Szeretném, ha szeret-
nének, s lennék valakié.« Hogy egyszer még Zenta város is büszke 
legyen rám.”

Az ő korosztályához tartozó barátok, ismerősök, művészetpár-
tolók többsége már nem él. Az ifjabb generáció – publikáció híján 
– nem ismerheti, pedig küzdelmes, ám a művészet terén sikeres útja 
példaértékű: hogyan lehet a kisebbségi létből, a társadalom legmé-
lyebb rétegéből is a tehetség, a kitartás és a küzdőképesség által 
kiemelkedni, akár világhírnevet szerezni nemcsak magának, hanem 
népének és hazájának is.

Nem vagyok írótehetség, sem művészettörténész, csak közeli 
rokon (unokahúg), aki szeretne méltó emléket állítani, hogy ne 
maradjon ismeretlen az utókor számára a zentai Tóth István, ezért 
személyes élményeim, levelezésünk, fotók alapján, a kiállítási tárgy-
mutatók, a publicisztika, a műkritikusok írásainak felhasználásával 
igyekeztem betekintést nyújtani egyenesen felfelé ívelő, nem rövid, 
de küzdelmes életébe.

Óriási akaratereje minden nehézségen átsegítette, csupán az alat-
tomos, gyógyíthatatlan betegség – az Alzheimer-kór – tudta kikezdeni 
erős fizikumát, és tizenöt évi szenvedés után örök nyugovóra tért.

Annak ellenére, hogy világhírnévre tett szert, Kaliforniából dicsé-
rő kritikák érkeztek munkásságával kapcsolatban, mégis a magyar 
kultúra területén méltánytalanul mellőzték, a művészettörténet, a 
lexikonirodalom, sajnos, alig jegyzi nevét. Valószínűleg ennek az 
volt az oka, hogy itthon, a régi Jugoszláviában amatőr szobrászként 
tartották számon, azután pedig, amikor Budapesten elvégezte a 
Képzőművészeti Főiskolát, és tanársegéd lett, a háború befejeztével 
a másodszor is elnyert Collegium Hungaricum római ösztöndíj bir-
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tokában tanulmányútjáról nem tért vissza Magyarországra, disszi-
densként külföldön maradt, így az akkori rendszerben nem akartak 
tudomást venni róla és sikereiről.

Rómából Venezuelába hajózott, s ott élt 1949-től 1962-ig, s en-
nek az országnak az állampolgáraként 1951-ben Caracasban telepe-
dett le, házat, műtermet építtetett magának. A kezdet nagyon nehéz 
volt, mert tizenkét lírával a zsebében, nyelvtudás és barátok nélkül 
érkezett oda, de hála tehetségének, a művészet iránti szeretetének 
és küzdőképességének csakhamar az ottani művészvilág kiemelke-
dő egyénisége lett, nemzettársuknak tekintették.

Venezuelában elért sikereiről is a legtöbbet a kaliforniai sajtó-
ból tudunk meg, miután 1962-ben Los Angelesbe költözött, és az 
Isabelle Buckley College-ben elfoglalta a katedrát, hogy álmai betel-
jesedéseként képzőművészetet tanítson.

Itthon először Hegedűs Béla tollából jelent meg egy hosszabb 
írás Nem sablonkészítő napszámos, hanem neves művész címmel 
a Magyar Szóban 1963. augusztus 20-án Ivan Meštrović világhírű 
szob rász művész sugallatára, aki Tóth Istvánra mint ifjú tehetségre már 
1934-ben felfigyelt a zentai Royal Szállóban megrendezett kiállításon.

A cikk egy megállapításával azonban nagybátyám nagyon nem 
értett egyet, sőt sértőnek találta az újságíró következő megállapí-
tását: „Sorsa csak akkor fordult jobbra, amikor a Szovjet Hadsereg 
Budapestet felszabadította.”

Visszaküldte az újságot, áthúzgálta ezeket a sorokat, és a lap 
szélére odaírta: „HAZUGSÁG”; levelében pedig ekképp kom-
mentált: „A kis újságcikket, lehet, hogy én nem értem, de nagyon 
olcsó és ízléstelen, kifigurázó cikknek tartom… Lehet, hogy ben-
nem van a hiba.”

A hazai sajtóban még Ács József A korát fejezze ki a művész 
címen írt róla 1973. augusztus 12-én, valamint Fehér Ferenc 1971. 
szeptember 5-én Hollywoodi levél – Tóth István szobrászművésztől és 
Egy zentai származású amerikai szobrász címmel 1977. március 27-én.

Magyarországon csak 2001-ben a Budapesten megjelent Kortárs 
Magyar Lexikon (P–Z) 3. kötetében tesznek pár soros említést Z. 
(zentai) Tóth István szobrászról.

Kalapis Zoltán újságíró tollából a Családi Kör című hetilapban 
folyamatosan jelentek meg olvasmányos életrajzok a vidékünkön 
élt vagy elszármazott emberekről, akik munkásságukkal a maguk 
szakterületén valamilyen formában kitűntek, híresek lettek. Ezért el-
juttattam hozzá a birtokomban lévő dokumentumokat nagybátyám-
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ról, és azok alapján az Életrajzi kalauz III. (P–ZS) kötetében (2003) 
megjelenhetett Tóth István szobrászművész rövid életrajza.

Amikor 2002 elején nem hivatalosan tudomásomra jutott, hogy 
nagybátyám, Tóth István Los Angelesben elhunyt, kötelességem-
nek éreztem valahogyan ezt a szomorú hírt a zentaiak tudomására 
hozni. A gyászjelentést azonban csak november 3-án tehettem 
közzé, amikor elég körülményesen, de végül hozzájutottam a halotti 
anyakönyvi kivonathoz. (Sajnos, a Magyar Szó Tóth István halálát 
január 18-a helyett tévesen október 18-ára datálta, ezért Kalapis Zol-
tán könyvében is ez a téves időpont jelent meg.)

Halálának első évfordulójára 2003. január 18-a helyett másfél 
hónapos késéssel jelent meg a szokásosnál hosszabb In memoriam 
– Tóth István (1912–2002) című írásom, amelyhez kérésemre 
Andruskó Károly, nagybátyám gyerekkori barátja készített gyönyö-
rű linómetszetet. 

Az Aracs című délvidéki magyar közéleti folyóirat 2003. évi 2. 
számában, amelynek képzőművészeti illusztrációit is nagybátyám 
alkotásainak fotói képezik, megjelenhetett egy hosszabb ismerte-
tő írásom A Tisza-parttól az óceánig – Tóth István szobrászművész 
életútja címmel.

2007-ben a Timp Kiadó megjelentette Balázs-Arth Valéria Délvi-
déki Magyar Képzőművészeti Lexikon című könyvét, amelyben a XX. 
századi délvidéki képzőművészetet összegzi. A 402 részletes címszó 
egyikeként a fentebb felsorolt újságcikkek és írásaim alapján megje-
lent Tóth István szobrász életrajza is.

Arról nincs tudomásom, hogy ezen kívül az itthoni és amerikai 
szakkiadványokban említik-e életét és munkásságát, de alkotásaiban 
jelen van Venezuela-, Kalifornia- és Kanada-szerte;  köztereken, mú-
zeumokban, magángyűjtőknél szellemisége és művészete tovább él!

25 évesen, négy elemivel, ösztöndíjasként került fel 1937-ben 
Budapestre a Képzőművészeti Főiskolára. Óriási erőfeszítések árán 
sikerült neki rekordidő alatt leérettségizni, és már harmadéves 
főiskolásként tanárának, Pátzay Pálnak a tanársegédje lett, szobrá-
szatot és anatómiát tanított. Ötször cserélt albérletet, mígnem 1945 
tavaszán lakást kapott a Szamos úti Művésztelepen.

Tanulmányi évei alatt és utána 1948-ig számtalan szobrot alko-
tott, kiállításokon vett részt, számos ösztöndíjat nyert, és kitünte-
tések, díjak és érmek tulajdonosa lett. Sikereiről a Kalangya című 
délvidéki irodalmi folyóirat, valamint a Film, Színház, Irodalom című 
újság is beszámol 1940 és 1945 között.
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Sok alkotása közül Munkácsy Mihályt ábrázoló monumentális 
szobra eredeti helyén, Budapesten, az Epreskertben található, de a 
többinek hollétéről, sajnos, nincs tudomásunk. A Magyar Nemzeti 
Galériában négy művét őrzik, adattárukban pedig levelezésüket az 
akkori főigazgatóval, dr. Pogány Ö. Gáborral.

A zentai Városi Múzeum képzőművészeti gyűjteményében hét 
szobra és egy ceruzarajza szerepel. Azt a fehérmárvány mellszob-
rot, amelyet 1943-ban Zentán köztéren helyeztek el és lepleztek le, 
az 1944-es rendszerváltáskor a Tiszába vetették. Amatőr korsza-
kában készült számtalan szobra közül csak egy gipsz Krisztus-fej 
került elő, a többinek nyoma veszett. Zentán magántulajdonban is 
fennmaradt néhány alkotása.

Barátját, Aulik Miskát megajándékozta egy 16 cm-es Bagoly 
című bronz kisplasztikával, Tripolsky Gézát egy 1964-ben készült, 
Kompozíció című, 30 × 40 cm-es olaj-farost festménnyel, Harmath 
Rózsát az 1974-ben készült Tavasz című (35 × 12 × 10 cm) plexiszo-
borral, engem pedig, 1972-ben készült Anya gyermekével 
(25 × 10 × 11 cm) plexi- és Szerelem című (21 × 10 × 7 cm), 1978-
ban alkotott bronzalkotásával.

A Krisztus halotti maszkjától, amelyet mint amatőr szobrász 
formált meg Zentán 1934-ben, a Reaching for the Stars, azaz a Csilla-
gok elérése című monumentális főművének a megalkotásáig, amely-
lyel Los Angelesben 1975. augusztus 20-án a Bicentennial jegyé ben 
megrendezett kiállításon vett részt (ezzel elnyerte az Árpád Akadé-
mia aranyérmét), hosszú és rögös út vezetett, de tör he tetlen akarata, 
munkabírása és önfegyelme átsegítette minden nehézségen. Ezt 
bizonyítja az a tény, hogy repedt bordával, máskor meg mindkét 
válláról leszakadt izmokkal, két súlyos műtét között is dolgozott csak 
azért, hogy az általa kitűzött időpontra alkotása elkészüljön.

Ez a cél érdekében önmagát sem kímélő tulajdonsága (ami sok-
szor nem ésszerű), úgy látszik, benne van a génjeinkben, mert csalá-
dunk több tagjánál is megfigyelhető, akárcsak a művészeti hajlam.

A régi világban, különösen a nincstelenek körében nagy volt a 
gyermekáldás. A legtöbb családban tíznél is több gyermek született, 
bár az elhalálozás is jelentős volt. Az antibiotikumokat még nem talál-
ták fel, és a torokgyík, az agyhártyagyulladás, a rángógörcs kegyetle-
nül szedte áldozatait, de azért 6–8 gyermek megérte a felnőtt kort.

Nagyapám, Tóth Mihály családja is ezek közé tartozott. Párjával 
kilenc gyermeknek adtak életet, kettő kiskorában meghalt, heten ma-
radtak életben. Nagy szegénységben tengődtek, de azért mindannyi-
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an becsületes, dolgos emberként élték le életüket. A szülőknek dere-
kasan meg kellett küzdeniük, hogy a sok éhes szájnak megteremtsék 
a mindennapi falatot. Az apa napszámba járt, földet árendált (bérelt), 
konyhakertet (bosztánt) létesített, dinnyét termelt, ahol a gyermek-
kezekre is szükség volt. Már 6-7 évesen a fiúk kondások (disznópász-
torok), a lányok libapásztorok lettek. Aratáskor az 5-6 éves gyerme-
kek is munkába lettek állítva. Édesanyám elmondása alapján szinte 
magam előtt látom, ahogyan a tikkasztó hőségben mezítláb, sokszor 
felsebzett lábbal, egy szál „pöndölybe” (hosszabb ingecske) öltözve 
agyagkorsóban hordták a vizet a szomjas aratóknak.

Ezek az apró emberkék munkájukért fizetést kaptak, búza járt 
érte, amelyet aztán a malomban lisztre cseréltek, így ők is hozzájá-
rultak az egész évre való kenyérgondok enyhítéséhez.

Télen szalmával bélelt klumpa (facipő) volt a lábbelijük, abból 
sem jutott mindegyiküknek a lábára. Iskolába csak akkor jártak, ami-
kor a földeken már nem volt munka, legtöbbjük egy-két elemi iskolai 
osztályt végzett.

Amikor édesanyjuk 40 évesen tüdővészben meghalt, sorsuk 
még rosszabbra fordult. István akkor alig volt kétéves. Édesapjuk is 
betegeskedett, és 59 éves korában tüdővészben elhunyt. A család 
ekkor felbomlott. A kiskorú István mindenféle fizikai munkát elvállalt 
megélhetése érdekében, és ha szabadidőhöz jutott, alkotói vágyát 
már hétévesen azzal elégítette ki, hogy a kanálisból kikapart agya-
got gyúrta, különféle állatfigurákat formált belőle. Később száraz 
bodzafából mintázófát fabrikált, és fényképek alapján híres emberek 
szobrait készítette el.

István sorsa akkor fordult jobbra, amikor 17 évesen Albert 
Gelbstein kézimunka-sablonkészítő műhelyében munkát kapott, és 
mint rajzoló-mintatervező ott dolgozhatott. (A zentai Történelmi 
Levéltár adatai szerint Zentán 1906 és 1940 között tizenöt kézimun-
ka-sablonkészítő üzem működött.)

István két és fél évvel idősebb bátyja, Péter már korábban 
szintén rajzolással és minták szúrásával foglalkozott a Bleier-cégnél. 
Később állami alkalmazásban dolgozott, de a minták készítésével 
és a „drukkolással” mellékfoglalkozásként továbbra sem hagyott fel. 
Halála után ezt a szakmát legidősebb leánya, Törökné Tóth Teréz 
nyugalmazott tanítónő folytatta, és a kézimunkázás mellett hobbi-
ként foglalkozott mintakészítéssel.

Péter nagybátyám másik leánya, Domány Ferencné Tóth Má-
ria óvónő régóta foglalkozott textilszobrászattal-bábukészítéssel. 
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Győrben 2003-ban egy kiállításon két bábujával második és har-
madik díjat érdemelt ki, valamint megkapta a budapesti székhelyű 
Kiss Áron Magyar Játéktársaság különdíját. Könyvet írt A bábjáték 
varázsa címen, amelynek első kötete 2001-ben, a második 2007-ben 
jelent meg. Zentán 2007 májusában nyílt gyűjteményes kiállítása a 
Művelődési Házban. Sárospatakon volt látható az Árpád-házi Szent 
Erzsébet rózsával című babája azon a tárlaton, amely 2007 decem-
berétől pünkösdig tartott nyitva.

Péter nagybátyám László fia úgynevezett ezermester, leánya, 
Ágnes Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Kar képzőművészeti 
szakán diplomázott mint német–rajz szakos tanár, és Szegeden raj-
zot tanít a Textilipari Középiskolában. Szabadidejében vászonra viszi 
olajfestményeit, amelyeket Szegeden kortársaival közösen már több 
kiállításon bemutatott. Festményeinek tárgya leginkább táj, csend-
élet, de ha felkérik, szívesen fest portrékat is. Zentán gimnazista 
korában kerámiatárgyakat is készített, de erre most égetőkemence 
híján nincs lehetősége.

Nagybátyám unokatestvérei is népes családban éltek, nyolcan 
voltak testvérek. Az 1902-ben született Istvánt 1929-ben átküldték 
Magyarországra, Szarvasra hímzőminta-készítőkhöz tanulni. Miután 
kitanulta a szakmát, nem tért vissza Zentára, hanem ott telepedett 
le, és önállósította magát.

Unokaöccse, Tóth Menyhért, aki nagybátyámnál mindössze két 
hónappal volt fiatalabb (1913. január 1. – 1989. április. 30.) szintén 
átment Magyarországra, és Budapesten helyezkedett el egy szoba-
festősablon-készítőnél, ott a háború végéig dolgozott, majd Szarvas-
ra költözött, letelepedett, megnősült, és műszaki rajzolóként a szar-
vasi Rizstermelő Kutatóintézetben volt alkalmazásban. „Jugóból” 
többször látogattak át küldöttségek szakmai tanácsért az intézetbe, 
és olyankor nagyon hasznos volt Menyhért szerbtudása. Szabadide-
jében ő is foglalkozott kézimunkasablonok készítésével és előnyo-
mással, bedolgozott a Szarvasi Háziipari Szövetkezetbe, és szívesen 
szobrászkodott is. Fénykép alapján híres emberekről, kollégáiról 
készítette a portrékat agyagból. Megmintázta nagybátyámat és saját 
magát is. A szobrokról készült fényképeket elküldte Hollywoodba, 
amelyekről István nagybátyám így nyilatkozott: „Mengyinek is sze-
retnék már régen írni, köszönöm a portréképeket, a szobor engem 
és önmagát ábrázolja. Nagyon jól megfogta a hasonlatosságot.”

A hímzőminta-készítő Tóth-dinasztia egy taggal gyarapodott, 
amikor édesapám, Kiss György, aki 1927-től sablon- és klisékészítő 
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kisiparosként volt nyilvántartva Zentán, feleségül vette Tóth Vero-
nikát, édesanyámat, István nővérét. A nagy konkurencia miatt úgy 
döntöttek, hogy esküvőjük után Zágrábba költöznek. Édesapám 
ott először egy kézimunkaboltban dolgozott, de csakhamar ipart 
váltott, és a Vlaška utcában megnyitotta műhelyét, amely 1941-ig 
működött.

A háború időszakában alapanyag és hímzőfonal híján munkája 
nagyon megcsappant, és ezért visszaköltöztünk Zentára. Édesapám-
nak más munka után kellett néznie. Szakmáját, amelyet nagyon 
szeretett, csak hosszú kihagyás után kezdhette el újra, 1953-ban 
ipart váltott, és 1960. december 31-éig dolgozott. Az egész akkori 
Jugoszlávia területét ellátta kézimunkasablonnal és a drukkoláshoz 
szükséges festékkel. Iparát azért kellett feladnia, mert a nyugdíjjogo-
sultságot csak akkor nyerhette el, ha abban a rendszerben megsza-
kítás nélkül legalább négy évet állami alkalmazásban töltött. Szabad-
idejében azonban továbbra is foglalkozott eredeti szakmájával.

Halála után a sok mintát és mintaszúrógépet én örököltem, hob-
biból nagy szeretettel folytatom édesapám és őseim foglalkozását.

1989-ben öt hétig voltam egy Bácsalmásról kitelepített német 
származású asszonynál, aki előzőleg mintákat vásárolt nálam, és 
valakitől szúrógépet is vett azzal a szándékkal, hogy otthonában 
hímzőminta-készítéssel és kézimunka tanításával foglalkozzék. 
Szakmai tudás híján megkért, hogy pár hétre menjek ki hozzá 
Németországba. Az idő alatt sok mintát készítettem, és beavattam a 
szakma fortélyaiba. Hímzőtanfolyamokat is szervezett, ahol a német 
asszonyok és lányok megtanulták a régi bácskai fehérhímzést. Mú-
zeumot is szeretett volna létesíteni, hogy emlékként megmaradjon 
az iparművészet eme ága, de sajnos, ez nem sikerült.

Zentán több olyan család és egyén élt, akinél a művészi hajlam 
átlagon felül volt. Az egyik ilyen a Szkala család. Az apa, Lénárd és 
fia, Géza művészien kivitelezett, finom fafaragásaikról váltak ismert-
té. Az apa faragott bútorai a régi Jugoszláviában Péter király udva-
rában is jelen voltak, és az országból egy diplomata sem távozott el 
faragott bútordarab vagy dísztárgy nélkül. Géza a faliórák, képkere-
tek, faragott képek és apróbb dísztárgyak mestere volt, amelyek a 
zentai, vidéki és külföldi otthonok megbecsült tárgyai lettek (Szabó 
Imre elmondása szerint).

Bernáth Márton, alias „Circi Marci” szobafestő és mázolóiparos-
ként dolgozott, de olajfestményeivel is jeleskedett, és széles vásárlói 
köre volt. Ő festette meg a stáció képeit, amelyeket a zentai Szent 
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István-kápolnában láthatunk, az erről készített másolatok pedig a 
Jézus szíve templomban láthatók (Kulcsár Veronika nyugalmazott 
restaurátor elmondása szerint).

Keceli Mariska zongoratanárnő szintén ismert amatőr festő 
volt, valamint a Bocán család több tagja híres hangszerkészítőként 
működött.

Neves színésznőt adott Zenta város a szabadkai Népszínháznak 
a fiatalon elhunyt, csodálatos Ferenczi Ibolya személyében, aki 
egy helyen így vallott hivatásáról: „Nekünk, színészeknek meg kell 
elégednünk a múló sikerrel. A közönség ünneplésével és a kritiku-
sok méltatásával. Utánunk más nem marad, ha egyszer már nem 
leszünk… A festőművészt, a szobrászt és az írót vagy költőt műve 
túléli, de a reprodukáló művész életműve vele együtt száll a sírba…” 
(Faragó Árpád: Elfelejtett arcok, emberek).

Az elhunyt Remete Károlyt, a „színjátszás külön egyéniségét” 
is említhetjük, és R. Fazekas Piroskát, aki betegen „a nyugdíjasok 
csendes, befelé forduló napjait éli emlékeivel maga körül, s egy 
kicsit talán elfeledve. Egy jegyzetben azt írja Madách: »Magyarnak 
lámpája van, de olaja nincs.« Milyen jó lenne – gondolom én – ha 
abba a lámpába végre egy kis olaj is kerülne, hogy aztán az bevilá-
gítson azokba a szobákba, helyiségekbe, ahol nyugdíjasaink élik a 
maguk életét, s ne csak bevilágítson, hanem egy kicsit melegítse is 
azok lelkét, hiszen hozzánk, ehhez a kis közösséghez tartoznak!” – 
írja Faragó Árpád említett könyvében.

Voltak neves tehetségeink, ne hagyjuk őket a feledés homá-
lyában elveszni, hiszen kultúránk általuk gazdagodott. Valamilyen 
módon maradandó, méltó emléket kellene állítani nekik.

Hálával tartozom mindazoknak, akik méltónak tartották Tóth 
István szobrászművészt arra, hogy tartós támaszaként az emléke-
zetnek könyv jelenjen meg róla, és hogy szülővárosában szobrot, 
emlékhelyet kapjon.

Zenta, 2009 júniusa       Domány Katalin
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„Art and in certain way philosophy, are creations of form.”
„A művészet a fi lozófi a kreatív megvalósulásának formája.”

Luigi Pirandello

Az ősök Hont megyéből települtek erre a 
vidékre az 1770-es évek közepén.1 István 
kilen cedik gyermekként 1912. november 
1-jén született Zentán, a Újsor utca 95. szám 
alatti házban, a Zsidó temetőtől nem messze. 
Édesapja, Mihály napszámos, édesanyja, Fe-
hér Veronika mosónő volt. Kilenc gyermekük 
közül két fiú torokgyíkban halt meg, az egyik 
kétévesen, a másik tizenegy hónaposan.

A legidősebb fi ú, Mátyás saját kezűleg fa ra-
gott magának fából korcsolyát, és a befagyott 
Tisza jegén Magyarországra távozott az I. vi-
lágháború idején, ahol 20 évesen nyoma veszett. 
Holttá nyilvánították a zentai JB Gn 4176/1932 
sz. végzésével 1933. január 3-án. (Vö. Molnár 
Tibor: Az I. világháború zentai áldozatai. A 119. 
lapon az 549. sorszám alatt.). István, a legfi ata-
labb, alig múlt kétéves, nővére, Veronika (az én 
édesanyám) pedig tíz, amikor édesanyjuk rom-
boló tüdővészben negyvenévesen meghalt.

Az apa ottmaradt hat gyermekkel, akik-
nek a felnevelése óriási feladat volt számára. 
Sajnos ő is betegeskedett (asztmás volt), ezért 
a gyerekeknek nagyon korán munkába kellett 
állniuk. Amikor „kinyílt az idő”, már iskolá-
ba sem járhattak, dolgozniuk kellett. Lábbeli 
sem jutott mindegyiküknek, ezért télen, amíg 
az egyik elment a tanításra, a másik a meleg 
kuckóban várakozott a sorára.

Édesanyámtól tudom, hogy ő már nyolcéves 
korában „sámlira” (kisszékre) állítva hajnalban 
segített a beteg édesanyjának kenyeret da-
gasztani. Naponta két nagy cipó sem volt elég 
ahhoz, hogy a népes család igazán jóllakjon.

Az özvegy édesapa megkeseredett, beteges 
és szigorú ember volt. A padláson a bedróto-
zott zsírosbödönből a heti főzéshez csak egy 
bögrényit kaptak a lányok, akik egymást fel-
váltva főztek a konyhán. Ha az asztalra néha 
kolbász is jutott, azt nagyon be kellett osztani-
uk. A legnagyobb darabot az apa kapta, utána 
az életkortól függően rövidült a csemege, és 
Istvánnak már csak egy alig 2 cm-es darabka 
jutott. Egyszer édesanyám nagyon megsajnálta 
a kisöccsét, és a saját részét odaadta neki, mire 
a szigorú apa hozzávágta a kanalat, mondván: 
„Vera, ne rontsd el a gyereket!”

Tóth István gyermekkorára emlékezve 1966. 
március 3-án levelemre válaszolva így ír: 

„Örülök, hogy szeretettel gondoltok rám. 
Szeretet utáni sóvárgásom, úgy látszik, vé-
gigkísér egész életemen. Ez a lelki jelenség 
nálam a gyermekkorba nyúlik vissza. Em-
lékszem, szegény édesapám – 5 éves lehet-
tem – amikor egyszer berúgott az ágy alá, 
és azt mondta, hogy nem vagyok az ő fi a, és 
tokmányorrúnak hívott, míg egyszer Maris 

 1   Ko l l o n i t s  L á s z l ó  p l é b á n o s  ú r  s ze r i n t  „1750 kö r ü l  te l e p e d te k l e  i d e  k ü l ö n b öző v á r m e g yé k b ő l  m a g y a r o k é s  ke vé s  tó t ”.  A 

m a g y a r o k 1753- b a n Já s z b e r é ny v i d é ké r ő l  é s  H e ve s  v á r m e g yé b ő l,  a  tó to k  (s z l ov á ko k)  p e d i g  B a r s  é s  H o n t  m e g yé b ő l 

ke r ü l te k  Ze n t á r a.  ( Vö.  Gye t v a i  Pé te r :  A Tiszai korona-kerület telepítéstör ténete.  I .  kö t .  1051.)  Un o k ate s t vé r e m 

s ze r i n t  a  d é da p a m é g ha s z ná l t a  c s a lá d n e ve ké n t  a  Tó t h H o n t i  n e ve t .
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néném azt nem mondta apámnak: »Ugyan, 
édesapám, miért bántsa azt a gyereket? 
Tudja meg, hogy ez a fi a hasonlít magára 
a legjobban, és éppen olyan tokmányorra 
van, mint magának!« Többet aztán sosem 
bántott, de úgy látszik, a bélyeg otthagyta 
nyomát. Ezt Laci mint orvos, aki lélektan-
nal is foglalkozik, tudja, hogy nagyon sok 
bajnak az okát gyerekkorban kell keresni. 
De lehet, hogy ezt a fokozott lelki érzé-
kenységnek köszönhetem, hogy a művésze-
ti pályát választottam…”

A félárva István anyaiszeretet-hiányát há-
rom nővére: Maris, Vera és Böske igyekeztek pó-
tolni, az idősebb fi útestvérek pedig vigyázták.

Andruskó Károly grafi kusművész mesélte 
el nekem, hogy ők is a Zsidó temető környékén 
laktak, és sokat játszottak az utcabeli gyerekek 
együtt a temető nagy árkában. Úgy emlékezett 
rá, hogy István mindig a kezében szorongatott 
egy kis zöld üveg állatfi gurát, amelyet egyszer 
az egyik fi ú elvett tőle, mire Pisti elkezdett 
keservesen sírni. Ekkor testvére, Péter közbe-
lépett, elverte a „rablót”, és visszaadta Pistinek 
a „kincset”. 

A szobrászat iránti késztetésről 1979. május 
15-én így írt a budapesti Magyar Nemzeti Galé-
ria főigazgatójának, dr. Pogány Gábornak: 

„Hétéves lehettem, mikor kirándultam 
Zenta város alatti folyópartjára, s talán 
meg ér zés volt nálam, amikor kikapar-
tam az árokból az agyagot, s a kezemmel 
elkezdtem formálni, és én csodálkoztam a 
legjobban, amikor kezeimből egy állatfor-
ma került ki. Lelkesedésből mindig több 
agyagot vittem haza, hogy levezessem azt 
a csodálatos érzést, mely engem alkotásra 
buzdított.”

Amikor édesapja 59 éves korában tuberku-
lózisban meghalt, a család széthullott. Erről 
egyik levelében így vall: 

„Ekkor én 14 évemmel nekivágtam az élet-
nek, sok viszontagságon mentem át, de az 
egyenes útról soha le nem tértem.”

Alkalmi fi zikai munkákat végzett. A testi 
munka megszokása később nagy segítségére 
volt, mert a szobrásznak nagyon keményen 
meg kell dolgoznia azért, hogy a márvány-
tömbből vagy egy mahagónirönkből a vésője 
alatt kiformálódjon a mű!

Végül munkát kapott Albert Gelbstein ké-
zi  munkasablon-készítő műhelyében. Kézimun-
kaminták tervezésével, rajzolásával, szúrásával 
kereste meg a mindennapi kenyérre valót. 
Szabadidejében pedig hódolt szenvedélyének, a 
szobrászatnak. „Nem volt, aki tanítson, s ma-
gam csináltam száraz bodzafából a mintázófá-
mat” – vallja levelében. Fényképek után kezdte 
készíteni szobrait, így született meg Napóleon, 
Wagner, Beethoven agyagból formált alakja.

Dr. Halász János zentai orvos volt az, aki 
először felfi gyelt a szobrászkodó őstehetségre. 
Ő volt az első pártfogója, aki felhívta a befolyá-
sos helyi vezetők fi gyelmét a tehetséges fi úra, 
és aki szorgalmazta taníttatását.

Albert Gelbstein műhelyében inaskodott 
egy 13 éves lány is, Fazekas Piroska. Istvánnak 
megtetszett a nála 6 évvel fi atalabb lány, akinek 
nagyon imponált, hogy az érett férfi  foglalkozik 
vele, és hamarosan elválaszthatatlanok lettek. 
István bejárt az Újfalu, Munkás utca 3-as 
számú házukba, és Piroska anyja sokszor ott 
tartotta ebédre, mert megsajnálta az árva fi út.

Zenta külvárosában volt egy kubikos-vá-
lyogvető terület, amelyet Gödröknek neveztek, 
Pista ott jó minőségű agyagot talált. Nagyon 
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boldog volt, s szabadidejében azt gyúrta, for-
málta. Szerelmét is számtalanszor megmintáz-
ta. Ő volt a modellje. Rengeteget dolgozott, és a 
szobrok ott sorakoztak házuk padlásán.

Amikor a 40-es évek végén Piroskáék há-
zá ra mestergerendát húztak fel, a padláson 
lévő szobrok nagyon útban voltak. Piroskának 
akkor nem volt lehetősége, hogy magához 
vegye őket, így mindet kidobálták, csak egy 
Krisztus-fej maradt meg, amelyet Pista ked-
vese édesanyjának formázott.

István húszévesen Štipben töltötte le a sor-
ka tonai szolgálatot. Ott is szobrászkodott, egyik 
felettesének elkészítette a mellszobrát, amiért 
jutalmul két hét szabadságot kapott. Abban az 
időben ez nagy kitüntetésnek számított.

A katonaidő letöltése után visszakerült régi 
munkahelyére. 

1934-ben a Royal Szálló kistermében – 
Ivan Meštrović világhírű szobrász sugallatára 
– kiállítást rendeztek, amelyen Bálint István 
és Majlend Ferenc festők, valamint Tóth József 
és Tóth István szobrászok alkotásait állították 
ki. Erről az eseményről 1934. augusztus 17-
én a Szentai Friss Ujság számolt be A szentai 
fiatalság kiállítása meglepő készségről tett 
tanúságot című cikkben. Dicsérettel illeti 
a két festő portré- és tájképeit, Tóth József 
faszobrait és fametszeteit, Istvánról pedig a 
következőket írták: 

„Tóth István szobrász által készített fej-
szobrok mindegyike helyes, s látszik rajtuk 
a tökéletességet elérni igyekvő akarás. […] 
Érdemes megnézni és érdemes pártolni az 
ifj úságot, hiszen a mi gyermekeink első 
lépése ez a vállalkozás, amellyel annyi 
önbizalommal és hittel léptek a nyilvános-
ság elé.”

Tóth József ősszel elutazott Zágrábba, Mešt -
rović mesterképző iskolájába azon a pénzen, 
amely néhány eladott szobor árából, ismerősei és 
utcabeli jóbarátai adományából gyűlt össze.

Istvánnak még elég sokat kellett várnia 
erre a pillanatra, mígnem 1936. november 
1-jén az újvidéki Reggeli Újságban megje-
lent egy cikk dr. K. B. tollából Tóth István, 
a szentai őstehetség címen, amelyet a zentai 
hetilap is átvett. Ezzel felhívta Zenta város 
vezetőségének figyelmét, hogy ne engedjék 
elveszni ezt a tehetséget.

A cikk írója Zomborban ismerte meg a 24 
éves szobrászt, aki a Délvidék egyik vezető 
emberének a mellszobrát készítette el. A cikk 
szerzője többek között így fogalmazott: 

„A modellt jól ismerem. Szónoki pózban 
ábrázolja, s a szobor szinte beszél. Alkotója 
csendesen, szerényen, munkaköpenyben 
áll műve mellett, és csak nehezen lehet 
szólásra késztetni…” 

Majd a cikk végén: 

„Ezek a sorok is azért íródtak, hogy fel-
hívjuk az illetékes vezető férfi ak fi gyelmét 
erre a tehetséges fi atalemberre, akinek nem 
szabad elkallódnia a vidéki kisvárosban 
kézimunka rajzolása és a helyi nagyságok 
mintázása közben.”

A cikk hatására, valamint dr. Halász János 
erőfeszítésének köszönhetően a zentai magyar 
értelmiség összefogott, és kijárták, hogy Ist-
vánt mint őstehetséget felvették ösztöndíjjal a 
Budapesti Képzőművészeti Főiskolára.

Ehhez kapcsolódva Tóth Istvánnak dr. Po-
gány Ö. Gáborhoz, a Magyar Nemzeti Galéria 
főigazgatójához írt leveléből idézek: 
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„Hosszú évekig kellett várni, míg a délvi-
déki magyar vezetők elküldtek Budapestre 
a Képzőművészeti Főiskolára tanulni. […] 
Ekkor már Iván Meštrović is magához 
akart venni s ingyen tanítani.”

Időközben megtörtént a leánykérés, majd az 
el jegyzés, és készülődtek az esküvőre. Piroska 
akkor még kiskorú volt, ezért be kellett szerezni 
a házasságkötéshez szükséges engedélyt. Az es-
kü vő napját is kitűzték, és már a templomban 
is kihirdették esküvőjük időpontját, amikor 
meg jött a hír, hogy István elmehet Budapestre 
tanulni.

Erről az eseményről Remeténé Fazekas 
Piroska hozzám írt leveléből idézek: 

„Nagy szenzáció volt, ő pedig lesújtva 
jött a hírrel, hogy hogyan mondja meg a 
szüleimnek, hogy elmegy 2-3 évre tanulni! 
Természetesen csak biztattam. Ha nekem 
elmondta, miért ne mondaná el nekik is?! 
Szegény jó anyám, az örök mosónő bátorí-
totta fel! »Hát mit gondol maga… ilyen al-
kalmat szegény ember nem szalaszthat el… 
ilyen csak egyszer van, Pista, az életben! 
Hogyne menne! Az esküvővel ráérnek még, 
kiskorú a lány« – mondta.

Dr. Halász meg egyszerűen óvta, féltette 
a házasságtól… »Egy művészlélek ne 
ragadjon le családalapítással! […] Dolgoz-
zon és tanuljon!« S igaza is volt. Az esküvő 
elmaradt, és akkor Pista elvitt engem a 
templomba, ott letérdelt, és megkért, hogy 
mondjam utána: »Azt verje meg a jó Isten, 
aki kettőnk közül a szakító fél lesz!«”

Miután István rekordidőn belül elvégezte 
a középiskolát, és leérettségizett (addig csak 
4 elemije volt), 1937-ben 25 évesen felkerült 

ösztöndíjas tanulóként Budapestre, a Képző-
művészeti Főiskolára.

Piroska tovább dolgozott a kézimunka-
sablon-készítő vállalkozásnál, és Pista enge-
délyével tovább színészkedett a helyi amatőr 
színházban, Gere Vince káplán rendezésével 
egyik sikert a másik után érte el a színpadon. 
Pista pedig szorgalmasan tanult, és lázasan 
alkotott.

A fi atal jegyespár csak 1938-ban találko-
zott, amikor Budapesten megrendezték az 
eucharisztikus kongresszust. Piroska így em-
lékezik vissza: 

„Az akkori rendezőnk pap volt a munkás-
telepi plébánián, és a bevételből fedezte 4 
személyre a hotel- és az útiköltséget. Én az 
unokabátyámnál, Angyalföldön laktam 
Tripolsky Géza édesanyjával – így juthat-
tam a vőlegényemhez.”

Egy idő után a színtársulat tagja lett Re-
mete Iréneusznak, a zentai tűzoltózenekar 
karmesterének jóképű, jó hangú Károly fi a, aki 
elkezdett legyeskedni Piroska körül. Az elő-
adásokkal sokat tájoltak, és ezek az utazások 
közel hozták egymáshoz a fi atalokat. Piroska 
szerelmes lett Károlyba. 1941-ben szabadon 
lehetett utazni Magyarországra, felment Pest-
re, és visszaadta Pistának a jegygyűrűt, amit ő 
nem volt hajlandó elfogadni. 

„A kollégák mesélték – írta nekem Piroska 
–, hogy az Akadémia kertjében sok szép 
szobrát mind lerombolta, annyira fájt neki 
a szakítás.”

Piroska viszont boldogan ment férjhez 
Remete Károlyhoz, és amikor 1945/46-ban 
megalakult a Vajdasági Magyar Népszínház 
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(ez volt a szabadkai Népszínház első elnevezé-
se), mindketten a színház tagjai lettek.

Pistával való románcának „végkifejletére” 
így emlékezik vissza: 

„Már nem tudom, hogy melyik évben 
lehetett, de amikor Zentán a házunkra a 
mestergerendát húzták föl, a padláson levő 
szobrok nagyon útban voltak. Kérdezték tő-
lem, mi legyen velük, de akkor én is éppen 
helyszűkében voltam, úgyhogy mindent 
kidobáltak. Csak egy Krisztus-fej maradt 
meg tőle – valahol a családban meg is van 
–, amit Pista édesanyámnak csinált. Nekem 
más nem maradt utána, csak az emlék.”

Amíg István a 40-es évek elején sikert 
si kerre halmozott, a magánélete romokban 
hevert, menyasszonyát nem tudta visszahódí-
tani. Anyagiakban sem bővelkedett. Volt olyan 
időszak, amikor a cserépkályhába bedobott 
harmadnapos kenyeret kellett elővennie, hogy 
éhségét csillapítsa, de ő akkor is kitartott a 
művészete mellett.

A Képzőművészeti Főiskolán két nagyhírű 
szobrászművész, Sidló Ferenc és Páczay Pál ta-
nította. 1943-ban kapta meg szobrászművészi 
oklevelét summa cum laude (kitüntetéssel), 
de mielőtt még lediplomált volna, Páczay Pál 
tanársegédjeként anatómiát és szobrászatot 
tanított a főiskolán. Ugyanakkor számos ki-
állításon, pályázaton vett részt.

Idézet a Kalangya című délvidéki irodalmi 
és művészeti folyóirat 1943. február 15-ei (2.) 
számának Csuka Zoltán Fiatal délvidéki kép-
zőművészek Budapesten című cikkéből:

„A legutóbbi években a délvidéki lapok, 
de a budapestiek is többször beszámoltak 
sikereiről, amelyek között első helyen kell 

említeni a Székesfőváros 1942. évi szobrá-
szati díját, az előző évi Ferenc István-díjat, 
a Színyei Merse Pál Tavaszi Szalon díját és 
a délvidéki Szépművész Céh tavalyi díját, 
amelyet az újvidéki kiállításon szerzett.

Zentai Tóth István művészete a naturalis-
ta meglátásokon alapul, de túl a naturaliz-
muson minden egyes szobráról az a sajátos 
egyéni felfogása sugárzik, amely a szobrot 
szoborrá, élővé és nem tiszta másolássá 
teszi, az a valami, amit léleknek vagy művé-
szetnek is nevezhetünk, és megtalálhatjuk 
benne azt a Tisza-parti élményt, a magyar 
föld és a magyar nép szeretetének azt a 
mélységes gyökerét, amely Bácskából szívja 
tápláló erőit, és sajátos virágait bontakoz-
tatja ki a szobor formáin! Minden szobrá-
ban meg lehet érezni a monumentalitásra 
való törekvést, és bár kisplasztikával is 
foglalkozik, ez a monumentalitás sugárzik 
kisebb alkotásaiból is. Van egy parasztasz-
szonyfej, amely a délvidéki magyar földmű-
ves asszony minden elszántságát, életerejét, 
a családjával, a közösségével szemben 
vállalt elkötelezettségének jegyeit hordozza 
magán vonásaiban, csodálatosan nyugodt, 
mély és zárt mosolyában. Akik közel állnak 
zentai Tóth Istvánhoz, tudják, mennyire 
törekszik a monumentális alkotásra, és 
ebben a törekvésében ma már legfeljebb az 
anyag és az anyagiak akadályozhatják, de 
egész biztosan el fog érkezni oda, hogy ezt a 
monumentalitást műveiben gátlás nélkül és 
teljességében kibontakoztathatja.

Most római ösztöndíjra pályázik, és mi 
bizonyosak vagyunk abban, hogy magyar 
Délvidékünk, Bácska, közelebbről pedig 
szülővárosa, Zenta büszke lesz még erre 
a fi atal és most bontakozó tehetségre, aki 
alig hat esztendeje nehéz sorsból, de a 
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legszebb álmokkal és meglátásokkal a sze-
mében indult el a bácskai talajról, a Tisza 
mellől megmutatni azokat a titokzatos és 
nagyszerű, keleti őserőket lehelő virágokat, 
amelyek magyar szívből tudnak ezen a 
tájon fakadni.

Zentai Tóth István négy alkotásával fog 
részt venni a Délvidéki Szépmíves Céh kü-
szöbön álló budapesti kollektív kiállításán. 
A Kalangya örömmel jegyzi fel ezeken a 
lapokon őt a délvidéki fi atal képzőművészek 
sorában azok között az induló művészek kö-
zött, akiket ma már Budapesten is számon 
tartanak, és örömmel mutatjuk be egy-két 
alkotását és őt magát is hasábjainkon.”

A fent említett parasztasszonyfejet István 
édesanyja emlékére készítette fekete kőből 
(32 cm-es), és a Magyar Nemzeti Galériában 
látható. A róla készült fotó a fent említett Ka-
langya-szám címlapképe.

Csuka Zoltánnak, a cikk írójának ez a 
meg látása (jóslata) beteljesedett, amikor Ist-
ván Hollywoodban 1975-ben megalkotta a 
Reaching the Stars [A csillagok elérése] című, 7 
méter magas, monumentális főművét, amelyet 
az Árpád Akadémia 1978-ban aranyéremmel 
jutalmazott.

A Kalangya 1944. május 15-i (5. sz.) cím lap-
képe is a zentai Tóth István alkotását ábrázolja. 
A szoborkompozíció azt a megható pillanatot 
örökíti meg, amikor az anya kisfi ával együtt 
búcsúzik a fegyveres, katonaruhás, háborúba 
induló családfőtől.

Szülővárosáról sem feledkezett meg a mű-
vész, erről a Zentai Ujság 1941-ben adott hírt! 
Felszabadulási szobrot tervez Zentának Tóth 
István címen: „A Zentáról származó Tóth 
István szobrászművész szülővárosának egy 
monumentális szobrot tervez.” Arról azonban 

nincs tudomásunk, hogy ezt a tervét megva-
lósíthatta-e.

Ezzel szemben Zenta város képviselő-tes-
tületének 1943. április 9-i jegyzőkönyvéből 
(5125/1943. sz.) értesülhetünk, hogy „…Tóth 
István, zentai származású szobrászművész 
ajánlatott tett a város polgármesterének, 
hogy a Kormányzóhelyettes úr őfőméltósága 
mellszobrát önköltségi áron elkészíti. Ez az 
összeg hozzávetőlegesen 5000 pengőt tesz ki… 
és társadalmi gyűjtés útján nyer fedezetet…” 
Az egyesített bizottság ajánlatára „a szobor 
felállítása helyéül a polgármesteri lakás előtti 
teret jelöli ki.”

Ezen a téren előzőleg már állt egy szobor: 
a zentai születésű szerb író, Stevan Sremac 
mellszobra, amely Jovan Pašić belgrádi szob-
rász alkotása volt. A feketemárványtalapzaton 
nyugvó büsztöt a Tisza-parton, a polgármes-
teri lak kis terén helyezték el, majd 1928. 
június 29-én helyi jellegű ünnepség keretében 
leplezték le. Zenta ezzel megkapta első, nem 
egyházi jellegű szobrát.

„Sajnos 1941-ben a fasiszta megszállók a 
szobrot ledöntötték, tönkretették. Népeink 
kulturális vívmányainak megsemmisítésével 
bebizonyították barbárságukat” (Petar Terzić 
2002-ben megjelent könyvéből idéztem, amely-
nek címe: Stevan Sremac – „Senćanin”).

A hősi halált halt vitéz nagybányai Horthy 
István kormányzóhelyettes pilótasapkában 
ábrázolt, gyönyörű, fehérmárvány mellszob-
rát István megalkotta, és a neves szerb költő 
ledöntött emlékművének helyére állították fel. 
A szobrot ünnepélyes keretek között leplezték 
le Lukács Béla miniszter, Zenta polgármestere, 
dr. Deák Leó főispán, Tóth István, valamint 
helyi nagyságok és polgárok jelenlétében 1943. 
szeptember 19-én. (Az eseményről a budapesti 
Film, Színház, Irodalom című lap számolt 
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be 1943. szeptember 24-én Szoboravatás volt 
Zentán címmel.)

Ezt követően ünnepi ebédet rendeztek a 
Royal Szálloda éttermében, ahová a szobor 
alkotóját elfelejtették meghívni. Emlékeimben 
még ma is él nagybátyám megdöbbenése és 
bánkódása. Nővére, Vera – édesanyám – nem 
győzte vigasztalni. Úgy vélte, hogy alacsony 
származása miatt mellőzték. Hiába volt számos 
rangos kitüntetés és díj tulajdonosa, egyesek 
szerint nem illett a méltóságos és nagyságos 
urak közé.

Persze Horthy István (a kormányzóhelyet-
tes) remek szobra sem állhatott sokáig a helyén. 
1944-ben, a „felszabaduláskor” a közeli házak 
lakói, akik közvetlenül ráláttak az emlékműre, 
szemtanúi voltak megsemmisítésének.

A feldühödött csőcselék hurkot kötött a 
szobor nyakára, mint amikor valakit akasz-
tanak, és addig rángatták, amíg le nem dőlt 
(a szobor súlya és a zuhanás következtében 
mély gödör keletkezett azon a helyen), majd 
nagy diadalordítással levonszolták a Tiszáig, 
és belevetették.

1950. június 25-én sor került egy újabb 
Stevan Sremac-szobor elhelyezésére és felavatá-
sára ugyanazon a kis Tisza-parti téren, amelyik 
az író nevét viseli még ma is.  Ezt a szobrot 
Jelena Jovanović belgrádi szobrász alkotta.

István 1943 nyarán többek között elkészí-
tette Szent Borbála szobrát a magyar királyi 
miskolci VII. légvédelmi tüzérosztag számára. 
Ezzel kapcsolatban Andruskó Károly így em-
lékezett vissza: 

„Segítettem Pistának becsomagolni és fel-
rakni Szent Borbála szobrát a teherautóra, 
amely elszállította Miskolcra. Pista ekkor a 
Damjanich utcában lakott.”

Kőbe vésett óriások címen 1944-ben egy 
újság (amelynek címét sajnos nem tudjuk) 
hírül adja, hogy „az epreskerti műtermekben 
készülnek a centenárista festőket megörökítő 
szobrok… A Munkácsy-szobor alkotója, szá-
mos ösztöndíj, kitüntetés és érem tulajdonosa 
Zentai Tóth István tanársegéd. Munkája szinte 
él. […] »Ezzel is, mint általában minden mű-
vemnél, az egyszerű, világos, tiszta formára 
törekedtem. […] Szeretem a monumentális 
szobrokat. Úgy érzem, ebben tudom leginkább 
kifejezni önmagam.«”

Ugyanebben az évben Munkácsy-érmet 
nyert A törölköző nő című szobrával, vala-
mint ösztöndíjat kapott a római Collegium 
Hungaricumban folyó továbbképzésre. A köz-
bejött háború miatt ezt nem tudja felhasználni. 
Másodszorra 1947-ben érdemelte ki ugyanezt 
a díjat, amelyet már igénybe vehetett.

A sors úgy hozta, hogy Budapest ostromát 
családunk a Rottenbiller utca egyik házának 
pincéjében élte át 1944 karácsonyától. Éhezve, 
fázva és rettegésben éltük át a bombázásokat 
és utcai harcokat, míg végre február közepén 
visszaköltözhettünk az első emeleti szobánkba. 
A város összes ablakai üveg nélkül tátongtak. 
Nagyon nagy hideg volt, tüzelő és ablaküveg 
híján az emberek kartonpapírral vagy újsággal 
voltak kénytelenek befedni az ablakokat.

Egyik este későn az ablak kartonján kop-
panásokat hallottunk. Édesanya kinézett, és 
meglátta Pistát – pedig kijárási tilalom volt. 
Gyorsan lement, és beengedte izgatott és ki-
merült öccsét. Kiderült, hogy amikor délután 
hozzánk igyekezett, elfogták az orosz katonák, 
és többedmagával felterelték egy teherautóra, 
ahonnan egy óvatlan pillanatban, amikor az 
egyik utcasaroknál az autó lassított, sikerült 
neki leugrania és megszöknie. Azon az éjsza-
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kán nálunk aludt, reggel ment vissza lakására, 
a Szamos úti Művésztelepre.

Sok viszontagság után családunknak 1945 
júniusában sikerült visszakerülnie Zentára.

Istvánról sokáig semmit sem tudtunk, míg-
nem egy képeslapon 1948-ban értesített ben-
nünket, hogy másodszor is elnyerte a Collegium 

Hungaricum ösztöndíját, megnősült, és felesé-
gével együtt indulnak Rómába tanulmányútra. 
Címét is megadta, amelyen elérhető lesz 1948-
ig. Ezután hosszú hallgatás következett, és csak 
akkor jelentkezett újból, amikor Venezuelában, 
Caracasban letelepedett, és sikeres művészként 
ismertté vált új hazájában.
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Római tanulmányai idején már nemzetközi 
kiállításokon is részt vett, realista művész-
ként vált ismertté. Ott-tartózkodása az örök 
városban és Olaszország más részein döntő 
befolyást gyakoroltak művészi irányának 
kialakulására. Olasz földön ismerkedett meg 
a fiatal művésznemzedék modern törekvései-
vel, melyek igen erős hatással voltak rá.

Közben bejárta Európa több országát, 
1949-ben pedig Dél-Amerikába hajózik. Erről 
dr. Pogány Gábornak 1979. május 15-én kelt 
levelében így ír: 

„Ivan Meštrovićnak könnyebbek voltak a 
fi atal évei, mert ő mögé az egész jugoszláv 
nemzet állt […] Mikor én végeztem, a II. 
világháború romjain kimentem Rómába 
vándorbottal a kezemben, onnan Venezu-
elába megérkeztem 12 lírával a zsebemben 
barátok és nyelvtudás nélkül. Egy caracasi 
újságból kiböngésztem egy műemlékre 
kiírt pályázatot. Műterem hiányában egy 
nagy fa alatt megcsináltam a tervet, s én 
nyertem meg a pályázatot.”

Tóth Istvánt nemcsak a klasszikus és mo-
dern művészet érdekelte, de a primitív kultúra 
is, ezért behatóan tanulmányozta Mexikóban 
az azték, Közép-Amerikában a maja, Peruban 
az inka, Venezuelában pedig az ősi venéz kul-
túrát is.

1951-ben Venezuelában állapodik meg, 
elnyeri az állampolgárságot, letelepszik Cara- 
casban, és felépíti a város legmodernebb műter-
mét, a Los Palos Grandes domboldalán. 

„Ott, a székesegyházszerű, nagy, meny-
nyezetes teremben, mely éppen az Avila-hegy 
felé tárul, dolgozik a Jugoszláviában született, 
magyar származású venezuelai szobrász, aki 
fába faragja, vagy agyagba dolgozza műveit” – 

tudósít a Magyar Szó hasábjain Hegedűs Béla 
1963. augusztus 20-án.

A kezdet azonban nagyon nehéz volt. 
Eleinte ácsmunkát, szobafestést vállalt, hogy 
fenntarthassa magát. Nemsokára egy darab-
ka földet vásárolt, és farmot alapított, hogy 
fedezze szükségleteit, a szabadidejét pedig a 
szobrászatnak áldozta. Többször a szükség 
arra kényszerítette, hogy kisebb alkotásait vá-
sárokon, sátorban árulja, de erről a kényszer-
tevékenységéről István nem szívesen beszélt 
(felesége árulta el, amikor 1964-ben először 
látogattak haza, Zentára).

A közeli őserdőkben ujjongva fedezte fel a 
nemes szoboranyagot, az erős kötésű, szépen 
erezett, színes trópusi fát. Mint azt a levele-
zéséből megtudtuk, a fa rendkívüli hatással 
van rá, és boldogsága határtalan, amikor a 
mahagónirönköt ácsbakra fekteti, kapcsolóval 
rögzíti, és vésőjével munkához lát: „Annyi 
szépség van ebben az anyagban, és végtelen 
változatosság színben és vonalakban.” A fák 
erezetét követve kerülnek ki keze alól a szebb-
nél szebb alkotások.

Felfedezőútjai során a bennszülöttek tár-
gyaival gazdagította néprajzi gyűjteményét.

Csakhamar a caracasi művészvilág egyik 
vezető személyisége és legfoglalkoztatottabb 
szobrásza lesz. Nevét a televízió, hangadó 
esztéták tanulmányai és újságriportok fém-
jelzik. Évente kiállításokat rendez a hivatalos 
szalonokban és művészeti múzeumokban. 
Maracaibóban és Barquisimotóban díjakat 
nyer. 1962. június 3-ától 17-éig Maracaibóban 
47 művét állította ki (Patrocinada por la Creole 
Petroleum Corporation CBA – Cento De Bellas 
Artes).

A kiállítás anyagából egy 30 cm magas 
és 18 cm széles faszobrocska Fenyves János 
szabadkai származású caracasi tiszteletbeli 

2. RÓMA ÉS CARACAS ■
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főkonzul tulajdonában van, aki Tóth Istvánt 
az ötvenes években jól ismerte, és különleges 
tehetségnek tartotta. 

Tizennégy évi ott-tartózkodása alatt kor-
mánymegbízásokat teljesít, és magángyűjte-
mények számára dolgozik. Művei számos mú-
zeum és galéria állandó kiállításain láthatók 
Caracasban, Maracaibóban, El Junquitóban 
és El Palmarban.

Köztéri szobrai Caracason kívül több vi-
déki nagyobb városban is megtalálhatók. Az 
akkori kormány pályázatának díjnyerteseként 
Maracaibo város kapujában áll hatalmas 
szoborkompozíciója: két, kockából alkotott 
oszlop előtt egy bronz jaguár. El Palmar für-
dőhely főterén áll a La familia hófehér kőszo-
borcsoport, mely az apát, az anyát és vállukon 
a gyermeküket ábrázolja ősi, természetes mez-
telenségükben. Caracasban egy háromszintű 
ház egész oldalát színes dombormű díszíti 
jelképezve Venezuela természeti adottságait, 
valamint népeinek foglalkozását.

„Tóth szelíd, kedves ember – írja róla egy 
venezuelai újságíró –, áthatóan kék szeme 
felcsillan az alkotás lázában, kutatva a 
helyes forma után, amellyel kifejezheti 
életbölcseletét. A művésznek vissza kell su-
gároznia az időket, a korszakot, amelyben 
él. Nem gondolkozhat ósdi módon, folyvást 
fejlődnie kell.”

István számos művet alkotott Venezuelá-
ban. Legkedvesebb szobrának a Verano nevet 
adta. Ez egy évezredes fából faragott remekmű. 
Egy asszonyt ábrázol.

José Martin dél-amerikai fi lmrendező Tóth 
István művészetéről színes fi lmet készített, 
amelyet a Zentai Művésztelepen is bemutattak, 
amikor 1964 júliusában először hazalátogatott. 

Fehér Ferenc 1977. március 27-én a Magyar 
Szóban megjelent cikkében így emlékezik 
vissza erre az eseményre:

„Tóth Istvánnak, a Los Angelesben élő, zen-
tai származású szobrászművésznek a nevét 
és művészetét egyre több megbecsüléssel 
említik abban a környezetben, a hozzánk 
eljutó baráti hírek, értesülések arra kötelez-
nek, hogy méltóképpen szóljunk róla mi is. 
[…] Ebből is azt az emlékezetes itthoni ta-
lálkozást idézem, a megismerkedést másfél 
évtizeddel ezelőtt, amikor szülővárosának 
művésztelepén, itthoni festőtársak baráti 
társaságában azt a fi lmet néztük, amelyet 
José Martin dél-amerikai fi lmrendező 
készített Tóth István művészetéről, a vene-
zuelai fákból felszabadított látomások, az 
azték és maya művészetnek továbbmentett, 
ősiességével modern alakzatait. […]

Akkor, abban a néprajzi igényességgel 
berendezett, zentai művésztelepi szobában 
– belgrádi, budapesti, vajdasági művésztár-
sak között – ő szólt legtöbb szigorúsággal 
saját művészetéről azzal a tökéletességre 
törekvéssel, ami nélkül nincs előrehaladás 
az alkotóművészetben. Az emberi monda-
nivalót és annak még nagyobb hitelességét 
említette többször is, amit mi ott láttunk 
művészetének nemzetközi formanyelvében, 
az emberiség egyetemes, ősi civilizációjába 
visszanyúló képzettársításokban. […] Amit 
számon kért, ezermérföldnyi, őserdős 
távolságok óriásfáinak a képtelensége volt: 
az itthoni talajban gyökeredző hit, hova-
tartozás. Annak a fi lmnek szükségszerű 
egysíkúsága nem varázsolhatta elénk térbe 
helyezett műalkotások hiánytalan hatását 
és kifejezőerejét, de az, amit láthattunk – 
igaz, nagy művészetet jelzett.”
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1962-ben István ellátogatott az Egyesült 
Államokba, ahol nagy érdeklődést tanúsítottak 
művei iránt. Tanítani és alkotni is hívták Los 
Angelesbe, amit ő szívesen el is fogadott.

Tizennégy év után, sikerei tetőpontján el-
hagyja Venezuelát, hogy az Egyesült Államok 
egyik legkiválóbb szépművészeti főiskoláján, 
Los Angelesben, az Isabelle Buckley College-
ben foglaljon katedrát, és képzőművészetet 
tanítson.

A venezuelai újságok hasábos cikkekben 
méltatják művészetét és munkáját. Ő maga is 
fájó szívvel hagyta el új hazáját, amelynek 1951 
óta állampolgára volt. Hogy miért is szánta 
rá magát erre az utazásra, annak az az oka, 
hogy életének álmát látja megvalósulni, és ez 
az álom nem más, mint hogy átplántálja az új 
nemzedékbe mindazt, amit negyven esztendő 
fáradhatatlan munkájával és sok szenvedés 
árán szerzett meg.
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Az életet elölről lehet kezdeni. Zsenijére 
azonnal felfigyelnek. 1963-ban az előkelő 
Beverly Hills-i Raymond Burr-galériában 
állít ki nagy sikerrel, s a megnyitón 450-en 
ünnepelték.

A Los Angeles-i Art Center in La Jolla mú-
zeumban 1964. március 29-től április 26-áig 
32 szoborral és 9 rajzzal van jelen. A siker itt 
sem maradt el.

Részlet a kiállítás katalógusából:

„Tóth István jelenlegi kiállítása ebben az 
országban az első ilyen kiállítás, amely 
egy ember műveit tartalmazza csupán. Bár 
nem teljesen retrospektív a kiállítás, mégis 
ezek a faragások és öntvények felölelik az 
elmúlt 15 év termékenységét, és jó átte-
kintést nyújtanak az alkotó művészetének 
természetéről.

Tóth művészeti irányát két domináns 
tényező formálta: az egyik Európa tradicio-
nális befolyása, amelyet az alkotó olyan jól 
megtanult fi atalkori küszködése folyamán, 
és a másik modern, XX. századi ideál benne 
való felébredése… főleg a tiszta forma bi-
rodalma. Azt mégsem lehet mondani, hogy 
munkája a két forma egyszerű szintézise, 
mivel más ideák függetlenül léteznek.

Természetesen ezek egyike az ő érzé-
kenysége bizonyos anyagokhoz. A kiállí-
tás trópusi keményfák faragványából áll, 
amelyekből sok az 5-6 láb hosszú farönk. 
Hosszú venezuelai tartózkodása előtt Tóth 
nem juthatott ilyen anyaghoz. Nagyon 
valószínű, hogy ezek a keményfák alkalmat 
adtak az új irány, a tiszta forma kidolgozá-
sára. Ez fordulópontot jelentett pályafutá-
sában. Ez legjobban az Absztrakt kompozí-
ció, Kompozíció és a Térformának nevezett 
alkotásaiban látható.

Tóth sohasem kényszeríti a fát groteszk 
formába. Inkább a fa eredeti formájának 
fi gyelembevételével alkotja műveit. Ez az, 
amiért Tóth inkább vertikálisan, mint 
horizontálisan hozza ki a formákat, bár az 
utóbbi sem lenne nehezebb.

Véleményem szerint ez a választás lelki 
beállítottságot fejez ki, a felfelé – az ég 
felé – küszködést, de lehet szimbolikus 
tartalma is.

A most 52 éves Tóth egy új és más or-
szágban telepedett le, ahol a keményfát már 
nem tudja olyan könnyen megszerezni. Ez 
jelentős, mert én biztos vagyok benne, hogy 
ez nemcsak a technika tekintetében, hanem 
fi lozófi ailag is befolyásolja majd munkáját. 
Ő azonban érett művész, akinek új környe-
zete az esztétikai alkalmazkodást eredmé-
nyezi, amely végeredményben új jelleget fog 
mutatni, amelyet ő »tiszta művészeti forma 
iránti szeretetemnek« nevez.” 

(Donald J. Brewer)

A tárgymutatóban Tóth István így vall 
művészetéről:

„Célom mindig fejlődni a korral, amelyben 
élünk, és magyarázni azt a pozitív munka 
alkotásával, amelynek a szépsége felemeli a 
lelket, amely látja. Gondolom, hogy szob-
raim által Önöket is erre kívánom tanítani, 
a teljes szabadságot fejezem ki a fában, a 
márványban vagy a bronzban. Teljesen 
úgy, amint és ahogyan Ön látja. Legyen az 
a földön, az égen vagy az óceán fenekén. 
Röviden: mi a harmóniát és a ritmust akar-
juk egyesíteni e kor kultúrájának fejlesztése 
érdekében.

■ 3. LOS ANGELES ÉS ZENTA
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Az én törekvésem mint szobrásznak az 
igazság keresése, olyan művek alkotása, 
amelyek tükrözik az előre tekintő generá-
ció fogalmát. Bizonyos mértékig támoga-
tom a stilizált és modern vonalakat, lapo-
sakat és hajlítottakat a harmónia elérése 
érdekében, de elsődlegesen nem kísérlem 
meg a reális forma elérését.

Bármely szobornak a végső célja és igazi 
szépsége kell, hogy művészileg díszítő 
hatású legyen, de hasonlóan lényeges, hogy 
lelki érzelmet tárjon fel az alkotás az ábrá-
zolandó tárgy igazi kivitelezése által.

Programomban – és remélem Önök 
is egyetértenek velem – nincs helye a 
standardizálásnak. Nekünk igyekeznünk 
kell kifejezni a mi szoborformáinkat, 
az eszme lényegét, keresve a költőiségét 
és a szépségét, amely a nézőt magasztos 
érzéssel tölti el. Gyakran teljesen eltérünk 
a prózaitól, és hagyjuk gondolatainkat 
szabadon szárnyalni, hogy megragadjuk a 
szeszélyes formát attól függetlenül, hogy a 
forma hasonlít-e valami létező dologhoz, 
vagy sem, de igyekszünk, hogy az alkotás 
egy szépség legyen. Legyen az fantasztikus 
farajzolat és csomó, az óceán hullámainak 
fodra vagy az emberi test gyönyörű hajlata. 
Végül mások tudtára szeretném adni a 
tiszta művészet iránt érzett szeretetemet. 
Ezt tekintem küldetésemnek.” 

Időközben lelkesen készül 23 év távollét 
után hazalátogatni, találkozni testvéreivel, 
régi barátaival, és kéri Aulik Mihály (Miska) 
fogorvos, Toldi Illés, Neider Sándor (Sanyi), 
Tóth Szarka Vince és Csikós István állatorvos 
címét. „Reménylem, még emlékeznek rám, 
Zenta város idegenbe szakadt szülöttjének 
fi ára?” – teszi fel a kérdést levelében.

A tervezett viszontlátás örömének reményét 
hadd tükrözzék 1964. április 14-én hozzánk 
írt sorai:

„Már alig várom a napot, hogy újra otthon 
legyek feleségemmel, és újra átélni a rég 
múlt napokat. Végigsétálni a Tisza-parton, 
és megpihenni a gesztenyefák árnyékában, 
és elábrándozni az élet furcsa, szeszélyes 
játékán. Zentán szeretnénk eltölteni egypár 
hetet, és utána egy hónapot Abbáziában 
pihenni, utána Párizs, Madrid és London-
ban egy-egy hetet, utána Los Angeles, hogy 
újra belevessük magunkat az itteni rohanó 
áradatba.”

1964-ben Zentán még alig volt autó, ők 
júliusban megérkeztek egy hatalmas, ameri-
kai kocsival. A hat testvér találkozása ennyi 
év után nagyon megható és örömteli volt. 
Erről az eseményről fotó is készült, amelyről 
a családtagok sem maradhattak le. A fény-
képet édesanyámék lakása előtt készítették a 
Belgrádi (most Árpád) utca 7. számú házának 
udvarán.

Pár hét ittlétük alatt életünk nagyon moz-
galmas volt. Ha az idő engedte, a Tiszára jár-
tunk fürdeni. Editkénk akkor 3 éves volt, és 
nagyon megkedvelték, és sokszor magukkal 
vitték rokoni vagy baráti látogatásaikra. Egyik 
későbbi levelében megemlíti: „Annyira meg-
szerettem azt a csöppséget, hogy könnybe lábad 
a szemem, ha rágondolok.” Pista ellátogatott 
szülőházához is, és szülei sírját is felkereste. 

Aulik Miska fogorvos és felesége, Erzsike 
egy felejthetetlen díszebéden látták vendégül 
őket házukban, amelyen jelen voltak még: 
Aulik András (Bandi), Neider Sándor és fele-
sége, Erzsike, valamint a férjem és én. Amikor 
a szépen megterített, ünnepi asztalhoz leül-
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tünk, alig hogy elkezdtünk enni a gőzölgő, 
aranyszínű tyúkhúslevesből, zeneszó csapta 
meg fülünket. Az előszobába ugyanis idő-
közben egy négytagú cigányzenekar surrant 
be. Halkan elkezdték játszani Pista kedvenc 
nótáját: „Asszony lesz a lányból…” Pista ke-
zében megállt a kanál, s a szeme teleszaladt 
könnyel (a miénk is), összeszorult a torka, 
és csak nagy sokára tudta az evést folytatni. 
Mindannyian meghatódtunk. Én még a mai 
napig sem tudtam elfelejteni azt az érzést, amit 
aznap átéltem. 

A búcsú pillanata hamar eljött. Ezután 
nagyon sok idő eltelt, míg újra jelentkezett.

Visszatérve Los Angelesbe 1964. október 
11-én részt vett az Eart Sky and Sea tárlaton az 
L. Art Association rendezésében, majd 1965. 
február 15-étől március 5-éig a Pepperdine 
College-ben sikerrel állította ki szobor- és kép-
alkotásait. Tagja lett a La Yolla múzeumnak és 
a Los Angeles-i Art Associationnak.

Leveleimre nagy sokára egy levelezőlappal 
jelentkezett, és csak saját nevében kívánt kel-
lemes karácsonyi ünnepeket. Ebből sejtettük, 
hogy házasságukkal valami történt. Ezt a sejté-
sünket alátámasztotta később egy elkeseredett 
hangú levele:

„Ha ilyen hangú levelet írok, azért ne féltse-
tek, mert az egészséges paraszti eszem át fog 
vinni a legnagyobb megpróbáltatásokon is. 
Ahhoz, hogy egy művész igazi jó alkotáso-
kat tudjon létrehozni, sok szenvedésre, ta-
pasztalatra, megpróbáltatásra van szüksége. 
Viszont az élet hosszú csalódások láncolata, 
csak ritkán vannak ragyogó napsütéses na-
pok. De azért nem szűnünk meg sóvárogni, 
vágyódni a boldogabb élet után. […]

Talán a legújabb versemmel tisztább 
képet tudok adni magamról:

Süket magány

Elhagyott sivatag közepén ülök egyedül,
S csak a láthatár sivár széle vesz körül.
Úgy érzem, mintha börtön lenne rács 

nélkül,
S szomjúhozom, vágyódom egy szebb 

horizont után.
Szívem, lelkem ajtaja nyitva áll,
Hát senki sem érti hívó szavát?
Pedig bent, az ajtón belül virágoskert 

van,
Mely hiába ontja illatát?
Vajon lesz-e fáradt utas, aki arra téved,
S megöntözi a már senyvedő szívem 

utolsó virágát?
Vagy csak a süket magány veri fel 

lelkemben
Örök táborát?

Tóth István, Hollywood, 1966. február 3.”

Azután így folytatja:

„Érdekes, hogy mikor fájdalmat vagy csa-
lódást érzek, akkor versformában nyilatko-
zik meg bennem. Ha örömöm van, akkor 
a szobrászattal vagy a festészettel tudom 
magam jobban kifejezni.”

A fenti leveléhez újságcikket csatolt, amely 
a Los Angeles-i Californiai Magyarság című 
újságban jelent meg ismertetve Tóth addigi 
munkáságát. Többek között ez áll benne:

„Megszámlálhatatlan azoknak az elismerő 
újság- és magazincikkeknek a száma angol, 
francia, olasz és spanyol nyelven, melyek 
alkotóművészetét méltatják. A venezuelai 
Elite folyóirat 1960. december 3-i számát 

■■■  ■■■  

Toth_book 1.indb   30Toth_book 1.indb   30 08-Nov-09   16:40:3008-Nov-09   16:40:30



■■■ Tóth István szobrászművész életútja ■ 31 ■ Los Angeles és Zenta ■

teljes egészében az ő művészetének ismer-
tetésére szentelte, illusztrálva.

Idetelepülésével kolóniánk szépszámú 
művészgárdája egy értékes taggal gyara-
podott. Tóth a közeljövőben két hónapos 
tanulmányútra utazik Dél-Amerikába, 
ahonnan sok hasznos tapasztalattal gazda-
gabban, szeretettel várjuk vissza.”

1966. január 13-ai levelében jelzi, hogy a 
Pan American repülőgépével indul Venezu-
elába, Peruba, Equadorba „új impresziókat 
gyűjteni”. Ugyanez év áprilisában Victoriából, 
majd Arizonából küld képeslapot.

A Californiai Magyarság című újság 1966. 
július 1-jén a következőkről tudósít:

„Tóth István szobrászművész a közel-
múltban visszaérkezett Venezuelában és 
Panamában töltött vakációjáról. Peruban is 
járt, ahol az ősi inka művészetet behatóan 
tanulmányozta. Alant közöljük a kiváló 
szobrászművészhez írt verset Gábor Ferenc 
erdélyi költő tollából:

Művészhez

Csodált művek kezed vonása!
Hogy tudsz ennyi lelket vésni a fába?!
Mily varázsa van a kezednek;
mily ösztönök vezetnek,
hogy száz szép
vonását adod vissza
egy képben a természetnek?
Mennyi erő és mennyi szándék
egy képben: fény, szín és árnyék;
élet, valóság ragyogása – 
a változónak változatlan,
kicsiben – nagy – örökített mása.
Csodállak, Mester!

Mennyi munka!
Tudom, nagyon tudom, hogy kevés
értük ez a kis elismerés.
Egy kézfogás csupán,
de jusson eszedbe:
egy kubikostól kaptad
Nagyszalontán.

Szeretettel ajánlom ezt a verset Tóth 
István szobrászművésznek és övéinek, 
hogy emlékezzenek szülőhazájukra és az 
itthoniakra ott, a fi lmek városában, túl a 
felhőkön és a tengeren. Barátsággal: Gábor 
Ferenc.

Nagyszalonta, 1964. október 19.”

1966. december 23-án ugyanez az újság 
hírül adja, hogy 

„a Los Angeles-i magyarság körében jól 
ismert, nagyra becsült szobrászművész 
munkáiból rendez kiállítást a Downey 
Museum of Art december 28-ától 1967. 
február 5-éig.

A kiállításon a művész alkotásai közül 
látható 47, dél-amerikai színes keményfá-
ból faragott, valamint több márvány- és 
bronzszobra.

A Downeyben megrendezett kiállí-
tás úgy amerikai, mint magyar vonalon 
kiemelkedő képzőművészeti esemény lesz, 
és újabb megbecsülést hoz nemzetünknek. 
Egy igazi magyar tehetség munkáiban 
gyönyörködhet, aki megnézi.”

Erről a kiállításról küldött nekünk kataló-
gust, amelyben Christine Louise műkritikus 
többek közt ilyen értékelést írt Stephen Tóth 
művészetéről: 
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„A művészet a fi lozófi a 
kreatív megvalósulásának 
formája.
   Luigi Pirandello

A Downey Művészeti Múzeum bemutat 
egy nagy gyűjteményt, amely Tóth István 
szobrász teljes művészi útját tartalmazza, 
és napjaink nemzetközileg elismert mű-
vészei közé emeli őt. Tóth alkotói érzéke 
rávilágít az irányzatokra, eszményképekre 
és kifejezésmódokra a művészetben. Ő az, 
aki – mint minden nagy művész – hű ma-
rad a lelkiismeretéhez, és ez az, ami eredeti 
felépítésmódot ad az alkotásainak.

Tóth munkásságát állandó fejlődése jel-
lemzi, minden egyes alkotásában megnyil-
vánul kivételes tehetsége és személyisége. 
Művei – mint vibráló dallamai az életnek 
– a szépség és az életerő megtestesítői. 
Különlegességük nem a technikai megol-
dásokban rejlik, hanem a lélek szemmel 
látható megjelenítésében.

Tóth, aki végtelen lelki kutatása folytán 
állandó hangulatot kölcsönöz szobrainak, 
arra enged következtetni, hogy művészete 
kimeríthetetlen, és még sok feltárnivaló-
ja van… Ez Tóth adottságainak legfőbb 
ajándéka…”

A Downey-kiállításról két amerikai újság is 
tudósít. Az egyik 1967. január 20-án a Citizen-
Newsban Jim Newson tollából megjelent cikk: 
„Man of year artist at work – Sculptor Stephen 
Toth works on one of his »abstract« pieces in his 
studio at 1144. N. Hudson Ave. in Hollywood. 
Dedicated man – Hungarian Sculptor Devotes 
Life to Art” címmel (magyarul: A beavatott 
ember – Magyar szobrász életét a művészetnek 
áldozta):

„Egy magyar származású bevándorló 
kísérletezik Hollywoodban a nagy, tiszta, 
fehérre festett falú műteremben, amely szá-
mára az álom fészke, az alkotás bölcsője. 
[…] Tóth az első, aki vallja, hogy a saját 
ihletére alkot, nem pedig eladásra. »Attól 
félek, hogy én nem rendelkezem nagy ke-
reskedelmi érzékkel« – mondja szerényen. 
Kísérletei, melyeket a Hudson Avenuen 
levő stúdiójában mai napig is folytat, nem 
maradtak sokáig ismeretlenek: fa-, bronz-, 
márványszobrai jelenleg a Downey Szép-
művészeti Múzeumban vannak kiállítva.”

Ezt követően: 

„Tóth István nemzetközileg ismert magyar 
szobrászművész szobrait a Simon Patrich 
Galériában 1967. március 16-i kezdettel 
kiállítják Robert Hallett amerikai, Lou D. 
Infi eld osztrák és Martinez Howard festő-
művészek képeivel együtt. Ebből az alka-
lomból meglátogatta őt nagy művésznőnk, 
minden magyar ügy igaz ápolója, Szörényi 
Éva. Gratulálunk honfi társunk sikeréhez” 
– tudósít a Californiai Magyarság című lap 
1967. március 10-i számában.

A tujungai McGroarty Cultural Arts Center 
művelődési központban felnőtteket tanít Tóth 
1967. október 16-tól minden este 7 órától. Ez 
egy éjjel-nappal nyitott művészeti központ, ahol 
festészetet, szobrászatot, színészetet, táncot, 
fafaragást, zenét és még számos más hasonló 
tárgyat tanítanak.

A sok utazgatás, sikeres kiállítások és meg-
becsülés ellenére nagyon bántotta az egyedüllét, 
ezt az érzést az alábbi versével közölte velünk, de 
később arra kért bennünket, hogy ne mutassuk 
meg senkinek, mert csapnivalóan rossz vers.
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Magányosság

Amint múlnak az évek,
Úgy ritkulnak a barátok.
És mire észrevesszük,
Csak bús magány marad velünk.
Az embermilliók között
Egyedül lépni a bús napokat,
S érezni a percek rohanását
A visszanyúló élet peremén.
Érezni azt, hogy céltalan volt a küzdés,
Az élet becsapott minket.
Mennyi ábránd, mennyi vágy! …
Hiú remény, tarka remény.
Messzi szálltatok a Göncölszekéren,
Életcélok, nagy akarások,
Várva várt mesevilág,
Itt hagytatok engem egyedül!?
    (1966)

1967. januári leveléből megtudtuk, hogy 
házassága zátonyra futott.

„Rengetegbe került a válás, ami engem 
anyagilag és lelkileg majdnem tönkretett, 
és itt már kezdek egy kicsit lábra állni, de 
még mindig nagyon nehéz – panaszolja. – 
Sokfelé kell az erőmet beosztani, itt óriási 
harcot vívok még mindig, hogy művész 
tudjak maradni.”

Az 1968-as év is nagyon mozgalmas volt 
számára. Újra tanári állást vállal Los Angeles-
ben a Barnsdall Art and Craft Centerben, 
szob rászatot tanít nagy sikerrel. Az intézet 
igazgatója szerint közel negyvenen szerepelnek 
várólistán, hogy a magyar művésztanár osztá-
lyába bejussanak!

Ebben az évben végleg letelepszik, Holly-
wood egyik dombvonulatán telket vásárol, 

házat építtet magának. Májusban elnyeri az 
amerikai állampolgárságot. A felesketési szer-
tartást egy helyi tévéállomás közvetíti.

1968 júniusában, a Robert Kennedy halála 
utáni napon megmintázza a szenátor fejét az 
újságokban és magazinokban megjelent fény-
képek után. A portré olyan feltűnően jól sike-
rült, hogy a tévé műsorán is megjelent vele, és 
ajándékként felajánlotta alkotását a Kennedy 
családnak. (Arról nincs tudomásunk, hogy ezt 
az ajándékozást megvalósította-e.)

November végén beköltözik a 6465. Ivere ne 
Avenue-i új otthonába, és közli: 

„Most, hogy vettem házat, óriási költséget 
vettem a nyakamba, de legalább van miért 
dolgoznom, különösen azért, mert meg 
is nősülők. Életem egy új fordulóponthoz 
érkezett, s megtaláltam magamnak egy 
nagyon helyes, melegszívű élettársat.” 

(Az esketési szertartásról rövid cikk jelent 
meg a Californiai Magyarság című újságban 
1968. december 27-én.)

Ténylegesen és képletesen is beépül a felső 
középosztályba, bár ennek ára van: művészete, 
tanársága nem mindig elegendő a megélhe-
téshez, ezért munkát vállal a Walt Disney-
stúdióban, fellép nyilvános rendezvényeken, 
magánpartikon, és tévében szerepel. Mint a 
világ leggyorsabb kezű, hihetetlen képességű 
szobrászát mutatják be, ti. találomra kivá-
lasztott modellről fél óra alatt képes tökéletes 
portrészobrot készíteni, ami általában 5-6 órai 
munka egy szobrásznak, és legalább egy óra 
a gyors kezűeknek. A fél óra világviszonylat-
ban is rekord. 1972 márciusában Tripolsky 
Gézához írt levelében rendkívüli képességéről 
István így nyilatkozik:
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„Portrédemonstrációt kb. 6 évvel ezelőtt 
kezdtem (sajnos már 4 éve elhanyagoltam). 
Tanár voltam a Barnsdal Arts Centerben, 
és véletlenül rájöttem, hogy 30 perc alatt 
képes vagyok megmintázni egy portrét, s 
én csodálkoztam legjobban az eredményen. 
[…] Bemutattam a televízióban, különböző 
Art Centerbe hívtak meg, és még fi zettek 
is érte. Sokan kérdezték, hogy hogyan 
csinálom. Az őszinte válaszom, hogy nem 
tudom. Az biztos, hogy egy kicsit transzba 
kell esnem, s utána rászabadítom a 10 ujja-
mat az agyagra, úgyhogy jóformán én sem 
tudom, mit csinálnak az ujjaim, csak 30 
perc után kész a szobor. (Egyszer 15 perc 
alatt csináltam meg.) Tanítványaimat úgy 
ámítottam el, hogy behunytam a szemem, 
s két kézzel egyszerre mintáztam mindkét 
fülét a portrénak. Úgy beszéltek rólam, 
mint a világ leggyorsabb portretistájáról. 
Barátaim azt tanácsolták, hogy járjam az 
országot, és mindenfelé csináljak demonst-
rációt, s így gyorsabban megismernének. 
De én nem akarom specializálni magam.”

1969 novemberében arról ír nekünk, hogy 
„sajnos még mindig dolgozom a Walt Disney-
nél, ugyanis a házat, amit vettem, fi zetgetni is 
kell. […] Amint biztonságban érzem magam 
anyagilag, újra magamnak fogok dolgozni. […] 
Én csak akkor érzem az élet igazi ízét, ha mint 
művész dolgozhatom magamnak.”

1970. április 2-án Los Angelesben, a Kar-
pathia Galleryben 47 szobrot állít ki nagy 
sikerrel, valamint 1972. november 17-én részt 
vesz a képzőművészek őszi tárlatán is.

Egyik kritikusa 1970. október 16-án a 
Nyugati Magyar Élet című újságban megjelent 
Los Angeles-i művészportrék című cikkében 
így ír:

„A latin közmondás szerint a költő nem 
lesz, hanem születik. Tóth Istvánra 
alkalmazva: a zentai parasztgyereknek 
semmi esélye sem volt arra, hogy kasztjá-
ból kiemelkedjék – vele született zsenijén 
kívül. Nyugtalan, megszállott élete is nem 
véletlenül hasonlít Munkácsy, Fadrusz, 
Csontváry életére.”

Majd röviden ismerteti életútját, beszámol 
venezuelai sikereiről:

„Szoborkompozíciói mellett ideje van a 
venéz folklórt tanulmányozni, s alkotásai-
ban olyan erővel, intuícióval tükrözi e nép 
lelkiségét, hogy a venézek számára saját 
népük művészeti-vallástörténeti hagya-
tékát egy magyar, vagyis ő, Tóth István 
emeli kultúrtörténeti üggyé! […] Fiatal-
kori szobrain még lenyomozható Páczay 
Pál és Ivan Meštrović hatása. A Rómában 
készített Kariatidája azonban már szakítás 
az iskolai hagyományokkal; jelentkeznek a 
leegyszerűsített felületek, a lényegre törek-
vés… Egyik domborműve – anélkül, hogy 
az tudatos lenne – hangulatában egyenesen 
az altamirai barlang bölényét idézi… Az 
alkotóművész számára belső parancs, hogy 
az egyetemes emberit a saját korának a 
nyelvén fejezze ki, tükrözze vissza. Ha egy-
szer a radioaktív hamu alól kiássák Tóth 
István szobrait, az utókor tudni fogja, hogy 
az atomkorban készültek, amikor tengely-
ben és ritmusban gondolkodtak.

Nem kétséges, hogy Tóth István a 
magyar szobrászművészet egyik legmar-
kánsabb képviselője. Ha az alkotás egyben 
vallomás is, akkor azt kell mondanunk, 
hogy nincs még egy magyar szobrászunk, 
akinek művészi ouvre-je annyira árulkodó 
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lenne, mint az övé. Megszállottságában, 
igazságkeresésében, a konvencionálissal 
való harcában talán csak Rodinhoz hason-
lítható.” (Trombitás Dezső)

„A házam mellé műtermet építettem ma-
gamnak – írja 1971-ben nekünk és Tripolsky 
Géza barátjának –, így nagyobb kedvvel élhe-
tek művészetemnek.” Ám az örömbe üröm is 
vegyült, mert amikor már minden a helyén 
volt, földrengés rázta meg a vidéket. 

„Azt hittük, hogy itt a világ vége. Előbb 
kirohantunk az udvarra, s amikor vége lett, 
berohantunk a műterembe, és ott láttam a 
szobraim lezuhanva, darabokra törve. Mi, 
hála Istennek, életben maradtunk, csak 
egypár ezer dolláros kárral megúsztuk.”

A szobrait hamarosan pótolni tudta, és 
augusztusi levelében már arról ír, hogy „meg-
volt a műterem-party, és nagyon jól sikerült, 
küldök fényképet a megnyitóról.”

Egy újságcikk ekképp számol be az ese-
ményről:

„A műterem egy rendkívüli magyar 
alkotóművész munkáinak méltó helye. A 
polcokon egymás mellett sorakoznak a 
modern, harmonikus vonalakban futó, dús 
fantáziával alkotott szobrok, melyekből 
a stúdiópartin hamarosan elkelt három 
darab… A megjelentek között magyar rész-
ről ott láttuk: dr. Kadvány Sándor orvost 
nejével, Pál György fi lmrendezőt nejével, 
Zsókával, Ybl Miklósékat, Szabados V. 
Zoltánt, Tatár Györgyöt. A társadalmi ese-
ményt Papp János örökítette meg fi lmen. 
Számos tv-s személyiség is jelent meg a 
stúdiópartin…”

Tóth Istvánt az a kitűntetés érte, hogy 
szobrait június 25-én és 26-án kiállítják Walt 
Disney lányának otthonában és kertjében jó-
tékony célra a Californiai Arts Benefi t Show 
keretében. Rajta kívül még két híres festő képei 
szerepelnek…

„Ezen a gálakiállításon Tóth István 
szobrász harminchárom szobra tökéletes 
harmóniában illeszkedett a festmények 
gyűjteményébe… Modern, absztrakt, 
harmonikus, sima vonalak jellemzik. Im-
pozáns, fi bergrassból készült Composition 
című hatalmas szobra mellett, amelyet a 
bizottság 6100 dollárra becsült, ennél is ér-
tékesebb a másik Composition 9800 dollár, 
melynek anyaga carretófa. Az esti megvilá-
gításban szinte vakítóan tündökölt az olasz 
márványból faragott Abstract form. Tóth 
Istvánnál nincs jobb és közepes alkotás, 
minden munkája a maximumot adja…”

A tudósító szemtanúja volt, hogy Tóth 
Istvánt az amerikai hírességek milyen elis-
meréssel vették körül. „Nagy kitüntetés volt 
a számára ezen a kiállításon részt venni, amit 
tehetségének köszönhet.” (Fényes Mária cik-
ke a Californiai Magyarság 1971. július 2-ai 
számában.)

Most már nem kényszerül állandó mun-
kát vállalni a Walt Disney-stúdióban, hanem 
kedvére alkothatja szobrait, műtermében 
foglalkozhat a tanítványokkal (akiknek – ha 
megéheznek – még főz is), valamint a hegy-
oldalba épített teraszos gyümölcsösével és 
zöldségeskerttel, amelyet a saját két kezével 
alakított ki. (Ebben a kertben zentai paprika, 
estike és szegfűmag is gyökeret vert. Úgy tud-
tuk biztonságban kijuttatni hozzá a magokat, 
hogy amikor levelet írtunk, akkor a borítékra 
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ragasztott bélyeg alá rejtettünk mindegyikből 
néhány szemet.)

Ideálisnak mondható helyzetét beárnyékolja 
második házasságának felbomlása, de fi zikailag 
törhetetlen. „Egészségem, hála Istennek, olyan 
jó, hogy nem is lehetne jobb” – írja. Elment 
hegyet mászni egyik barátjával, és 60 évesen 
hihetetlen kondícióról tett tanúbizonyságot:

„Én nagyon erősen dolgozom az 1972. 
június 22-i kiállításra. Előfordul, hogy el-
kezdek dolgozni reggel 6 órakor, s másnap 
5 óráig egyfolytában dolgozom, 9 órakor 
már újra talpon vagyok… Talán azért 
vagyok ilyen egészséges – még ha sokat is 
dolgozom –, mert azt csinálom, amit végte-
lenül szeretek: a Művészetet…”

„Ez a pokoli küzdelem, amit az élet írt 
számomra, még nem tudta eltörni a dere-
kamat. Sokszor én is csodálkozom, hogy 
honnan merítem az erőt. Pedig az élet 
sokszor úgy megpofozott, hogy azt sem 
tudtam, melyik lábamra álljak.”

Befejezésül ezt írja: 

„Most pedig arra kérlek Titeket, akármi 
történik az életünkben, mindig tartsuk 
meg szívünkben azt a szeretetet, amit 
mindig éreztünk egymás iránt. Öleli Pista 
az egész családot.”

Következő levelében megemlíti: 

„Dr. Kadvány Sándor Zenta város szü-
löttje – akivel egy iskolába jártam –, itteni 
nagyhírű orvos barátom, vett tőlem egy kis 
bronzszobrot, amit a Zentai Múzeumnak 
fog ajándékozni.”

A Magyar Szó erről 1972. június 6-án tu-
dósít Á. tollából: 

„Dr. Kadvány Sándor, az USA-ban élő, zen-
tai születésű orvos megvásárolta a Holly-
woodban élő Tóth István szobrászművész 
Tavasz című bronzszobrát azzal a céllal, 
hogy a Zentai Múzeumnak ajándékozza. 
Ugyanennek a szobornak egy példányát 
a Kasser Art Fundation vette meg ezer 
dollárért.”

Tóth István a Zentai Múzeum igazgatójá-
hoz, Tripolsky Gézához intézett levelében a 
következőket írja:

„Szeretném, ha a szobor átadásakor jelen 
lennének rokonaim, dr. Domány László 
és felesége, Katica és esetleg valamelyik 
testvérem…”

„Az ajándékszobrot dr. Kadvány Sándor ma 
adja át a zentai Múzeumnak. Az ünnepélyes 
szoborátadás megtörtént, Tripolsky Géza 
múzeumigazgató átvette a 35 × 12 × 12 cm-
es Tavasz című bronzszobrot, amelyik Tóth 
István hét másik alkotásával együtt a mai 
napig a zentai Városi Múzeum képzőművé-
szeti gyűjteményében szerepel.” 

(Tudósítás a helyi lapból.)

Istvánt nagy megtiszteltetés érte: 1972 
de cemberében meghívást kapott, hogy ismét 
vegyen részt Walt Disney lányának, Mrs. Wil-
liam Lundnak a házában évről évre megren-
dezett képzőművészeti kiállításon, amely a 
kaliforniai művészélet kiemelkedő eseménye, 
s amelyre messze földről is érkeznek látogatók. 
E tárlatok évenkénti megrendezése az elhunyt 
Walt Disney által tervezett program szerint 
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történik, és a cél a kaliforniai Institute of Art 
(CALART) anyagi támogatása. Ez az intézet, 
amelynek terveit ugyancsak Walt Disney ké-
szítette el annak idején, azóta valósággá vált, 
és a kaliforniai Valenciában működik, hogy 
összegyűjtse az állam legtehetségesebb művé-
szeit, és a fi atalok továbbképzéséhez biztosítsa 
a szükséges segítséget. Az intézet elnöke Walt 
Disney leányának férje, William Lund (Disney 
Artists For California Arts).

1973 januárjában a DAFCA (Disney Artists 
For California Arts) Bizottság értesítette Tóth 
István szobrászművészt, hogy a június 22-én 
és 23-án Walt Disney lányának házában ren-
dezendő kiállításon vele együtt Salvador Dali 
és Mary Blair is részt vesznek. Salvador Dali a 
világ legjobban fi zetett és legismertebb szürre-
alista festőművésze, aki mindig megválogatta 
azokat, akikkel egyszerre állít ki. Ebből az 
alkalomból kijelentette: külön öröm számára, 
hogy a magyar Tóth Istvánt megismerheti, és 
vele egy kiállításon szerepelhet.

István ezen a jótékonysági kiállításon a 
következő alkotásokkal vett részt: Anya gyer-
mekével (terrakotta), Próféta (bronz), Szerelem, 
Absztrakt forma, valamint A világűr füle. Ez 
utóbbi három fényezett bronz, és a kiállított 
alkotások legértékesebbjei, minthogy a kata-
lógusban szereplő áruk öt- és nyolcezer dollár 
között mozog.

„Figyelemre méltónak találták a látogatók 
az Absztrakt alakzat és a Pillanatok című 
műveket, amelyeket dél-amerikai trópusi 
fából faragott a művész. A Ritmus nevű, 
olasz márványból készült szobor érintésre 
ingerelte különösen a női vendégeket.”

Szegedi Lászlónak, a kaliforniai Új Világ 
újságírójának 1973. június 29-én a kiállítás-

ról megjelent hosszabb cikkéből kiragadva 
idézünk:

„Tóth István egészen különleges stílust 
megvalósító, modern szobrait már ismer-
tettük az Új Világ olvasóival. Valóban 
meglepő az a tudatos egyszerűsítés, ahogy 
elveti a feleslegesnek tartott és fi gyelemel-
terelő részleteket, és csupán a legkarakte-
risztikusabb vonalakat és formákat tartja 
meg. […]

Feltétlenül jelentősnek találjuk, hogy a 
rajzok, akvarellek és olajfestmények alko-
tóinak a csoportjában szinte senki sincs, 
aki ezen a tárlaton azt a modern irányt 
képviselné, mint Tóth István a szobrász-
művészetében.”

Azt is megemlíti az újságíró, hogy Tóth 
hosszabb európai útra indult, ennek során 
ellátogat szülővárosába, Zentára is, ahol a 
város múzeumának személyesen adja át aján-
dékát, a gyermeket karjában tartó anya álló 
bronzszobrát.

István 1973 májusában jelzi nekünk, hogy 
európai körútra készül. Június 27-én indul. Út-
iránya: Frankfurt, München, Budapest, Zen-
ta, Újvidék, Belgrád. Összesen hét hetet tölt 
Európában, s még szeretne Spanyolországba 
és Marokkóba is elmenni kiállítása ügyében 
tárgyalni, ahol barátja, dr. Csikós István Ra-
batban fáradozik az előkészítésen.

Európai útja sikeres volt: Budapesten a 
Képzőművészeti Múzeum igazgatójával, a 
világhírű művésszel, Pátzay Pállal töltött két 
órát. A Nemzeti Galériában, ahol négy szobrát 
őrzik (Anya gyermekkel – sárgaréz, Paraszt-
asszonyfej – fekete kő, Lány madárral – ter-
rakotta, Ülő nő – gipsz), dr. Pogány Ö. Gábor 
fogadta szívélyesen és nagy örömmel.
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Budapestről Szarvasra ment meglátogatni 
unokatestvérét, Tóth Menyhértet és családját. 
1973. július 18-án mi is csatlakoztunk hoz-
zájuk: felejthetetlen pár napot töltöttünk el 
a Körös-parton lévő víkendházukban. István 
nagyon élvezte a nyüzsgést, a horgászást, 
lubickolást a Körös vizében, és a szeretetet, 
amit mindannyiunktól kapott. Mi hoztuk haza 
Zentára. Szülővárosába nemcsak a szíve húzta, 
hanem azért is jött, hogy személyesen átadja az 
Anya gyermekével című bronzszobrot a zentai 
Városi Múzeumnak.

Erről az eseményről ekképpen tudósít a 
kaliforniai Új Világ újságírója 1973. szeptem-
ber 7-én: 

„Dr. Kadvány Sándor korábban már 
eljuttatta Tóth István egy szoborajándé-
kát a Zentai Múzeumnak, a művész most 
személyesen ment el, hogy találkozzék a 
régi kedves baráttal, Tripolsky Gézával, 
aki ösztönzője és lelkes szervezője volt a 
gondolatnak, míg megvalósult, összegyűlt 
a pénz, és a múzeum megépült. Most már 
az anyaggyűjtés folyik. A néprajzi vonat-
kozású tárgyak mellett a szépművészet 
minden ágában szaporítja máris gazdag 
gyűjteményét. Tóth Istvánnak, a város 
nagy tiszteletben tartott, messze földre 
szakadt szülöttének több szobrát őrzik. 
A művész meghatottan látta, milyen féltő 
becsben tartják azt a rajzát is, amit 9 évvel 
ezelőtt készített.

Tóth István látogatást tett a Zentai Mű-
vésztelepen, és társai felkérésére pár napot 
töltött el közöttük. Két szobrot mintázott, 
amelyek a most ajándékba adottal együtt 
ott szerepelnek majd a múzeum őszi kiál-
lításán.”

Újvidékre is ellátogatott, s a Magyar Szó 
Ács József tollából interjút közölt vele:

„Az elvont és zárt térformától elindulva, 
fokozatosan függőleges irányba fejleszti 
a formát, ahogy az élmény mind határo-
zottabb tartalommá nemesül. Vallomás, 
kiáltás a hegytetőről, az övéinek a féltése, a 
jelentés, az űrből szóló profetikus, a múltat 
a jövővel összekapcsoló ősi jel, a »valami 
volt, valaminek lennie kell: anélkül nem 
tudnék alkotni« gondolat jut alkotásaim-
ban kifejezésre.

Hinni kell valamiben, ragaszkodom a 
hitemhez, anélkül nem tudnék alkotni. 
[…] Nem lehet véletlen a világmindenség 
harmóniája – vallja.”

Tehát: küldetés is volt ez az út, nemcsak 
baráti látogatás. Mindezek felett mi az út 
művészi eredménye? „Megkezdődött az elő-
készítő munka a messze Amerikába szakadt 
neves magyar szobrászművész, Tóth István 
gyűjteményes kiállításának a megrendezésére 
Bu da pesten, Zentán, Belgrádban és a marokkói 
Rabatban, ahol dr. Csikós István fáradozik az 
előkészítésen, és minden valószínűség szerint 
maga a királyné lesz a kivételes értékű művé-
szi esemény fővédnöke” – tudósít az Új Világ 
újságírója.

Ittlétekor Istvánnal elmentünk Zomborba 
Ko njović festőművészhez, aki nagyon szívé-
lyesen fogadott bennünket, és elvezetett abba 
a kis múzeummá átalakított házba, amelyet 
a várostól kapott erre a célra. A szobákban 
csak az ő művei voltak láthatóak az első rajzos 
próbálkozásoktól egészen a híres Napraforgóig, 
bemutatva a művész fejlődésének fokozatait.

Egyik nap Kragujević Stevo Štica meglá-
togatott bennünket testvérével, és elhozták 
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Lazo festett portréját, amit István amatőrként 
készített el még a 30-as években, de akkor 
elmulasztotta aláírni a nevét, ezért megkér-
ték, hogy dedikálná a festményt, amit István 
szívesen megtett, habár nem emlékezett arra, 
melyik évben festhette a képet.

A baráti összejövetelek sem maradhattak el, 
tiszai csónakkirándulások, szalonnasütögetés 
a gyümölcsösben Tripolsky Géza szervezésé-
ben, vacsora a népkerti Kioszkban stb.

Egy ilyen alkalommal nagyobb társaság 
jött össze, legtöbbjük párral volt jelen, és hogy 
István se legyen egyedül, meghívtuk párjául 
jó barátunk és szomszédunk, dr. Harmath 
László özvegyét, Rózsát, akinek a számára Ist-
ván nem volt teljesen ismeretlen, mert amikor 
1964-ben először hazalátogatott feleségével, 
akkor Gézáéknál találkoztak a Harmath há-
zaspárral.

Az aránylag rövid együtt töltött idő alatt a 
két ember között rokonszenv alakult ki, amely-
ből igazi vonzalom lett, és később házasság.

Visszatérve otthonába Istvánt elszomorí-
totta a magány, csend, ami körülvette. „Hiány-
zik a kedves otthonotok melege, a nyüzsgés, 
nevetés, meleg gondoskodásotok, Rózsika 
stb. – panaszolja. – Ezután nagyon nehéz az 
elindulás, de engem már a munka sokszor 
átsegített az emberfeletti küzdelemben, s az 
alkotás a legjobb orvosság a léleknek.”

István nem tud uralkodni az érzelmein, és 
1973. augusztus 15-én levelet ír Rózsának: 

„Rózsikám, az életem legszebb ajándéka 
lenne, ha Te is tudnál szeretni szíveddel és 
lelkeddel. Tisztelettel kérlek, hogy légy a fele-
ségem, mert én Téged végtelenül szeretlek.”

Rózsát zavarba hozta István kérése, mert 
négyévi özvegysége alatt egy olyan életformát 

alakított ki magának, amelyben ő csak mel-
lékszereplő volt.

„Nyugodt lelkiismerettel írhatom, hogy 
ez alkalommal alaposan kizökkentem a 
járt kerékvágásból. Gondolataim zavartak, 
nagyon örülök, nagyon félek, mert ilyen 
komoly terveim már régen nem voltak, és 
évek óta ebben a tudatban élek. […] Bá-
tornak ismernek, de nem lehetek vakmerő 
és meggondolatlan, ezt a lukszust [sic!] én 
nem engedhetem meg magamnak, nem 
magam, hanem gyermeki és szülői kötele-
zettségeim miatt. Megértésedet és türel-
medet kérem. Az idő, hiszem, mindent és 
jól megold. […] Azt hiszem, már közösen 
megállapítottuk, hogy az ügy kissé bo-
nyolult, de reméljük, hogy minden szépen 
megoldódik” – fejezi be Rózsa a levelét.

Rózsa reményt sugárzó levele határtalan 
boldogsággal töltötte el Istvánt: 

„Kaliforniai nap nem sütött rám ilyen 
szépen, melegen. Vagy talán eddig nem 
vettem észre?”

Meghívja Rózsát legalább egy hónapra, 
hogy meggyőződjön a helyzetről, az életfor-
máról, és akkor könnyebben dönthet, tudna-e 
ott élni.

Egypár levélváltás és telefonbeszélgetés 
után Rózsa mégis úgy döntött, hogy kiutazik 
Istvánhoz, aki szívrepesve várta 1973. novem-
ber 23-án este 8 óra körül a Los Angeles-i 
röptéren.

Boldogságban eltöltött pár hét után, de-
cember 18-án Las Vegasban megesküdtek, 
rendeztek egy kis lakodalmat, meghívtak pár 
barátot, nagyon jól érezték magukat, mert a 

■■■  

Toth_book 1.indb   39Toth_book 1.indb   39 08-Nov-09   16:40:3208-Nov-09   16:40:32



■ Domány Katalin ■ 40 ■  Zentától Hollywoodig ■■■  

belőlük kisugárzó szeretet mindenkit áthatott. 
Rózsika jókedvű, kedves egyéniségét mindenki 
nagyon megszerette, és várták vissza!

A számára igen fontos eseményről István 
nekünk így írt: 

„Most pedig egy nagyon boldog ember szól 
hozzátok a messzi távolból! Rózsám ugyan 
visszament, de itt hagyta egy csodálatos 
szép hónap emlékeit – melyekből élek 
most, mert bennem él minden nap, amelyet 
együtt töltöttünk, s ezek életemnek leg-
szebb ideje, amiért érdemes volt élni.”

A Los Angeles-i Új Világ 1974. január 11-én 
Tóth István megnősült című cikkével gratulál 
a házaspárnak, fényképet közöl róluk, amint 
István elkészíti Rózsa portréját.

Közben újból munkát vállal a Walt Disney-
stúdióban, ahol „kartonszerű szoborfi gurákat 
kell csinálnia, amelyek azután mozognak és 
beszélnek”, de megkért bennünket, ezt sen-
kinek se mondjuk el, „mert én nem vagyok 
büszke, hogy ilyen munkát végzek”.

Az Universal Filmstúdiónak is csinált egy 
25 láb hosszú cápát, amelyik egy fi lmben fog 
szerepelni, és egy embert fog megenni. Nagyon 
nehéz munka, 10 órát is dolgozik minden 
nap, még szombaton is, de megéri, mert jól 
megfi zetik.

A megfeszített munka mellett rendben 
tartja a házát, a kertjét, főz magának, és a 
művészetét sem hanyagolhatja el. Mindezt 
teszi azért, hogy a kis feleségéhez tartozók, a 
két gyermek és a nagymama, akik most már 
az ő családtagjai is, semmiben se szenved-
jenek hiányt, ha sikerül kiköltözniük hozzá 
Kaliforniába.

Amerikai viszonylatban ő nem gazdag, 
de biztosítani tudja a megélhetéshez szüksé-

ges anyagiakat. Elküldi a vagyoni állapotát 
igazoló dokumentumokat azért, hogy Rózsa 
elindíthassa a kiköltözéshez szükséges iratok 
beszerzését.

1974 májusában dr. Ternovszky Ferenc-
ről, az Új Világ főmunkatársáról mellszobrot 
készít, júniusban pedig, amikor Mindszenty 
József hercegprímás látogatást tesz Los Ange-
lesben, István őt is megmintázza.

Rózsa beszerezte a szükséges okmányokat, 
kiküldte Kaliforniába, Pista azokat elvitte ügy-
véd barátjához, és akkor derült ki, mennyire 
bonyolult a család kiköltözése.

Rózsa mint amerikai állampolgár, feleség 
kiskorú fiával kaphat ugyan bevándorlási 
vízumot, de nagykorú lánya és a nagymama 
jogot csak akkor kaphat, amikor már Rózsa 
kb. 3 év elteltével megkapja az amerikai állam-
polgárságot, és beadja a kérelmet családtagjai 
bevándorlásához, de annak a jóváhagyása is 
elhúzódhat jó pár évet. Ezek után úgy döntött, 
itthon marad, és Pista jöjjön haza. 

Pistát ez a döntés hideg zuhanyként érte. 

„Leveledet megkaptam, s mondhatom, 
úgy fejbe kólintott, hogy még mindig nem 
tértem észhez… Művésznek nagyon fontos 
a környezet, nem tudom, otthon hogy 
kezdhetem el újból. Itt mi a világ közepén 
vagyunk, Hollywoodban. Olyan ritkán 
fordul elő, hogy Amerikából a férfi költö-
zik ki…”

Mivel a problémák olyanok, hogy levele-
zéssel nem lehet megoldani, 1974. augusztus 
15-én hazajön, és nagy öröm lenne számára, 
ha Rózsa várná a belgrádi repülőtéren. Sajnos 
a jegye csak öt hétre szól.

Szerencsésen megérkezett, és igyekezett 
beilleszkedni a családba, megszerettetni ma-
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gát a gyerekekkel és a mamával. Hazajövetele 
magánjellegű volt, és az öt hét nagyon gyorsan 
elmúlt rokoni és baráti látogatásokkal. Fehér 
Ferenc és neje, valamint Harmath Konrád, a 
Magyar Szó lektora feleségével eljöttek Zentára 
meglátogatni a Tóth házaspárt. Bori Imréékkel 
Csókán találkoztak, akik nyári pihenőjüket 
töltötték a feleség szüleinél.

Kragujević Stevo Šticával és nejével ez idő 
alatt többször kölcsönösen meglátogatták egy-
mást. Aulik Miskáék és Tripolsky Gézáék sem 
maradtak ki. Budapestre is felutaztak Rózsa 
testvéréhez, Imréhez, aki elkalauzolta őket az 
Epreskerti Művésztelepre, s ott István sok régi 
ismerősével találkoztak.

Végül azonban a hazatérés ideje is elérke-
zett. Csalódottan állapítja meg, hogy a prob-
lémát nem sikerült megoldani, nem találták 
meg az arany középutat, amely mindkettő-
jüket kielégítette volna, azonban bízik, hogy 
majdcsak jobbra fordul minden. Sajnos, nem 
így történt.

Rózsa 1975 áprilisában végleges döntést 
hoz, inkább gyermeki és szülői kötelezettségé-
nek tesz eleget, és el akar válni. István nekünk 
erről így ír: „Jó lett volna, ha igaz lett volna 
– amit magam is hittem: egy igaz élettársat 
kaptál, aki jóban-rosszban veled van. […] 
Sokat csalódtam életemben, de még így nem 
fájt soha.” Hivatalosan 1976. november 16-án 
mondták ki a válást.

1975. március 15-én Istvánt súlyos baleset 
érte: amikor egy nagyméretű szobron dolgo-
zott, lezuhant az állványról, és mindkét válla 
megsérült, ő azonban még úgy egy hónapig 
dolgozott fájó kezekkel.

Április 18-án az Új Világ közleményt ad 
ki Tóth István kórházban címmel. Az esés 
következtében mindkét válla megsérült. A 
Santa Monica-i St. Johns Kórházban egy kü-

lönleges képzettségű japán orvosokból álló 
csoport hajtott végre rajta műtétet, miközben 
a levált ínszalagokat visszaplántálták a csont-
felületre.

Nekünk erről az esetről imígy számol be:

„Április 14-én az első súlyos, fájdalmas 
operáción estem át, ám május 14-én reggel 
6 órakor hozzáfogtam egy álmom meg-
valósításához, a Csillagok elérése című 
szoborkompozíciómhoz. Egy kézzel végez-
tem a munkát a következő, még súlyosabb 
operációig, ami június 30-án volt, s kb. 
tíz nap múlva, most már két rossz karral 
dolgoztam, kb. 2 tonna anyagot, vasakat, 
gipszet dolgoztam fel nagy, mozgatható 
állványról… Azt kérdezitek, honnan vet-
tem ezt az erőt? Sokszor éreztem, hogy egy 
belső erő, amit úgy lehet hívni: Teremtő, 
adta nekem.”

A szoborkompozíció megalkotása óriási 
erőfeszítést igényelt, és 1975. augusztus 20-án 
reggel 6 órakor a Bicentennial jegyében ren-
dezett képzőművészeti kiállításon bemutatásra 
került, amely a Los Angeles-i Californian Sta  te 
Muse um impozáns termeiben nyílt meg. Nagy 
elismerést és megbecsülést hozott alkotójának.

A csillagok elérése (Reaching for the Stars) 
című remekmű a három űrhajós 1969. július 
20-án történt történelmi utazásának emlékére 
készült. Nemcsak ezt a kalandot szimbolizálja, 
hanem az ember jövőbeli próbálkozásait és 
ambícióit is az űr titkainak megfejtésére. Az 
emlékmű egy huszonhárom láb magas kompo-
zíció. A bronzalakok tizenhárom lábnyiak, tíz 
láb magas, fehér-fekete talapzaton állnak. Az 
egész mű rozsdamentes acélból készült, 13,6” 
átmérőjű csillagkeret veszi körül. Ez a Holdat 
szimbolizálja.
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„Ez az első történelmi lépés az űrbe, megér-
demli, hogy halhatatlan emlékként őrizzük az 
eljövendő generációknak” – vallja az alkotó.

A Magyar Nemzeti Galéria főigazgatójának, 
dr. Pogány Ö. Gábornak István fényképeket és 
újságcikkeket küldött erről az eseményről, 
beszámolt balesetéről, és levelét ekképp fejezi 
be: „Ne vegyétek tőlem szerénytelenségnek, ha 
úgy érzem, hogy ennek a művemnek megal-
kotásáért érdemes volt élni.”

1976 és 1977 márciusában az Új Világ hosz-
szabb írást közöl Büszkeségünk: Tóth István és 
Tóth István kitüntetése címmel: 

„A városunkban élő, világviszonylatban ki-
váló szobrászművész, Tóth István Reaching 
for the Stars c. hatalmas művének fényképe 
díszíti a Beverly Hills és környékén nagy 
népszerűségnek örvendő Quote című folyó-
irat első oldalát, belül pedig két teljes olda-
lon számos képpel méltatják a nagyszerű 
művész munkásságát. A magunk részéről 
örömmel látjuk az amerikai művészkörök 
elismerését, és ugyancsak örömmel hallot-
tuk, hogy a fent említett szobor az Árpád 
Akadémia aranyérmét nyerte el. Szívből 
gratulálunk Tóth mesternek!”

A konzervatív nemzeti érzelmű magyar 
emigráció által 1965-ben létrehozott Árpád 
Akadémia aranyérmét Tóth István Cleveland-
ben vette át 1978 decemberében, ünnepélyes 
keretek között.

1975. október 3-án a Külföldi Képzőművé-
szek Világszövetségének elnöke – a kaliforniai 
képzőművészekkel egyetértésben – Tóth István 
szobrászművészt nevezte ki a Világszövetség 
kaliforniai csoportjának elnökévé.

Időközben „Tóth István, a nemzetközi 
hírnevű, kitűnő magyar szobrászművész 

megtisztelő megbízást kapott az 1976-os év 
elején. A kaliforniai Institute of Technology 
Jet Propulsion laboratóriumának nagy becs-
ben álló igazgatója, dr. William H. Pickering 
nyugdíjba vonulása alkalmából a Caltech 
Management Club tagjai elhatározták, hogy 
mellszobrot állítanak dr. Pickering, kiváló 
tudós munkásságának elismerésére. A bronz 
mellszobrot Tóth István készítette, és a Caltech 
egyik épületében helyezték el. A nemrégiben 
megtartott szoborleleplezés után számos 
elismerő és gratuláló levél érkezett kitűnő 
művészünkhöz” – tudósít az Új Világ.

Elért sikerei ellenére elkeseredett hangú 
levelek érkeztek tőle. 1976. április 7-én a kö-
vetkezőket írja: 

„Kedves Katicám, Lacikám és Editkém! 
Nagyon sokat gondolok a veletek eltöltött 
időkre. Ti vagytok nekem az utolsó szálak, 
amelyek odakötnek, akiktől szerete-
tet, megértést, megbecsülést, elismerést 
kaptam. Testvéreimtől fejmosáson kívül 
sohasem kaptam egy elismerő szót…”

Nagyon bántja a Rózsával való szakítás, 
aztán panaszkodik Szarvason élő unokatest-
vérére, Mengyire, aki csak egy levelezőlappal 
válaszolt levelére. 

„Az Aulik Miska is egy lappal válaszolt, a 
Géza meg egyáltalán nem válaszolt. […] 
Pedig én nemcsak azért harcolok, mert vég-
telenül szeretem a művészetet, hanem azért 
is, amit Ady Endre mondott: »Szeretném, ha 
szeretnének, s lennék valakié.« Hogy egy-
szer még Zenta város is büszke legyen rám!”

A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1977. 
április 10-i számában (drkb) tollából Tóth 
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István szobrász, a zentai őstehetség címen hosz-
szabb írás jelent meg. Ebből a cikkből kiderül, 
hogy írója az az ember, aki 1936-ban ismerte 
meg az amatőr szobrászkodó Tóth Istvánt 
Zomborban, és az újvidéki Reggeli Újságban 
véleményt mondott róla, valamint felhívta 
az illetékes vajdasági vezetők fi gyelmét, ne 
hagyják elveszni ezt az őstehetséget, tegyék 
lehetővé számára a továbbtanulást.

Már rég Amerikában élt, amikor először 
találkozott a lapokban egy Hollywoodban élő 
szobrász nevével, akit szintén Tóth Istvánnak 
hívtak. Egy alkalommal azt is olvasta róla, 
hogy egyik művét odaajándékozta szülővá-
rosa, Zenta múzeumának. Ebből arra követ-
keztetett, hogy ugyanarról a szobrászról lehet 
szó, akit ő 40 évvel azelőtt megismert. Sejtése 
beigazolódott, amikor levélváltásra került sor 
közöttük.

„Valóban boldog vagyok – írja cikkében 
–, hogy amit Tóth Istvánról a két vajdasági 
lapban 41 év előtt mondottam el, azt most 
további életpályájának s művészetének rövid 
ismertetésével Amerikában, e lap hasábjain 
kiegészíthetem.” Hogy az ismétléseket elke-
rüljem, abból a cikkből csak a befejező részt 
idézem:

„Azt írták Tóthról egy helyen, hogy 
ábrázolóképessége szinte hihetetlen. Fél 
óra alatt meg tudja formálni akárme-
lyik modellnek a fejét teljes hűséggel. 
Ez egyébként nemcsak az anyag fölötti 
teljes uralmát bizonyítja, de kifejezőerejét 
is. (Nem csupán az agyagot, de a követ, 
márványt vagy fát is játszi könnyedséggel 
kezeli.) Akinek olyan a képessége, attól 
természetesen – ha százszor is az absztrakt 
művészi ábrázolás híve – olyan alkotásokat 
is várnak, amelyeket absztrakt formában 

megoldani nem lehet. Tóth István persze 
az ilyen feladatok elvégzését is vállalja tel-
jes sikerrel. Bizonyítéka ennek egy kalifor-
niai tudós bronz mellszobra, melyet annak 
nyugdíjba vonulása alkalmával készített. 
Ez a körülmény – úgy hiszem – azokat is 
kibékíti Tóth István művészi képességei-
vel, akik az absztrakt képzőművészetnek 
nem hívei éppen.

Olvasóink közül talán többen is hal-
lottak már egy másik kisebbségi magyar 
képzőművészről. Ő is egy Trianon óta Ju-
goszláviához tartozó magyar falu szülötte, 
amely a szerémségi Fruška Gora hegység-
ben fekszik, Ürög volt a neve (most Irig). 
Homonai Pál nem él Amerikában, hanem 
a vajdasági Újvidéken, s ott is dolgozik. Ő 
is a szegénységből emelkedett önerejéből 
oly magasra, hogy mint primitív festő-
művésznek, aki képzőművészeti iskolát 
még kívülről sem látott életében, európai 
hírneve van.

Tóth István szobrászművész és Homonai 
Pál festőművész példája mutatja, hogy a 
magyar tehetség a legszegényebb sorsból 
is szorgalmával és képzettségével ki tud 
emelkedni, és magának, fajtájának is hírne-
vet tud szerezni.”

Ugyancsak (drkb) tollából még egy beszá-
moló jelent meg Az aranyérmes Tóth István 
szobrászművész címmel a Képes Magyar Világ-
híradó 1977. évi 6–7. számában, amelynek mel-
lékletében alkotásairól fényképet is közöltek: 
A csillagok elérése című alkotásáról, a Próféta 
(dél-amerikai fából faragott) köztéri művéről, 
Szerelem (bronz) és Angyal (carrarai márvány) 
című szobráról, valamint dr. Halász János volt 
zentai orvosnak, Tóth István fölfedezőjének és 
első támogatójának mellszobráról.
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A kaliforniai Új Világ 1977. május 13-án 
a Halász János könyveinek útja New Yorktól 
Torontóig című írásából megtudhatjuk a kö-
vetkezőket:

„A kanadai Torontóban működik a leg-
nagyobb magyar kultúrközpont, amelyet 
az ottaniak Magyar Háznak neveznek. 
Áprilisban háromnapos ünnepségsorozat 
volt: díszvacsora, könyvtáravatás, szobor-
leleplezés.

Az eseményre az adott alkalmat, hogy 
a torontói Kultúrközpontban megnyílt a 
könyvtár, amely dr. Halász János volt New 
York-i orvos 24 000 kötetes adományából 
létesült. Halász doktornak életében nem 
sok kapcsolata volt a kanadai magyarokkal. 
A könyveinek élt, különösen, amióta nyug-
díjba vonult. Sok pénzt áldozott könyvekre, 
és ennek eredménye volt a páratlan gyűjte-
mény, amely elsősorban magyar kiadvány-
okból áll, de igen jelentős az angol nyelvű 
rész is, különös tekintettel a tudományos 
irodalomra.

Dr. Halász János halála után jó barátja, 
dr. Benyő Dezső torontói magyar orvos 
töltötte be a szükséges közvetítő szerepét, 
amelynek eredményeképpen a gazdag 
könyvtár megérkezett Kanadába, és önkén-
tesek segítségével polcokra került.

A megnyitón – Endes László elnök beve-
zető szavai után – dr. Benyő Dezső ismer-
tette dr. Halász János életét, aki két háborút 
küzdött végig. Az egyetemet is csak akkor 
tudta elvégezni, amikor az első világháború 
után leszerelhetett. A délvidéki Zentára 
ment el orvosnak. Fáradhatatlanul járta a 
tanyákat, és ő volt az első orvos, aki a föld-
műves lakosság ingyenes orvosi kezelését és 
öregségi segélyét szorgalmazta.”

Milorad Ćurčić és Tari László Gradski 
spa savaoci – Vanbolnička zdrastvena zaštita 
u Senti od 1771–2003 godine című könyvéből 
(123–124.) megtudhatjuk, hogy Halász János 
1895-ben született. 1924. november 15-étől 
1925. december 31-éig cselédéves a zentai kór-
házban. Tornyoson kezd dolgozni mint hivatá-
sos városi orvos, 1931. április 1-jén beköltözik 
Zentára, és magánrendelőt nyit Kadvány Ká-
roly házában – a Városi Kórházzal szemben – a 
mai Svetozar Miletić utca 79-es szám alatt.

1932. október 15-étől 1936. május 29-éig 
hivatásos orvosként működik Zentán. Ami-
kor a Városi Tanács pályázatot hirdet a városi 
tisztiorvosi szolgálat betöltésére (amelyhez 
Felsőhegy tartozott), a három pályázó közül 
dr. Halász Jánost bízzák meg ezzel a feladat-
tal. (A másik két pályázó dr. Branko Beleslin 
nyugalmazott orvos és dr. Deutsch Mihály 
voltak.)

Dr. Halász kinevezését előzőleg már a Du-
nai Királyi Bánság hivatala is jóváhagyta, és 
felesketése 1936. szeptember 15-én történt. Ez 
év október 1-jétől 1939. szeptember 28-áig ezt 
az állást töltötte be, amíg Stevan Branovački, 
Zenta város akkori polgármestere fel nem 
függesztette állásából, és átadta azt Deutsch 
Mihálynak. A polgármester felfüggesztő ha-
tározata ellen dr. Halász fellebbezéssel élt, és 
az elsőfokú bírósághoz fordult.

Hivatásának gyakorlása mellett sokat tett 
Zenta közművelődési életének felvirágozta-
tásáért. A Magyar Közművelődési Egyesület 
tagjaként megalakította a zentai Munkástele-
pen a közművelődési egyesület fi ókját, hogy a 
mun kástagok a saját környezetükben kapja nak 
művelődési otthont, és rendszeres kulturális 
nevelésben részesülhessenek. A téli időszak-
ban hetenként tartottak számukra előadásokat 
a történelem, a földrajz, az egészségügy, a szo-
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ciológia és általános tudnivalók köréből. Ezen 
előadások tartásában tevéke nyen részt vett 
többek között dr. Halász János is. Az egyesület 
két télen analfabéta- és továbbképző tanfolya-
mot tartott az arra rászorulóknak.

Az irodalmi nyilvános előadásokon dr. 
Halász is fellépett mint versmondó. Az MKE 
szavalói közül művészi teljesítmény tekinte-
tében első helyen állt. Versmondása élmény-
szerűen hatott minden előadás alkalmával. 
„Különösen Ady-interpretációi értek el nagy 
sikert” – tudjuk meg a Bokréta – Jugoszláviai 
magyar műkedvelők almanachjából.

Dr. Halász fi gyelt fel elsőként a 16 éves Tóth 
István feltűnő tehetséget mutató alkotásaira, 
és ő szorgalmazta, hogy az ifjúnak tegyék 
lehetővé a továbbtanulást Pesten.

A torontói Magyar Kultúrközpontban meg-
nyílt könyvtár apropóján sor került arra, hogy 
István – csaknem 50 évvel később, 1977-ben 
– elkészítse jótevőjének, dr. Halász Jánosnak 
életnagyságú bronz mellszobrát, személyesen 
elvigye Torontóba, és részt vegyen az ünnepé-
lyes leleplezésen. „A néma bronz tehát most 
ennek a kései hálának a lenyomatát is őrzi” – írja 
a Krónika, a Kanadai Magyar Kultúrközpont 
lapja 1977 júniusában. Az akkor készült fényké-
pen dr. Halász János bronzszobra mellett Endes 
Lászlóné, dr. Benyő Dezső, Tóth István szob-
rászművész és Endes László elnök láthatók.

A Magyar Szóban 1977. március 27-én 
Fehér Ferenc Egy zentai származású amerikai 
szobrász című írása jelent meg egy fényképpel 
illusztrálva, amely Tóth Istvánt Űrbefülelés 
című monumentális alkotásával ábrázolja. Az 
írás befejező részét idézem:

„Tóth István alkotóerejének teljében van, 
sikerei megérdemeltek, s mert nyughatat-
lan újat keresése, örök újraalkotása még to-

vább vezérli, bizonyára hallani fogunk még 
róla. Mint ahogy őt is átforrósítja minden 
itthonról érkező hír, üzenet a Tisza-partról. 
[…] Műtermének, otthonának mérföldek-
kel nem mérhető fesztávolságát, dimenzióit 
csak róla írt, prózába oldott vers idézheti.

»Ebben a robbanás-izzású korban, a 
tülekedés, a gépkattogás, a füstláva-om-
lás, a mező-elfelejtés korában, ebben az 
egyarcúvá-kényszerített lárva-hideg, üzlet-
koncentrikus világban ez a hollywoodi ház 
a tágasra épített műteremmel, a kandalló-
val szelídített ebédlő-nappalival, a hegybe-
épített gyümölcsös- és zöldségkerttel Zenta 
talán, a rég volt, a hol-nem-volt, az egy-
szer-volt világa, a születés, az életre-lökés 
meg-nem-másítható, el-nem-felejthető, el-
nem-idegeníthető világa, a honnan-jövés, 
a hová-érkezés szülője pitvarosan, agyagba 
gyúrt, gyerekkéz-mintázta fi gurákkal, az 
Angyalok, a Szerelmesek, a Nyár, a Próféta 
vonalaiba ágyazottan, örökké élőn és betel-
jesedve. Mert nincs nyár, nincs szerelem, 
ha nincs angyal, és ha a próféta nem szól.

A Próféta. Arc-talanul, kéz-telenül, 
láb-talanul, ívben formáltan az önmagába-
visszatérés egyeneseivel, személytelenül, 
szólásra rendelten, most és mindörökké.«

Mert prófétaság, ahogy az anyag a 
Szerelemben, a Férfi  és nőben, az Anya és 
gyermekben, a Családban, a Madonnában, a 
Torzóban, a Formában, a Negatív formában, 
az Absztrakt formában, az Űr formában, 
az Űrkorszakban életre álmodott anyag, 
a tóthistváni anyag tárul a világra.« (Zas 
Loránt Hollywood. 1973 februárjában.)”

Nagybátyámtól legközelebb 1977. augusz-
tus 16-án kaptunk levelet, amelyben értesített 
bennünket, hogy újból (immár negyedszer) 
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megnősült, a feleségét Arankának hívják, akit 
két évvel korábban ismert meg az Új Világ 
sajtóbálján.

„Mi nagyon jól megvagyunk, dolgozunk. 
Én a hátralévő életemet teljesen a művé-
szetnek szentelem, s ez nagyon kiegyen-
súlyozza az életemet“ – írja. (Fényképet is 
csatolt az esküvőjéről.)

1980. április 12-én és 13-án, valamint 26-án 
és 27-én kiállításon vesz részt Szász Endrével 
együtt a Los Angeles-i Ante Mortem Galle-
ryben.

Ez év májusában Trombitás Dezső, az Új 
Világ újságírója meglátogatta nagybátyámat. 
Az ennek nyomán írt Műterem-látogatás Tóth 
Istvánnál című hosszabb cikkéből idézek: 

„Hollywood egyik dombvonulatán, ahogy 
itt mondják: »upper middle class« – negye-
dében lakik Tóth István szobrász. A ház 
a hozzá tartozó teraszos kertkiképzéssel, 
gyümölcsfákkal, virágokkal és természe-
tesen a művészien elhelyezett szobrokkal 
bármelyik Beverly Hills-i milliomoslakta 
portával felvehetné a versenyt. Kérdé-
semre, hogy mikor van ideje a sok fi zikai 
munkát igénylő szépítésre, földhordásra, 
Tóth István érdekes választ adott: »Ha 
valamelyik művemen dolgozom, nem 
veszem észre az idő múlását. Ihlet alatt 
képes vagyok egyfolytában huszonnégy 
órát, sőt többet is dolgozni. A kertmunka 
nekem kikapcsolódás, felfrissülés a szellemi 
drill, a szinte önkívületi állapotban történő 
alkotómunka után.« […] Egy művész csak a 
legritkább esetben fedi a róla alkotott képet. 
Absztrakt, légies szobrai után az ember 
azt vélhetné, hogy Tóth István, a neves és 

nemzetközileg elismert szobrászművész – 
feminin jelenség. De akivel kezet szorítok, 
sokkal inkább fest magyar parasztnak, 
akinek zömök alakja, naptól-széltől kicse-
rezett arca, inas-izmos tagjai után mindent 
feltételezhetnénk, csak azt nem, hogy ez az 
ember az, aki a Prófétát, a Baglyot, az Anyát 
gyermekével, az Asztronautákat és száz 
egyéb témát olyan csodálatos könnyedség-
gel, elegáns vonalvezetéssel megálmodta 
és megalkotta. […] Fényképeket mutat. 
Szobrok tucatjai vonulnak el előttem. »Ezek 
a szobraim Caracasban, Venezuela fővá-
rosában állnak. Ezeket pedig múzeumok, 
műgyűjtők vették meg Dél-Amerikában, az 
Egyesült Államokban.«

Elhűltem az alkotókészségnek nemcsak 
a minőségi, de mennyiségi eredményein 
is. »Könnyen, gyorsan dolgozom. Miután 
megfogtam az elképzelt gondolatot, ahogy 
az imént utaltam rá, nem érdekel sem étel, 
sem alvás, amíg be nem fejezem.«

Számos kiállítást rendezett, többször sze-
repelt televízióban. Nyugtalan vére – úgy 
tűnik – lelassúdott. Szíves házigazda, kitű-
nő szakács, jó borok szakértője. Műterme, 
háza telis-tele rakva szobrokkal, a falakat 
festményei díszítik. Egyre szívesebben nyúl 
az ecsethez. Szimbolizmusa és élénk, tüzes 
színei láttán a szemlélőnek az az érzése 
támad, hogy Tóth István mint festőművész 
is rangos nevet biztosíthatott volna magá-
nak. Az úgynevezett klasszikus iskolával 
teljesen szakított: térformában, ritmusban, 
az absztrahált, eszmévé fi nomult Gondolat 
megragadásában jelentkezik művészete. 
Mint minden nagy művész, csak önnön 
kifejezési formáival és gondolatrend-
szerében mérhető. Tehát amikor Henry 
Moore, André Bloc, Jacques Lipchitz vagy 

■■■  ■■■  

Toth_book 1.indb   46Toth_book 1.indb   46 08-Nov-09   16:40:3308-Nov-09   16:40:33



■■■ Tóth István szobrászművész életútja ■ 47 ■ Los Angeles és Zenta ■

Constantin Brancusi nevét említjük, a 
párhuzam csupán jelezni akarja, hogy 
kiféle-miféle művészi szemlélet a Tóth Ist-
váné. Ami a keze alól kikerül, lett légyen az 
terrakotta-szobrocska vagy fából kifaragott 
női akt, dinamikusan és mindig sajátosan 
egyéni tolmácsolásban magán viseli Tóth 
István védjegyét.

Beszélgetés közben a borospoharat szeme 
elé emeli. Hosszan és szótlanul fi gyeli a 
sárga-aranyló színek vibrálását. Aztán 
megszólal:  »A világ legszebb helye mégis-
csak Zenta. Sokfelé jártam, sokat megér-
tem, de igazán boldog csak otthon voltam 
– gyermekkoromban.«”

1981. január 23-án az Új Világ újságból 
értesülünk, hogy „magyar filmesek kis, de 
igen tehetséges csoportja félórás színes hangos 
filmet készített Tóth István művészetéről”. 
Nem amatőr »keskenyfi lmről« van szó, hanem 
nagy színházakban is kivetíthető dokumen-
tumfi lmről.

A dokumentumfi lmet a Franklin Filmvál-
lalat készítette, Oross Imre írta és rendezte, ő 
állította össze régi századok lantra komponált 
magyar muzsikájából a kísérőzenét, Mészáros 
Kálmán fényképezte, az angol nyelvű magya-
rázó szöveget pedig Lynn von Kersting mondta 
el. A laboratóriumi munkában sokat segített a 
burbanki Photo-Kem vállalat, amely a szakmai 
bemutatásához modern házivetítőjét is rendel-
kezésre bocsátotta.”

(Ezt a fi lmkazettát István 1983. november 
13-án, amikor utoljára járt Zentán, elhozta 
nekünk. Technikai okokból a fi lmet lejátszani 
nem tudtuk, de hosszú idő múltával és sok 
próbálkozás után – hála a Magyar Televízió 
neves riporterének, Vitray Tamásnak, sikerült 
a fi lmet átjátszani DVD-re. 2005 májusában 

Vida János, a zentai Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium munkatársa Budapestről elhozta 
a DVD-t három példányban, amelyekből egyet 
átadtam a Zentai Múzeumnak, a másikat a 
nagybátyámról összegyűjtött összes fénykép és 
dokumentum másolatával együtt a VMMI ar-
chívumának, a harmadik példány megmaradt 
nekem. A portréfi lm angol szövegét magyarra 
fordította Čudićné Kulcsár Veronika.)

Utoljára Istvántól az Új Világ 1981. február 
13-án megjelent cikkét kaptuk Reagan elnök 
szobra címmel. 

„Tóth István, a jeles szobrászművész 
életnagyságú mellszobrot készített Ronald 
Reagan elnökről. A képen látható mű 
annyira megnyerte a kaliforniai Repub-
likánus Nemzetiségi Csoport vezetőinek 
tetszését, hogy mozgalmat indítottak a 
szobor megvásárlására. A mellszobrot, 
mely kitűnő meglátással ábrázolja az elnö-
köt, Washingtonban remélik átadni Ronald 
Reagannek az Etnic Group (Nemzetiségi 
Csoport) nevében.”

Ettől kezdve többet már nem kaptunk tőle 
sem újságcikket, sem fényképeket alkotásairól, 
és leveleimre is ritkában válaszolt.

1982. március 14-én a következőket írta: 

„Szeretnék többet tudni az én testvéremről, 
Anyukádról, mert álmodtam róla. Szeret-
nék hazamenni a nyáron, hogy személye-
sen is találkozhassak veletek, és szóval is 
elmondhassam az élményeimet, s még a 
Tiszában is szeretnék megfürdeni.” 

Ez a terve valamiért nem sikerült, viszont 
1983. november 13-án váratlanul hazajött – egy 
öltönyben, vékony ingben, amikor itt -13ºC-t 

■■■  
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mutatott a hőmérő. Belgrádból taxin érkezett 
Zentára, mert nem volt másképp csatlakozása.

Két hétre tervezte az ittlétét, de 10 nap 
után visszarepült otthonába, mert ilyen hi-
deghez nem volt hozzászokva. Azt mondta: 
„úgy érzem, hogy még a könny is megfagy a 
szememben.”

(Mivel abban az időben 8 órás áramszüne-
tek voltak divatban, mi meg hőtároló kályhával 
fűtöttünk, a lakásban sem volt valami kellemes, 
ezért sűrűn tartózkodott Aulik Miskáéknál, 
mert ott olajkályha ontotta a meleget.)

Testvérei közül csak édesanyámmal (aki 
már akkor mentálisan nagyon rossz állapotban 
volt) és Péter bátyjával találkozhatott. Ekkor 
már Istvánon is észlelni lehetett az Alzheimer-
kór tüneteit.

Szerencsénkre abban az időben Zentán 
tartózkodott Kragujević Stevo Štica. Ő volt 
olyan szíves, hogy szárnyai alá vette Istvánt, 
együtt utaztak le Belgrádba, náluk éjszakázott, 
és másnap fotóriporteri engedélyével egészen a 
repülőig kísérhette nagybátyámat. Fényképet 
is készített róla, amelyet elküldött nekünk, és 
a hátuljára beszámolót is írt: 

„Beograd, 25. XI 1983.
Poštovana porodica Domanj,
Evo pokušaću da Vas ukratko obavestim 

kako smo stigli u Beograd i kako je Vaš 
rođak, Toth Ištvan otputovao za SAD, 
svojoj kući.

Do Beograda smo lepo i udobno putovali 
i bilo nam je prijatno. Ištvana sam taksijem 
doveo našoj kući gde je i prenoćio. Sutradan 
sam ga odveo na aerodrom i smestio ga u 
avion JAT-a koji je poleteo tačno u 9 sati. 
Po mojoj oceni otišao je zadovoljan i bilo 
nam je drago što sam se toliko angažovao 
oko njegovog odlaska. Ja sam to sa 

zadovoljstvom za njega učinio, jer smo mi 
stari znanci. Eto toliko o našem dragom 
gostu, Ištvanu. A porodici Domanj srdačne 
pozdrave od Stevana Kragujevića »Štice«.”

István hazaérkezvén levélben megköszönte 
a meleg szeretetet, amelyet kapott tőlünk, és 
Šticáéknak is köszönetet mondott, akik végte-
len szeretettel és segítséggel halmozták el.

Ezután nagyon sokáig nem írt nekünk, 
sürgető leveleimre sem válaszolt. Amikor 1985. 
november 18-án értesítettem, hogy édesanyám 
meghalt, akkor egy nagyon zaklatott hangú 
levél érkezett tőle. Megtudtuk, hogy a két 
évvel előbbi váratlan hazaérkezése nem volt 
szerencsés számára, erről így írt: „Amikor ha-
zaértem reggel 8 órakor, ott találtam a házban 
egy barátomnak hitt személyt az Arival együtt, 
s még rám támadtak.” Becsmérelték művésze-
tét, vacakságnak nevezték alkotásait… „Most 
azon gondolkozom, hogy eladom a házamat, 
és hazamegyek. Csak azt nem tudom, hogy 
otthon hogyan kezdhetném meg az életemet. 
Rózsikát nagyon megszerettem. Sok szeretettel 
gondolok reátok: István… és Ari.” Ekkor 73 
éves volt.

Erre az elkeseredett, zaklatott hangú levél-
re azonnal válaszoltam, és abban az évben még 
kétszer írtam neki, de választ nem kaptam, 
csak 1987 januárjában jelentkezett pár sorral. 
Levelében azt írta: „nem volt szándékomban 
hazamenni”. Tehát már nem emlékezett arra, 
amit korábban írt nekünk.

Istvánnak utódja nem maradt. A negyedik 
felesége, Aranka haláláig mellette maradt. Leve-
leimre válasz nagyon ritkán érkezett. Aranka írt 
szűkszavúan pár sort. „István nehézkes a levél-
írásban, dolgozik a szobrain.” Ő pedig hetenként 
háromszor a kórházban dolgozik. István nagyon 
rossz kézírással csak a nevét írta alá.

■■■  ■■■  
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Ezután három évig semmit sem tudtunk 
róluk. Nagy nehezen megszereztem dr. Kadvány 
Sándornak, nagybátyám orvos barátjának a cí-
mét, és az ő közbenjárásának köszönhet jük, hogy 
Aranka pár sorral jelentkezett: „István egészsé-
gileg jól van, de az agya romlik, mindent elfelejt, 
és rátok is csak homályosan emlékszik.”

Én továbbra is szorgalmasan írogattam 
nekik, de csak újabb három év elteltével ad-
tak életjelet magukról hála Aranka budapesti 
barátnője közbenjárásának, akinek a címét 
sikerült megszereznem.

Megtudtuk, hogy István állapota tovább 
romlik, de egyelőre még Aranka el tudja ott-
hon látni.

1999 decemberében megtudtuk, hogy Ist-
ván nem bír nyelni, csövön keresztül táplálják, 
amit elég jól tűr, 10 kg-ot hízott, de akkor már 
az otthoni ápolás nehéznek bizonyult, ezért 
felesége valahová elhelyezte, de erről minket 
nem értesített.

2001. december 20-án egy Los Angelesben 
feladott levélből, amelyet mi 2002. január 14-
én kaptunk kézhez, értesültünk, hogy Istvánt 
légzési zavarokkal be kellett vinni a kórházba, 

ahol pár nap múlva rosszabbul lett, és az in-
tenzív osztályra került, s ott nagyon gondos 
ápolásban részesült.

Amikor ezt a levelet megkaptuk, én még 
aznap írtam Arankának, de választ nem kap-
tam, és nagybátyám haláláról sem értesített 
bennünket. Budapesti barátnőjétől, F. E.-től 
tudtuk meg, aki az amerikai magyar újságban 
olvasta, hogy nagy veszteség érte a kaliforniai 
művészvilágot, mert Tóth István 2002 január-
jában meghalt.

Halálának időpontját 2002. október 7-én 
tudtuk meg, amikor F. E.-nek köszönhetően 
megkaptuk nagybátyám halotti anyaköny-
vi kivonatát: a Los Angeles-i Cedars, Sinai 
Medical Center-ben (8700 Beverly BLVD) halt 
meg 2002. január 18-án.

Sajnos arról sem tudunk, mikor és mekkora 
részvétel mellett temették el, hagyományosan 
vagy elhamvasztották, és melyik temetőben 
nyugszanak hamvai.

Ezekkel a kérdésekkel négy ízben fordul-
tam Arankához, utoljára 2004 decemberében, 
de sajnos egyik levelemre sem jött válasz, így 
feladtam a további próbálkozást.

■■■  ■■■  ■■■  
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■ ■Születési anyakönyvi kivonat. Tóth István született 1912. november 1-jén Zentán. Apja 
Mihály, anyja Fehér Veronika
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■ ■ ■ ■Halotti anyakönyvi kivonat. István Tóth született 11/01/1912, meghalt 01/18/2002. Cedars 
Sinai Medical Center Los Angeles 8700 Beverly BLVD 
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■ ■

Fölül: Tóth István szülőháza – Újsor utca 95. szám a Zsidó temető oldalán ■ Alul: Tóth 
Mihály és családja. Alsó sor balról jobbra: Erzsébet (1907–1983), Veronika (1905–1985), 
Fehér Veronika, az édesanyja, aki Istvánnal akkor volt terhes (1875–1915) és Péter 
(1910–1988). Felső sor balról jobbra: Mihály (1900–1967), Mátyás (1898–1919), 
Tóth Mihály, az édesapa (1869–1928) és Mária (1896–1968)

■   ■
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Fölül: Tóth Mihály, a „családfő” (1869. szeptember 15. – 1928. december 26.). Felsőhegyen 
született (apja Gergely, anyja Farkas Terézia) ■ Alul balról jobbra: Tóth István 17 évesen, 
Piroska (édesapám féltestvére), Kiss György (édesapám), Tóth Veronika (édesanyám). A fotó 
1929-ben készült (Foto Szalon Javorszky Senta – Főtér)

■  ■  
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■ ■
Fölül: felső sor balról jobbra: Tóth István, Tóth Péter, ifj. Tóth Mihály. Ülnek balról jobbra: 
Horthi István és neje, Tóth Erzsébet, Tóth Mária és férje, Bocán (?) (a kép 1930-ban 
készült) ■ Alul: Tóth István munkahelye, Albert Gelbstein kézimunkasablon-készítő üzeme 
a Jézus szíve templomnál (1931–1932)

■   ■
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■ ■ 
Tóth István amatőr szobrászként maga készítette száraz bodzafa mintázófával fényképek 
után az itt látható szobrait. A fotó 1930-ban készült ■ Alul: Krisztus halotti maszkja (1934), 
aranyozott gipsz, 25 × 20 cm. Dr. Domány Lászlóné tulajdona

■  ■  
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■ ■
Jobbról: Tóth István 20 évesen mint a Jugoszláv Hadsereg katonája ■ Balra fenn: 1941-ben 
Budapesten. Balról jobbra: Fazekas Piroska, Tóth István és Piroska nővére, Mária. (Ekkor 
adta vissza a jegygyűrűt Piroska Istvánnak) ■ Balra lenn: Az elhagyott, csalódott vőlegény, 
Tóth István 1942-ben Budapesten

■   ■
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■ ■ 

Fölül: A fotó 1943. szeptember 19-én készült, vitéz Nagybányai Horthy István szobrának 
leleplezése után. Balról jobbra: Kiss Györgyné Tóth Veronika, Kincses Margitka és Kiss 
Katalin ■ Alul: Vitéz Nagybányai Horthy István zentai szobra. Az előtérben Lévai Ilus 
1944 tavaszán 

■  ■  
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■ ■
Zentai Tóth István szobrászművész Magyar parasztasszony című szobra, a Kalangya 1943. 
február 15-ei számának címoldalán

■   ■ 
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■ ■ A Kalangya XII. évf. 2. száma borítójának belső oldala

■  ■  
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A Kalangya XII. évf. 2. száma: Zentai Tóth István Az ősmagyar című monumentális 
szoborcsoportjának egyik alakjával

■
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■  ■  

A Kalangya XII. évf. 2. számában Zentai Tóth István Szent Gellért oktatja Szent Imrét 
című domborműve
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■   ■

Szent Borbála – A m. kir. miskolci VII. légvédelmi tü. oszt. tulajdona. 
Budapest, 1943 nyarán
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■  ■  

A Kalangya XIII. évf. 5. számának 1944. május 15-ei címoldalán Zentai Tóth István Búcsú 
című műve

■
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■ ■

■   ■

A Kalangya XIII. évf. 5. (1944. május 15.) száma borítójának belső oldala

■
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■ ■ 

■  ■  

Újsághír, amely szerint Zentai Tóth István tanársegéd Munkácsy Mihály monumentális 
szobrát mintázza 1944-ben Budapesten, epreskerti műtermében 
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■ ■

■   ■

Ülő nő. Budapest, epreskerti műterem, 1943–44-ben ■ Alul: Zentai Tóth István 
szobrászművész Törölköző nő című szobrával elnyerte a Munkácsy-érmet 1944-ben
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■ ■ 

■  ■  

Fönn: Munkácsy Mihály köztéri szobra. Budapest, Epreskert, 1944 ■ Lenn: Az Országos 
Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak minősítési és származási lapjai az 
1944/45. tanév II. félévében. (I–VII. évesek)
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■ ■

■   ■

Fölül: 1948. április 26-án, 3 év hallgatás után jelezte, hogy feleségével tanulmányútra 
indul Rómába ■ Alul: Tóth István és első felesége, Bagi Jolika. Az esküvői kép 1948-ban 
Budapesten készült
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■ ■  

■  ■  

Fölül: Az ötvenes évek elején Caracasban Tóth István és felesége, Jolika egy barátjuk háza 
előtt ■ Alul: az 1950-es években a Caracas közeli őserdőben felfedezi a nemes szoboranyagot, 
a színes trópusi fát
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■ ■

■   ■

Fölül: Tóth István, a befutott szobrászművész feleségével Caracasban 1955-ben. Az első 
autó Jolikáé, a hátsó Istváné ■ Lenn: Szoborkompozíció, a caracasi kormánypályázat 
díjnyertes alkotása. Maracay, 1950–1951 
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■ ■  

■  ■  

Fenn: Jaguár. Caracas, Maracay város közterén ■ Alul: Dombormű. Caracas, 1959 

Toth_book 1.indb   74Toth_book 1.indb   74 08-Nov-09   16:43:3108-Nov-09   16:43:31



■ ■

■   ■

Balról: Színes dombormű Caracas egyik lakóépületének oldalfalán ■ Jobbról: Egy 
venezuelai spanyol újság hírül adja, hogy Esteban Tóth műtermében elkészült a 230 cm-es 
La Familia [A család] című szoborkompozíció 
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■ ■  

■  ■  

Fenn: A La Familia című 230 cm magas, hófehér kőszoborcsoport, 1950–1951 (?). A 
venezuelai El Palmar fürdőhely főterén ■ Alul: 23 év távollét után találkozás a testvérekkel 
Zentán 1964 júliusában. Középen ül Tóth István, első sor balról jobbra: Kiss György, Tóth 
Péter és Erzsébet, Kissné Tóth Veronika, Tóth Istvánné, Jolika, Horthiné Tóth Erzsébet, 
Bocánné Tóth Mária, Tóth Mihályné; második sor balról jobbra: Kiss Ilona, Kiss Katalin, 
Horthi István és Tóth Mihály

Toth_book 1.indb   76Toth_book 1.indb   76 08-Nov-09   16:43:4308-Nov-09   16:43:43



■ ■

■   ■

Fölül: 1964 júliusában a Zentai Művésztelepen készült fotó: balról jobbra: Thurzó Lajos 
szobra, Tripolsky Géza, egy budapesti festőművész és felesége, Tóth István, Horthy Franciska 
és Tóth Istvánné (Jolán) ■ Alul: 1964. július, a felejthetetlen búcsúebéd után. Állnak balról 
jobbra: „Puszi”, a zenész, Neider Erzsébet, Domány Katalin, Tóth István, Aulik Erzsébet és 
Tóth Istvánné (Jolán). Guggolnak: dr. Domány László és Aulik Mihály fogász   
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■ ■  

■  ■  

Fölül: 1968 áprilisában Danna Lewisről készített portréjával ■ Lenn: Tóth István szobrász 
a Simon Patrich Galleryban rendezett kiállításán Szörényi Éva színésznő társaságában, a 
Summer [Nyár] című, trópusi fából faragott remekmű előtt 1968. szeptember 7-én
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■ ■

■   ■

Balra fölül: Tóth István névjegykártyája és a házához vezető minitérkép (6465 Ivarene Ave., 
Hollywood 90068, California. 1968 novemberében költözött be új házába ■ Jobbra fenn: 
„Tóth István és Táborszky Lívia násza.” 1968. december. ■ Alul: 1968. december, az esküvő 
után: ft. Horváth Benedek plébános, Táborszky Lívia és Tóth István, valamint a vendégek
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■ ■  

■  ■  

Fenn: Centaur. A Walt Disney Stúdióban 1969-ben ilyen és ehhez hasonló szobrokat készített 
■ Alul: Tóth István szobrászművész hollywoodi házának műtermében 1970 áprilisában
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■ ■

■   ■

Fent: Tóth István Tavasz című bronzszobrának átadása 1972. június 6-án. Helyszín: a 
zentai Városi Múzeum. Jobbról balra: dr. Kadványné, dr. Kadvány Sándor, az ajándékozó, 
Tóth Péter, Domány Editke, Kissné Tóth Veronika, és háttérben áll Tripolsky Géza 
múzeumigazgató ■ Alul: 1972. június 6-án a zentai Városi Múzeumban. A szoborátadáson 
részt vevő családtagok balról jobbra: dr. Dományné Kiss Katalin, Kissné Tóth Veronika, 
Domány Edit és Tóth Péter 
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■ ■  

■  ■  

Fölül: Tóth Menyhérték házának udvarán 1973. július 18-án Szarvason (Kossuth u. 9.) Tóth 
István, dr. Domány László és családja, Katalin és Edit ■ Alul: Magyarországon, Szarvason, 
a Kőrös partján 1973. július 18-án, a nyugágyban Tóth István, mellette Tóth Menyhért és 
felesége, Nusika
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■ ■

■   ■

Tóth István Szarvason élt unokaöccse, Tóth Menyhért amatőr szobrászként az 1960-as 
években elkészítette a saját, valamint Tóth István szobrász agyagból formált portréját is 

■
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■ ■  

■  ■  

Felül: Szoborajándékozás. Anya gyermekével. Tóth István és Tripolsky Géza 1973 
júliusában ■ Alul: Tóth István a Zentai Művésztelepen Bagoly című szobrát mintázza 1973 
júliusában (Stevan Kragujević-Štica felvételei)  

Toth_book 1.indb   84Toth_book 1.indb   84 08-Nov-09   16:44:1208-Nov-09   16:44:12



■ ■

■   ■

Fölül: Tóth István szobrászművész Mrs. Villiam Landnak, Walt Disney lányának 
társaságában 1973. július 20-án ■ Lenn: Las Vegasban 1973. december 18-án Tóth István 
szobrászművész és Harmath Rózsa házasságot kötöttek 
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■ ■  

■  ■  

Fenn: Lakodalmi kép 1973 decemberében Tóth István hollywoodi házában Rózsával 
barátaik társaságában ■ Alul: Tóth István portrét készített harmadik feleségéről, Rózsáról 
1973 decemberében
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■ ■

■   ■

Fölül: Tóth István szobrászművész hollywoodi házának erkélyén két alkotásával: Speace 
Ear (1973), Free Form (1974) ■ Alul: 1974 májusában Tóth István elkészítette az Új Világ 
főmunkatársának, dr. Ternovszky Ferencnek a portréját 
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■ ■  

■  ■  

Fölül: 1974 júniusában Los Angelesben Tóth István szobrot mintázott Mindszenty József 
hercegprímásról ■ Alul: A Santa Monica-i St. John’s Kórház, ahol Tóth Istvánon egy 
sérülés utáni bonyolult műtétet hajtottak végre 1975 áprilisában. 
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■ ■

■   ■

Fenn: Tóth István második műtétjére 1975. június 30-án került sor szintén Kaliforniában, a Santa 
Monica-i Saint John’s Kórházban ■ Alul: Tóth István szobrászművész a három űrhajós 1969. július 
20-ai történelmi utazásának emlékére megalkotta a Reaching for the Stars [A csillagok elérése] 
című monumentális szoborkompozíciót, amellyel 1975. augusztus 20-án részt vett a Bicentennial 
jegyében Los Angelesben megrendezett képzőművészeti kiállításon ■ Jobbra: A Reaching for the 
Stars című szoborkompozícióval Tóth István kiérdemelte az Árpád Akadémia aranyérmét. Ez a 
fotó 1978 decemberében Clevelandben az aranyérem átadásának pillanatát örökítette meg
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■ ■  

■  ■  

1977. február 16-án a Beverly Hill és környékén nagy népszerűségnek örvendő Quote 
című folyóirat első és még két teljes oldalát számos képpel Tóth István szobrászművész 
kiemelkedő munkássága méltatásának szenteli 
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■ ■

■   ■

Balról: Dr. William H. Pickering mellszobra. 1976. augusztus. A Caltack egyik épületében 
látható ■ Jobbról: Dr. Halász János bronz mellszobra. Toronto, Magyar Ház, 1977
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■ ■  

■  ■  

Balra: 1977 júniusában Tóth István szobrászművész Torontóba viszi dr. Halász Jánosról 
készített bronzszobrát ■ Jobbra fenn: Tóth István és negyedik felesége, Aranka 1977. 
augusztus 16-án ■ Jobbra lenn: Tóth István és felesége, Aranka hollywoodi házuk bejárati 
ajtajában 
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■ ■

■   ■

Balról: From the Universe. A Los Angeles-i Ante Mortem Galleryben megrendezett 
kiállításon 1980. áprilisában ■ Jobbról: Ronald Reagan amerikai elnök életnagyságú 
mellszobra. Los Angeles, 1981. február 13.
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■ ■  

■  ■  

Fenn: „Igaz testvéri szeretettel küldöm Vera nővéremnek. Öcséd: Pista, 1982. szept. 28. 
Hollywood-California” ■  Lenn: Nagybátyánk Belgrádban 1983. november 25-én. Stevan 
Kragujević-Štica felvétele
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■ ■

■   ■

Fenn. In memoriam Tóth István (1912–2002). Andruskó Károly linómetszete ■
Lenn: Tóth István szobrot kapott Zentán. A Magyar Szó tudósítása az eseményről 
2009. május 25-én 
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■ ■  

■  ■  
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■ ■

■   ■

Tóth István mellszobrát 2009. május 23-án avatták Tóth István mellszobrát 2009. május 23-án avatták 
fel. A könyv szerzője és leánya virágot helyez a Dudás fel. A könyv szerzője és leánya virágot helyez a Dudás 
Sándor szobrászművész készítette emlékműreSándor szobrászművész készítette emlékműre
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■ ■  

■  ■  

Tóth István szobrászművész legközelebbi rokonai a szoboravatást követően, 2009. május 
23-án. Jobbról balra: Menyhárt István, dr. Domány Lászlóné, Kiss Katalin, Menyhárt Ákos, 
Török Nándorné Tóth Teréz, özv. Domány Ferencné Tóth Mária, Tóth László és felesége 
Piroska, guggol Menyhártné Domány Edit
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■ ■

■   Kiállítási katalógusok ■
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■ ■ ■

1. Maracaibo (Venezuela), 1962. június 3–17., CBA (Centro De Bellas Artes 
de Maracaibo) (kiállítva 47 szobor)

■  ■  
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■ ■

■   ■  ■  
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■ ■ 

2. Los Angeles, 1964. március 29. – április 26., Art Center In La Jolla 
(kiállítva 32 szobor)

■  ■  
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■ ■ ■ ■

■  ■  
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■ ■ 

3. Los Angeles, 1965. február 15. – március 5., Pepperdine College 
(kiállítva 32 szobor és 9 rajz)

■  ■  

Toth_book 1.indb   104Toth_book 1.indb   104 08-Nov-09   16:51:1008-Nov-09   16:51:10



■ ■

■   ■
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■ ■ 

4. Downey (California). 1966. december 28. – 1967. február 5., 
Downey Museum of Art (kiállítva 47 szobor)

■  ■  
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■ ■

5. Los Angeles, 1967 márciusa, Simon Patr ik Gallery■   ■
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■ ■ 

6. Los Angeles, 1970. április 2., Karpathia Gallery (kiállítva 47 szobor)■  ■  
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■ ■

■   ■
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■ ■ 

7. Los Angeles, 1980. április 12-13., 26–27. Ante Mortem Gallery (kiállítva a 
Form from the Universe című szobor)

■  ■  
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■ ■

■   Tóth István szobrászművész műalkotásai ■ 
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■ ■  

■  ■  
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■ ■Tavasz. Bronz, 35 × 12 × 10 cm, 1972 (?). A zentai Városi Múzeum tulajdona
Anya gyermekével. Bronz, 42 × 12 × 8 cm, 1972. A zentai Városi Múzeum tulajdona

■   ■  ■  
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■ ■ Figura – Űrt lehallgató fül. Bronz, 61 × 17 cm. 1972 (?). A zentai Városi Múzeum tulajdona
Bagoly. Terrakotta, 28 × 22 × 21 cm, 1973. A zentai Városi Múzeum tulajdona

■  ■  
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■ ■ ■ ■Figura. Terrakotta, 45 × 20 × 19 cm, 1973. A zentai Városi Múzeum tulajdona
Mózes. Plexi, 58 × 15 cm, 1974. A zentai Városi Múzeum tulajdona

■  ■  
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■ ■ Szerelmesek. 53 × 25 cm, 1983. A zentai Városi Múzeum tulajdona
Ülő nő. Gipsz, 34,5 cm, 1943. A Magyar Nemzeti Galéria tulajdona

■  ■  
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■ ■Lány madárral. Terrakotta, 31 cm, 1943. A Magyar Nemzeti Galéria tulajdona
Parasztasszony (fej). Fekete kő, 32 cm, 1943. A Magyar Nemzeti Galéria tulajdona

■   ■
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■ ■ Anya gyermekkel. Sárgaréz, 40,5 cm, 1961. A Magyar Nemzeti Galéria tulajdona
Anya gyermekével. Plexi, 25 × 10 × 11 cm, 1972. Dr. Dományné Kiss Katalin tulajdona

■  ■  
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■ ■
Szerelem. Bronz, 21 × 10 × 7 cm, 1978. Dr. Dományné Kiss Katalin tulajdona
Az 1950-es évek elején feleségével szükségből ilyen és ehhez hasonló szobrocskákat árultak 
Venezuela-szerte sátorban. Aulik Mihály Tibor nevű fi ának tulajdona

■   ■
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■ ■ Faszobor. 30 × 18 cm. Fenyves János szabadkai születésű caracasi tb. főkonzul tulajdona. Az 
1950-es években került a tulajdonába
Tavasz. Plexi, 35 × 12 × 10 cm. Harmath Rózsa tulajdona  

■  ■  
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■ ■Love. Hollywood, 1973. A Magyar Nemzeti Galéria adattárából
UFO. Hollywood, 1978. A Magyar Nemzeti Galéria adattárából
Próféta. Ismeretlen helyen. A Magyar Nemzeti Galéria adattárából

■   ■
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■ ■  

■  ■  
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■ ■

■   Függelék ■
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■ ■  

■  ■  
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■■■ Zentától Hollywoodig ■ 125 ■ Függelék ■

1. Zentai Tóth István szobrászművész alkotásai budapest i 
tárlatokon (1940–1944)

Női akt. Budapest, 1940, Műcsarnok, a Színyei Társaság Tavaszi 
Szalonja (kitüntető elismerés)

Délutáni napsütés vízfolyással. Budapest, 1942, Műcsarnok, az 
OMKT Tavaszi Tárlata

Fiatal lány, gipsz. Budapest, 1942. június 6–22., Műcsarnok, A 
Magyar Művészetért Képzőművészeti Kiállítás

Fiatal lány, gipsz. Budapest, 1942 decembere, Műcsarnok, a buda-
pesti Képzőművészeti Főiskola Ifjúsági Körének karácsonyi 
kiállítása

Leány madárral, terv. Budapest, 1942 decembere, Műcsarnok, a 
budapesti Képzőművészeti Főiskola Ifjúsági Körének kará-
csonyi kiállítása

Tanulmányfej, gipsz. Budapest, 1942 decembere, Műcsarnok, a 
budapesti Képzőművészeti Főiskola Ifjúsági Körének kará-
csonyi kiállítása

Horthy István, portré, gipsz. Budapest, 1943. október 2. – november 
1., Műcsarnok, az OMKT Őszi Tárlata

Ülő nő. Budapest, 1943. október 2. – november 1., Műcsarnok, az 
OMKT Őszi Tárlata

Leány madárral, gipsz. Budapest, 1943 decembere, Műcsarnok, a 
budapesti Képzőművészeti Főiskola Ifjúsági Körének kará-
csonyi kiállítása

Tanulmányfej, gipsz. Budapest, 1944. március–április, Műcsarnok, 
XV. Tavaszi Tárlat

Törölköző nő, gipsz. Budapest, 1944. március–április, Műcsarnok, 
XV. Tavaszi Tárlat

Törölköző nő, terrakotta. Budapest, 1944 júniusa, Műcsarnok, VII. 
nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás

Vízhordó lány, bronz. Budapest, 1944, Székesfővárosi Képtár, 
Jubileumi Kiállítás

■  
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Az én törekvésem igazságkeresése a művészetemen keresztül: műveket 
alkotni, melyekben visszatükröződik a korszak felfogása, melyben 
élünk.

Ha fel tudunk lélekben szabadulni, akkor elérkeztünk ahhoz az 
úthoz, hogy alkothassunk valamit az emberiség számára. Művésznek a 
feladata, hogy a korát fejezze ki, melyben él. Véleményem szerint a mai 
művészetben általában az alkotás modern, stilizált; ahol a domború és 
sík felületeket ritmikus vonalak határozzák meg. Szabad s harmoniku-
san hullámzó vonalak nem áldozhatók fel mindig egy reális formáért. 
A jó modern szobor művészileg plasztikus és dekoratív, s így kifejezhet 
mélységes lelki megnyilvánulást.

Szobrászati formáimmal az ideának a lényegét akarom kifejezésre 
juttatni. keresem a szépséget, a harmóniát, a ritmust, a lírát; ahol a 
tartalom harmonikusan egybeolvad.

Sokszor teljesen eltávolodom a reális formavilágtól, s képzeletemet 
szabadon hagyom bolyongani, s alkotok anélkül, hogy törődnék azzal, 
hogy az alkotásom hasonlít-e a körülöttünk lévő formákhoz, s ezen az 
úton jutottam el az absztrakt alkotás megértéséhez. Így jutnak kifeje-
zésre szeszélyes formák, ahol a tömegek, a sík felületek, az élek egymást 
kiegyensúlyozzák. Ennek a hatásnak az elérését nagyban elősegítették 
a fáknak az erezései, színei, formái: a dél-amerikai trópusi fák, melyek 
rám óriási hatással voltak; a fáknak a különleges szépsége különös 
ideákat sugalltak a szobrok faragásához.

Célom, hogy fejlődjek a korral, melyben élek, s a szobraimon 
keresztül a szemlélő lelkében szépséget s felemelő érzést hagyjak. Az 
alkotásaimmal ennek a korszaknak a kulturális szabadságérzését sze-
retném kifejezésre juttatni; ahol a pozitív érték a tengely, s a harmónia 
uralkodik, s mert ez a művész küldetése.

1977. augusztus 7.     Tóth István
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3. Egy Tóth Istvánnal készült angol nyelvű portréf ilm 
magyar szövege

ÚT A CSILLAGOK FELÉ
      Egy szobrász arcképe

Attól a naptól kezdve, amikor megalkotta első mesterművét, Tóth 
István számára a szobor a végzetet, az organikus forma csúcsát és 
a világgal való kommunikáció egyik legfontosabb módját jelentette. 
Tóth képzeletének formája, élettelisége és expanziója a szobrász már-
ványból, bronzból vagy fából készült műveiben mutatkozik meg. Vele 
született tehetsége hétéves korában öltött legelőször formát. Egy nap a 
kisfiú egy elhagyatott fészerben agyagot talált, és hazavitte magával. 
Elkezdte alakítgatni a formátlan masszát, és teljesen elmerülve kreatív 
ihletettségében saját maga legnagyobb meglepetésére és elragadtatására 
egy szobrot alakított ki. Ez a kétségbeesetten lüktető korai vágy, hogy 
saját belső alkotói impulzusait közölje a külvilággal, nála az árvaság 
magányából fakadt. Zentán született, ahol nagyon korán elveszítette 
szüleit. Művészi magatartása elsősorban a közép-európai művészeti 
irányzatokra és érzékenységre épül, de hatott rá Perzsia, Szíria és 
Babilónia mitológiával átitatott művészete is. Diákéveit a budapesti 
Szépművészeti Akadémián tölti, és diplomát is ugyanott szerez. Dip-
lomaszerzése után tehetsége elismeréseként azonnal tanársegédi állást 
ajánlottak fel neki az akadémián. A rákövetkező időszakban számos 
díjban részesült nagyszámú önálló kiállításának, valamint római 
ösztöndíjának köszönhetően.

– Rómában a Vatikáni Múzeum hatott rám a legerősebben. Amikor 
beléptem a Sixtusi-kápolnába, és megláttam Michelangelo lenyűgöző 
freskóit, az életem egyik legnagyobb pillanata volt. Az óegyiptomi 
szobrok látványa ugyancsak nagyon megindított: annyira időállóan, 
annyira szilárdan állnak ott dacolva az évszázadokkal. Szívemhez 
és lelkemhez legközelebb álltak ezek. Az első perctől kezdve Róma 
rendkívül barátságos volt hozzám, s én tüstént megszerettem az ola-
szok optimizmusát és a művészet iránti fogékonyságát. Úgy éreztem, 
megnyílt előttem a világ kapuja, s nekem csak be kell lépnem rajta. 
Mindig is megvolt bennem a vágy, hogy megismerjem a világot, és 
benyomásokat gyűjtsek róla. Elhatároztam, hogy ezek refl exeit bemu-
tatom majd művészetemben is.

Korai érdeklődése a szobrászművészet alapvető elemei, kérdései 
és problémái iránt elvezette őt oda, hogy elkezdje nagyra becsülni a 
hasonló minőséget az ókori Egyiptom, majd pedig az olyan primitív 
művészetben is, mint amilyen a Kolumbusz előtti Amerika művészete 
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volt. Római ösztöndíja után Dél-Amerikába emigrált, ahol 14 évig 
élt és alkotott.

– Venezuelában, Caracasban leltem új otthonra, ahol lenyűgöző 
indián népművészettel találkoztam. Keresztül-kasul beutaztam 
az országot, csak hogy ezt a népművészetet tanulmányozhassam. 
Más hasonló országokban is megfordultam, mint például Peruban, 
Guatemalában és Mexikóban. Venezuelában egy jellegzetes trópusi 
fát fedeztem fel magamnak, melynek jellemző levél- és törzsere-
zete és alakja sok formaötlettel szolgált számomra, majd végül az 
absztrakt kifejezések felé vezetett el.

1962-ben meghívást kapott a Los Angeles-i Isabelle Barkley 
Schooltól, hogy ott szépművészetet tanítson. Elfogadta a meghí-
vást, és attól kezdve Kalifornia lett az új otthona. A művészet és 
a kultúra egyik legnagyobb történelmi átalakulásának kellős kö-
zepén találta magát ugyanúgy, mint a hellenizmus, a késő gótika 
vagy a késő rokokó korszakának művészei. Tóth István művészi 
fejlődésének eme stációján szakított a realista hagyománnyal, 
amelynek egyik komoly hibája az volt, hogy csak a klasszikus görög 
művészetre épült, és azt mint a szépség felé vezető egyetlen utat, 
dicsőítette. Tóth István művészetének is alapvetően ugyanez a célja, 
csakhogy a mód, ahogyan egy művész ezt az alapállást kifejezi, 
voltaképpen kreatív, hiszen a minták országról országra, egyénről 
egyénre és időszakról időszakra változnak. Maga a szépség azon-
ban örök. Miután megismerte az alapvető szobrászati minőséget, 
és megkívánta, hogy ezt a minőséget beépítse saját műveibe, Tóth 
István óhatatlanul az egyszerűbb formák felé fordult. Ennek a 
fejlődésnek köszönhetően megtalálta saját művészeti kísérleteinek 
alapját, és ugyanakkor felfedezte magában a produktív alkotói 
vágyat. Abból az alapgondolatból indult ki, hogy a szobornak 
teljesnek kell lennie a maga megformáltságában. Ugyanakkor 
azonban meg kell benne lennie a lehetőségnek, hogy kiszélesítse 
az eredeti jelentés konceptusát. Ebben rejlik az absztrakt forma 
jelentősége: az alkotás ugyanúgy képviseli alkotóját a világban, 
mint ahogyan a befogadókat (szemlélőket) is. Ily módon a szob-
rász megengedheti magának, hogy a munka, az alkotás vezesse. A 
forma úgy alakul ki, hogy kíséri a művészt, mégpedig azt a ritmust 
követve, amelyben átalakítja a képeket márvánnyá, bronzzá, fává. 
Van úgy, hogy valamely pirinyó részlet megindítja őt, mialatt egy 
új szobrot alakít, és ez a részlet egy új konceptussá változik. Ezek a 
görbe vagy egyenes vonalak, vagy éppen kontraszthatások vezetik 

■■■  

Toth_book 1.indb   129Toth_book 1.indb   129 08-Nov-09   17:03:5808-Nov-09   17:03:58



 

■ Domány Katalin ■ 130 ■  Zentától Hollywoodig ■  

a művészt. Ó engedi ezeket fejlődni mindaddig, amíg az alapötletek 
már csak alig derengenek, miután elvesztették alapvető fontosságokat. 
Ezek a művek egy, a koncepciójukból eredő artisztikus skulpturalitás 
újjászületését jelentik.

Tóth István, ez az energikus, temperamentumos és tehetséges mű-
vész saját magát kereső lángban él, és bármit keres, és bármit alakít, 
alkotásaiban ott lappang az öröm. Az öröm ott van nehéz sziklaszob-
raiban, nehéz bronzaiban, kemény fáiban, és ez mind-mind vibrál a 
térben és az univerzumban: élet és öröm. Mintha Tóth István alko-
tásai egy másik dimenziót képviselnének. A közismert konceptusok, 
mint pl. az anyaság, a szerelem, a család, az emberi test méltósága 
és büszkesége absztrakt formákba öntése jellemzi művészetét. Eze-
ket a konceptusokat biztos kézzel, teljes odaadással alakítja, tömör 
egyszerűséggel irányítja azzal a céllal, hogy ma elfoglalják helyüket 
univerzumunkban, az időben és a térben. Munkássága himnusz a 
születéshez, a szerelemhez, az érzékiséghez, az anyasághoz, valamint 
az olyan teljesítményekhez, amelyek képesek transzcendálni a halált. 
Tóth István ismeri mindezeket az igazságokat, mert hisz bennük, és 
egy szabadabb világban ez talán lehetőséget adhatna a művésznek 
arra, hogy ezt a tudást átadja az emberiségnek.

– A művészet a legnemesebb ihlető forma az emberi szellem szfé-
rájában. Ehhez a hagyományhoz a művész mindig ugyanazzal a lelki 
erővel közeledik új ihlet után kutatva. Manapság elképesztően nagy 
fejlődést érünk el minden téren: a tudományban, az iparban, a mű-
vészetben. Mégis úgy érzem, csak a művészetnek vannak nehézségei 
abban, hogy alkalmazkodjon ehhez a nagy és gyors fejlődéshez, hiszen 
századunkra olyan sok művészeti irány nyomta rá bélyegét, mint pél-
dául az expresszionizmus, a kubizmus, a szürrealizmus, a futurizmus 
stb. Szobraimmal kapcsolatban – még akkor is, amikor eltávolodtam 
a realista formáktól – sohasem tettem le arról az elképzelésemről, 
hogy a lényeget fejezzem ki: a szépség, a harmónia és a ritmus legfőbb 
elemei kell, hogy legyenek egy művészi alkotásnak. Ambícióm az 
igazság keresése a művészeten keresztül, valamint a korunkról való 
elmélyült gondolkodás: ha nem tudunk szabaddá válni lelkileg, akkor 
előbb-utóbb eljutunk addig a pontig, amikor már nem tudunk tovább 
alkotni az emberiség számára. A művész missziója, hogy megértse, 
megmagyarázza és kifejezze saját korát. A kortárs művész gyakran 
stilizálja alkotásait, domború, homorú, üreges, vagy éppenséggel kör 
alakú formákat alkotva. Egy szabad és harmonikusan semmihez sem 
kapcsolódó vonalat nem szabad feláldoznia realisztikus forma kedvé-
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ért: egy Szűz Mária-szobor művészileg is dekoratív kell, hogy legyen, 
de ugyanakkor ki kell fejeznie a művész lelkét is. Alkotásaimmal azt 
a kulturális, emberi szabadságot szeretném kifejezni, amelyre mind-
nyájan vágyunk. A harmónia az a fő hajtóerő, az a fő érték, amely 
vezérli életünket. Ha meg tudom érinteni ezt a célt, akkor a munkámat 
befejezettnek tekintem. Erősen úgy érzem, ez értelmet fog adni az 
életemnek mint embernek és mint művésznek egyaránt.

A tudomány, az acél, a gyorsaság, a betonutak, a végtelen autó-
sztrádák idejét éljük, amelyeken elcsigázott, fáradt, agyongyötört arcú 
emberek mereven autóznak, és elképesztően nagy nyomás terhe alatt 
próbálják elérni személyes céljaikat. Joggal tehetnénk fel a kérdést, 
hogy ebben az általános zűrzavarban létezik-e bármiféle igény a mű-
vészet iránt. Tóth István azonban hajthatatlanul hisz abban, hogy ez 
az igény létezik, és hogy örök. Ősidőktől fogva, amikor megjelentek az 
első rajzok a barlangi ember falain, megvolt az emberi természetben 
az igény, hogy elsődleges érzéki benyomásainkat vagy gondolatainkat 
művészetté varázsoljuk. Tóth István a XX. század művésze, saját 
korunkat fejezi ki, megnyomorító, szorongó, fáradhatatlan, de ugyan-
akkor kreatív, konstruktív és tudásban egyre gyarapodó korunkat, 
amely kutatja a világegyetemet, a tudás millió apró részecskéjét gyűjti 
egybe, és próbálja megérteni az univerzumot és önmagunkat. Ebben, 
az emberi szellem pozitív lehetőségeibe vetett teljes hitben tárja elénk 
művészetét Tóth István.

Fordította Čudićné Kulcsár Veronika

■   ■

Toth_book 1.indb   131Toth_book 1.indb   131 08-Nov-09   17:03:5808-Nov-09   17:03:58



 

■ Domány Katalin ■ 132 ■  Zentától Hollywoodig ■  

4. Tóth István művészetét méltató cikk

TOTH CATCHES MOOD OF TODEY’S PEOPLE
     By Jeanne Good

There is a universal truth sought by all men, each in his way — truth 
to the meaning of life. Stephen Toth aspires toward this truth with 
sculpture, to make visual the essence of life, the beginning of life. For 
an artist the caliber of Stephen Toth, this truth is sought in terms of 
what is happening in the world at the time the art is conceived, for art 
is relevant to the degree it ref lects its own time. Artists who express 
themselves with ideas based in the Renaissance do not measure the 
cultural level of our forward-looking generation and seeks his own 
truth as they are seeking theirs.

No abrupt changes have taken place in his work since he was gradu-
ated with honor from the Hungarian Royal Academy of Fine Arts in 
Budapest. But the natural progressive steps that come with time and 
experience have taken place in his evolution of growth. Art in the 20th 
century has not yet found its defi nite style. Th ere is the technological 
take-over and no artist can help but be deeply aff ected by it. Th ere 
are old and new cries of liberation and need for freedom. But without 
discipline, liberation and freedom lead to chaos.

A disciplined craft sman, Toth has developed an understanding of 
the unique qualities of the South American hard woods that he uses 
and be makes this knowledge and the grains within the wood work 
for him in creating abstract and free forms. He has learned and earned 
freedom enabling him to move away from the actual form of the living 
thing and express its conception.

Th e sculpture is a continuation of his life, an expression of what 
he feels through harmony, beauty and rhythm even though he departs 
from the prosaic form. Harmony exists between form and the God-given 
grain of the wood; beauty, always in the eye of the beholder, is the craft s-
manship and the spiritual quality he communicates; rhythm includes 
the soft  fl owing lines that bring the elements of form into balance and 
in proportion to the whole to determine the eff ect of the work.

Th e Hungarian contribution to the American cultural scene is 
symbolized by this fi ne artist, his sculpture, his noble inheritance. 
Stephen Toth gives of himself through his sculpture to bring a feeling 
of contentment to all who see it and through which he expresses his 
love of humanity. (On exhibition at Karpathia Gallery.)

  
The Beverly Hills Citizen, 1970. április 2. 120.
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TÓTH ÉRTI NAPJAINK EMBERÉNEK HANGULATÁT
Írta: Jeanne Good

Létezik egy általános igazság, melyet minden ember keres a maga 
módján. Ez nem más, mint az igazság, amely elvezet bennünket az 
élet értelméhez. Tóth István ezt az igazságot a szobraival, szobraiban 
szeretné fellelni: megkísérli az élet lényegét, az élet kezdetét láthatóvá 
tenni. Egy ilyen rátermett művész, mint amilyen Tóth István, ezt az 
igazságot a világ akkori eseményeit szem előtt tartva kutatja és formálja 
meg, amikor a mű megfogan, mert a művészet akkor hiteles, ha a kort 
tükrözi. Az a művész, aki a reneszánsz elképzelések mintájára fejezi ki 
magát, nem adja vissza feltörekvő nemzedékünk kulturális szintjét, és 
úgy keresi a saját igazságát, mint a reneszánsz stílus követői.

Tóth művészetében lassanként változások álltak be, miután Buda-
pesten kitüntetéssel diplomázott a Magyar Királyi Képzőművészeti 
Akadémián. Ám azok a természetes progresszív fázisok, amelyek az 
idővel és a tapasztalattal előbb-utóbb jelentkeznek, nála fejlődésként 
mutatkoznak meg. A XX. század művészete még nem találta meg vég-
leges stílusát. Jelen van egy technológiai váltás, és a művész nem tehet 
mást, mint hagyja magát ez által mélyen befolyásolni. Jelentkeznek új 
és ismételt felszabadulási és szabadság utáni vágyakozások, de fegyelem 
nélkül a felszabadulás és a szabadságvágy káoszhoz vezet.

E fegyelmezett mesterember, Tóth, kifejlesztett egy érthető válto-
zatot dél-amerikai, egyedülálló, kitűnő keményfából, melyet műveihez 
felhasznál, és ő meg is teremti ezen ismereteket, mialatt a fa részecskéi 
segítenek neki absztrakt és szabad formáinak elérésében. A művészt 
szerzett és elsajátított szabadsága feljogosítja arra, hogy elszakadjon az 
aktuális életformától, és hogy annak eszméjét kifejezze.

A szobrászmunka a művész életének meghosszabbítása, annak kife-
jezése, hogy mit érez harmóniáról, szépségről, ritmusról még akkor is, 
ha ő maga elválik a prózai formától. A harmónia a forma és az Isten adta 
faalkotórészek között van, a szépség pedig minden esetben a szemlélő 
szemszögéből nézve a szobrászatban és a spirituális minőségben, melyek-
kel a szobrász kommunikál; a ritmus magában foglalja a lágy, folyamatos 
szálakat, melyek a forma alkotórészeit hozzák egyensúlyba, meg az egészet 
olyan arányban, hogy azok meghatározzák az alkotás hatását.

E képzőművész élete, szobrászata, valamint nemes hagyatéka a ma-
gyaroknak az amerikai kultúrához való hozzájárulását szimbolizálja. 
Tóth szobraival a megelégedettség érzését kínálja mindazoknak, akik 
műveit szemlélik, és alkotásai révén emberszeretetét fejezi ki. (A Kárpátia 
Galéria képkiállításáról.)

  The Beverly Hills Citizen, 1970. április 2. 120.
  Angol nyelvről Balassyné Szőcs Ildikó fordította

■   ■
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5. Dr. Louis T. Smithson verse Tóth István művészetéről

MY PORTRAIT IN CLAY

I stood and watched a noted sculptor at his work one day,
And watched my image come to life within the molded clay.
His quick and skilful hands soon formed, to my surprise,
The very likeness of my ears and nose and eyes.

His sturdy face ref lected now and then a happy grin,
And then he took a chunk of clay and quickly formed my chin.
He took a wooden instrument and with some skilful dips,
Transformed a bit of lifeless clay into my lips.

The master told me when my portrait took the shape desired,
That he would place it in a kiln and have it fired.
This thought occurred to me that once he put it to the f lame,
That look he put upon my face would always be the same.

If in the future I would have a smile upon my face to stay,
Then I must live and show the world true happiness each day.
He cannot put in clay the looks he does not see displayed,
But neither can he change this portrait once it’s made.

If people see within my face the love I try to show,
Then I can lift to greater heights the ones I love and know.
So as I watch the master's hands I have a great desire,
That he should see that love in me before I reach the fire.

As I review this poem now, I cannot help but note,
It seems so insignificant compared to Stephen Toth.
How marvelous it seems that he could change some lifeless clay,
That all may see me in the future as I am today.

How very much like these portraits seem to be,
They bear their fixed impressions throughout all eternity.
If we would live our life without regret and earn that great reward,
Then we must mold our characters before the clay is hard.

February 12, 1971

■  ■  
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Egy napon álltam, és néztem egy neves szobrászt, amint dolgozott, 
és figyeltem, amint arcképem általa megformálódott.
Nagy meglepetésemre a művész gyors és ügyes keze hamarosan 
Megformálta orrom, fülem, szemem takarosan.

A szobrász komor arcán néha boldog mosoly tűnt fel, egy pillanat,
Ismét megragadott egy agyagdarabot, és gyorsan formálta az államat. 
Fogott egy faszerszámot, és néhány ügyes paskolással
megformálta egy darab agyagból az ajkaimat egy vonással.

A mester, miután portrém elnyerte a kívánt alakot, megjegyezte: 
„A mű sülni fog,” és azt a kemencébe helyezte.
Akkor értettem meg, hogy ha egyszer beteszi a lángra, 
A „sült” képem többé nem hasonlíthat másra.

Ha a jövőben azt szeretném, hogy a mosolyom mindörökké arcomon 
      [maradjon, 
Minden nap igazi boldogságot kell a világnak, hogy rajtam lásson.
Nem formálhatja agyagba azt a tekintetet, melyet nem látott,
De nem is változtathatja meg azt a portrét, melyet egyszer 
      [megalkotott.

Ha a feléjük sugárzó szeretetet felfedezik az emberek az arcomon, 
Szeretteimet, ismerőseimet a mennyekbe emelhetem, ha akarom. 
Így, figyelve a mester kezét, támad egy nagy kívánságom: 
Bárcsak látná a szeretetet bennem, mielőtt a tűzbe kerül arcom.

Amint költöm ezt a verset, be kell látnom,
Nagyon nem méltó hozzád e versike, kedves Istvánom! 
Mily csodálatos, hogy megváltoztatod az élettelen agyagot, 
Mindenki olyannak fog látni a jövőben, amilyen ma vagyok ott.

A portrékkal, melyek manapság készülnek,
A beléjük rögzített benyomások az örökkévalóságba röpülnek.
Ha életünket megbánás nélkül élnénk, galádul,
Személyiségünket meg kellene formáznunk, mielőtt az agyag 
      [megszilárdul. 
l971. február 12.    

  Angol nyelvről fordította Balassyné Szőcs Ildikó

AGYAGPORTRÉM

■   ■
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6. Tóth István levele Tripolsky Géza zentai múzeumigazgatónak■  ■  
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Kedves Gézám!

Felejthetetlen élmény volt közöttetek lenni, enyéimmel, a Tisza-part-
tal. Minden, ami körülvett, élmények, képek, egyszóval minden, ami 
velem, körülöttem történt, nagyon szép volt.

Már nekifogtam, hogy új impresszióimnak alakot, formát adjak 
alkotásokban, s reménylem, hogy egyszer valóra válik: az új szobra-
immal együtt csinálhatok egy gyűjteményes kiállítást…

Gézám, az ígért újságcikkeket még mindig nem kaptam meg, s a 
fényképeket sem, amit a szalonnasütéskor csináltál. Nagyon szeret-
nék belőlük kapni. Hogy sikerült a szobraim kiégetése? Mikor lesz a 
kiállításmegnyitó? Szeretnék egyet-mást hallani Zentáról. Megértem, 
hogy nagyon el vagy foglalva, hiszen olyan nagy munkát csináltál, ami 
a legnagyobb elismerést megérdemli. Nem hiszem, hogy valaki is ilyen 
nagy, szép munkát végzett volna Zenta város kulturális fejlődésében, 
mint Te, s még olyan lelkesedéssel…

Abban a reményben, hogy mindnyájan jól vagytok, üdvözlök 
mindenkit.

1973. október 23.    Ölel: István

■   ■

Toth_book 1.indb   137Toth_book 1.indb   137 08-Nov-09   17:04:0308-Nov-09   17:04:03



 

■ ■  

7. Tóth István levele dr. Pogány Ö. Gáborhoz, 
a Magyar Nemzeti Galér ia főigazgatójához

■  ■  
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Kedves Gábor Barátom!

Nagyon megörültem kedves, megtisztelő baráti levelednek, s elné-
zésedet kérem késői jelentkezésemért, ugyanis vártam a fejleményt 
a Csillagok elérése című szobrom sorsáról…

Nagy öröm számomra, hogy a California Museum Science and 
Industry igazgatója megveszi a fent említett szoborcsoportomat, s 
méltó helyet fog kapni a múzeum előtt, vagy bent a teremben fogják 
felállítani, s még egy kiállítást is fognak nekem rendezni.

A fotókon, amit múltkor küldtem 1972-ben (Angyal), 1973-ban 
(Love, Space Form), 1974-ben (Free Form), 1978-ban (UFO) készültek. 
Ezek közül egyik sincs köztereken felállítva, de több galériában és mú-
zeumban voltak kiállítva. Legutóbb pedig a Pasadena Art fesztiválon 
szerepeltem velük, ahol kitüntető elismerést kaptam. A Reaching for the 
Stars című szobromra aranyérmet kaptam. Nemrég fejeztem be a Forms 
from the Universe című szobromat, amely 13 láb 41 inch  magas.

Magamról még annyit,hogy sokat dolgozom és száz százalékig a 
művészetnek élek, mert az ad értelmet az életemnek… Gondolatban 
az is foglalkoztat, vajon mi van a díjnyertes Munkácsy-szobrommal, 
amely az Epreskertben volt felállítva?

Nagyon sok szépet hallottam a Magyar Nemzeti Galeriéról, hogy 
milyen csodálatos szép, s igazán szívből gratulálok, s reménylem, hogy 
egyszer én is megláthatom.

Annak is örülök, hogy itt is vannak közös barátaink, Szász Endréék 
és Domján Árpádék.

Jó egészséget kíván őszinte barátsággal, boldog karácsonyi és újévi 
ünnepeket:

1979. december 1.    Tóth István

■   ■
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