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A csornai szobor elkészíté-
se után Orbán József nem 
ment vissza a gyárba dol-

gozni, hanem végképp a szobrászat 
mellett döntött. Egy fél évig ap-
róbb munkákból próbált megélni, 
majd újabb fél évig Vunder Károly 
szobafestő és mázoló műhelyében 
dolgozott és élt. 

„Fájó szívvel fohászkodtam. Is-
tenem? Mi is lesz velem? Mindig 
csak arra gondoltam, hogy szeret-
nék Zala vagy Strobl vagy akárme-
lyik nagy mester műtermébe vala-
hogy bejutni. Egy alkalommal el-
kezdtem egy kérőlevelet írni, hogy 
majd egyik mesternek elküldöm, ha 
alkalmazna, de bizony, mikor tettre 
került a sor, akkor nem volt bátor-
ságom, és így abbamaradt ez a terv 
a részemről. Én csak vágyakoztam a 
szobrászatért, de bizony nagyon 
elkeseredtem. (...) Mindenki azt 
mondta, hogy az a világ már elmúlt, 
hogy valakit pártfogoljanak, és csak 
kaptam a tanácsokat, hogy menjek 
akárhová gyárba dolgozni, hisz így 
nem tudok megélni.”

A hiábavaló győri próbálkozá-
sok után Orbán József rövid ideig 

a békéscsabai katonazenekarban 
játszott, majd Szegedre utazott, on-
nan ismét Budapestre. 

Derzsy Gergely
és a Százados út
„Ott álltam semmivel a nagyvá-

rosban, de feltett szándékom volt, 
hogy akármilyen gyáva is vagyok, 
kilincselni fogok a pesti művészek 
ajtaján. Elmentem a Várbazárba, 
bekopogtam Istók János szobrász-
művészhez és előadtam panaszomat, 
egy pár rajzomat bemutattam s még 
egy fényképet is, amin fafaragvá-
nyok voltak láthatók. A mester meg-
nézte és szájvonogatva rámondta, 
hogy az semmi, és hogy ebből nem 
sokat lehet ítélni. Ez engem nagyon 
elszomorított, azért szépen kértem, 
hogyha lehetne, alkalmazna, ha más-
ra nem, legalább a műtermet tisztán 
tartanám, csakhogy a mester mellett 
lehetnék, de a válasz az volt, hogy 
neki szüksége nincs emberre, hanem 
egy jótanácsot adott, mert látta raj-
tam, hogy rajongok a szobrászatért. 
Villamospénzt adott és egy címet: a 
Százados úti művésztelepre, Derzsy 
Gergely kőszobrász mesterhez kül-

dött, akit szerencsére ott is találtam 
a műtermében. 

Mint egyszerű lakatossegéd na-
gyon bátortalan és félénk voltam, 
de azért előadtam a kérésemet. A 
Mester mindjárt azt kérdezte, hogy 
van-e pénzem és adott 100 000 
hórát, azt mondta, hogy mehetek 
hozzá dolgozni. A szomorúság 
eltűnt az arcomról, úgy éreztem, 
hogy én vagyok a legboldogabb 
ember. Ez volt egy pénteki nap 
1926. áprilisban, és a rákövetkező 
hétfőn elfoglaltam az új állásomat 
az idegen emberek között.

Örültem, hogy talán egy fok-
kal közelebb jutottam a célomhoz, 
ám nagyon nagy volt a meglepetés, 
mert óriási méretű kövek voltak 
azok, amelyből a szobrok készültek. 
Én kissé féltem is, hogy nem tudok 
majd rendesen dolgozni, de a Mester 
folyton olyan munkát adott, amin 
igazán nem volt mit elrontani.

Két hétig éppen csak annyiban 
számítottam, hogy a létszám sza-
porodott, de más téren bizony nem 
sokat. A két hét elteltével már én is 
kaptam kényesebb munkát, éspe-
dig igazán kényes munkát: egy szép 
kis női aktot kezdtem el nagyon 
szigorú ellenőrzés mellett, de mi-
kor látta a Mester, hogy rendesen 
haladok, nagyon meg volt velem 
elégedve. Ettől a naptól fogva már 
mindég jobb volt a helyzetem Mes-
terem előtt. Bizony a napi munka 
elteltével nagyon fáradt voltam, 
és a lakásom sem volt valami első-
rangú. Hogy a telepen lakhassak, a 
munkahelyen volt a lakásom is, az 
éjjeli pihenőhelyem bizony rossz 
volt, mert deszkapriccsen aludtam, 
úgy, hogy reggelre még fáradtabb 

voltam, mint este. Ezek a szép éj-
jelek egy fél évig tartottak, azután 
beköltöztem a nagyterembe, és ott 
laktam, mert az előbbi lakásom a 
nyári munkahelyem, egy deszkabó-
dé volt, s mindenek mellett bizony 
mindenem csupa por és piszok 
lett – egyszóval nagyon kellemet-
len volt. De semmitől vissza nem 
riadtam, mert az a tudat, hogy mi 
akarok lenni, táplálta bennem a 
reményt, és gondolatom csak azon 
volt, hogy szobrász szeretnék lenni. 

(...)
Akármilyen sikerrel dolgoztam, 

még mindig azt gondoltam, hogy 
semmit se jelent produkcióm, egy-
szóval nem voltam elégedett ma-
gammal soha. Sokat dolgoztam. 
Ha a napi rendes munka-
idő letelt, utána is csak 
tanulmányoztam, 
sőt kora reggel 
is már dolgoz-
tam, úgyhogy 
a mester mire 
jött, én már ré-
gen foglalkoz-
tam, fáradtsá-
got akkor nem 
éreztem. Még 
mindég nem 
voltam szerző-
dött tanuló, ez is 
nagyon bántott.

Az a hat elemi...
A Mesterem mindenáron azon 

volt, hogy szerződést csináljon, de 
az ipartestületnél nem akartak ebbe 
belemenni, nem pedig azért, mert 
csak hat elemi iskolát végeztem, és 
ahhoz, hogy valaki szobrász legyen 
a legújabb ipartörvény szerint a 
négy középiskola szükséges, tehát 
engem ezért nem akartak felven-
ni, de mesterem nagysága és az én 
szerény tehetségem megvalósított 
mindent. 

Szerződésem története a kö-
vetkező: (...) a Mester azt mond-
ta, hogy nekem kell valami mun-
kát önállóan elkészítenem, amit 
be fogunk mutatni a szobrász-
mesterek szövetségének. Úgy is 
lett, és evvel sikert értem el, mert 
a mesterek összejövetelekor egy-
hangúlag elfogadták Mesterem 
ajánlatát, és eg yhangúlag , mint 
rendkívüli esetbe, szerződésem 
megkötésébe belegyeztek, sőt a 
mesterek egy kis meglepetésben 
is részesültek a munkáim megbí-
rálásakor. Így tehát 1926. (való-
színűbb az 1927. – a szerk. meg-
jegyzése) április hó 1-jére meg lett 
a szerződés kötve, éspedig 4 teljes 
évre. Mint tanuló, kötelességem 
volt, hogy iskolába is járjak: jár-
tam is a fővárosi iparrajziskola I. 
mintázó esti tanfolyamára. 

Meglehetős jól haladtam ott 
is a munkával, tanárom meg volt 
elégedve vélem. Elérkezett az év 
vége, s munkáimra jeles bizonyít-
vány és 25 pengő dicséretdíjat 
kaptam, de ez még mind nem bol-
dogított. (...) Akárki szép szavak-
kal illetett, én csak meghúztam 
magamat, a lehető legcsendesebb 
úton haladtam. Beérkezett művé-
szek tanácsát és oktatását szívesen 
hallgattam, csak egy példát jegy-
zek le: egy tanulmányomon dol-
goztam, amibe többen beleszól-
tak, és mikor magamra maradtam, 
akkor a sok beszédből az enyémet 
kiszedtem, és úgy cselekedtem. A 
fő súly az én érzésem volt, és az is 
fog lenni az életemben.”

A feljegyzések első része 1925–
1927 között, több részletben íródha-
tott, nem naplóként, mégis valami-
féle krónikaként. Ezután a vissza-
emlékezés egy időre megszakadt, 
és Orbán József csak mintegy húsz 
évvel később, 1946-ban folytatta 

életének elbeszélését, az 
utókor szerencséjére 

ugyanabba a vona-
las füzetbe.

Folytatás
június 9-i lap-
számunkban.

Beszélgetés
az életemről...

(3. rész)

Orbán József Csíkszentmiklósról elszármazott szobrászmester ön-
életrajzi feljegyzéseiből Memoár rovatunkban már közöltünk részle-
teket. A papírra vetett visszaemlékezéseket másfél évtizeden keresz-
tül Gyurkovics Lajos miskolci régiségkereskedő és lánya, Gyurkovics 
Magdolna őrizte, majd a közelmúltban néhány Orbán József-kisszo-
borral együtt Szépvíz községnek adományozta. Életéről 40 perces 
dokumentumfilm készült, amelyet Kőbe vésett álom címmel június 
12-én, pünkösd vasárnapján este mutatnak be Csíkszentmiklóson. 
Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Magyarország védasszonya (márvány). A fotó Orbán Klára (Csíkszentmiklós) tulajdona. Hát-
lapján, Orbán József írásával: „Ez a szobor a magyar államnak készült.” Lelőhelye ismeretlen.

Jézus levétele a keresztről. A fotó Orbán Klára (Csíkszentmiklós) tulajdona, a munka 
lelőhelye ismeretlen.

Krisztus-fej. A munka a 
magyarországi Zsárta Valéria 
tulajdonában van, aki az 
ecseri piacon vásárolta.


