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Művészcsaládok VII.
Beck Ö. Fülöp érem-, szobrász-, ötvösművész és
családja: Fémes Beck Vilmos, Beck Judit és Beck
András
Beck Ö. Fülöp (Pápa, 1873. június 23. – Budapest, 1945. január 31.), teljes nevén Beck Ötvös
Fülöp, illetve Beck Ödön Fülöp. Fémes Beck Vilmos érem- és szobrászművész bátyja, Beck András szobrászművész és Beck Judit festőművész
édesapja.
Tízgyermekes családban született Pápán,
Beck Pál és Gold Ernesztin fiaként. 1888–1893
között a budapesti Iparművészeti Iskola ötvös
szakának hallgatója, de mintázást is tanult
Loránfi Antalnál (1856–1927) és Schiczkedanz
Albertnél (1846–1915). 1892-ben tett velencei
tanulmányútja során ráébred saját művészi ambícióinak belső forrására. Innentől fogva tartja
saját munkásságának indulását. 1893-ban néhány hónapot Bécsben töltött. 1894-ben ösztöndíjjal Párizsba került, majd 1895-ben az „École
des Beaux-Arts”-on Hubert Ponscarme (1827–
1903) mester növendéke, s megnyeri a Prix
d’ateliert. Elkészítette az Osztrák–Magyar Monarchia egykoronásának verőtő-mintáját, s ez
után fordított figyelmet a millennium érem formai megjelenítésére. Párizsból pályázott az 1896
-os millenniumi kiállítási emlékérem megalkotására, amit meg is nyert. 1897-ben Münchenben
kapcsolatba került a Jugend-mozgalommal. Ennek hatására több, figurális domborművel díszített ötvöstárgyat készített szecessziós stílusban.
E munkái domborítás helyett mintázással és öntéssel készültek. 1897-ben Münchenben a
Glaspalastban rendezett kiállítást. Az Iparművészeti Múzeumban 1898-ban bemutatott első
gyűjteményes éremkiállításán először szerepelt
nálunk az érem önálló műfajként. Bemutatott
érméi nagy sikert arattak. Ötvöstárgyaival az
1900-as párizsi világkiállításon ezüstérmet
nyert. Ezután Olaszországban és Németországban járt tanulmányúton. Az 1906-os milánói kiállításon Grand Prix-t nyert. Többször visszatért
Münchenbe, ahol megismerkedett az Adolf
Hildebrand (1847–1921) képviselte új szellemiséggel és technikával. Figyelme egyre inkább a
szobrászat felé fordult. 1907. január 31-én Budapesten a Terézvárosban házasságot kötött a nála
12 évvel fiatalabb Bárdos Laurával, Bárdos Károly és Brachfeld Vilma lányával.
1908-tól a régi mesterek módján, közvetlenül
kőbe kezdte faragni szobrait, gipsznegatívba vésni érmeit. Hazatérése után baráti viszonyba került a Nyugat körének vezető publicistáival.
2017 / 2

Beck Ö. Fülöp: Szittya lovas (1913)

1907-ben és 1908-ban, a kétféle változatban
készült Mikes Kelemen-emlékérme a folyóirat
emblémája lett. A Nyugat [főszerkesztő: Ignotus
Hugó (1869–1949), szerkesztők: Fenyő Miksa,
szül. Fleischmann Miksa (1877–1972) és Osvát
Ernő (1876–1929)] első számának címlapján
(1908. január 1.) már szerepel Beck Ö. Fülöp Mikes Kelemen emlékérme. Később ő készítette a
Nyugat számára az Osvát- (1923), az Ady(1928) és a Babits- (1933) érmeket is. A hazai
éremművészet számára olyan meghatározó fontosságú plaketteket készített, mint a II. Rákóczi
Ferenc (1903), Petőfi (1905), Liszt (1911), Kurucfej (1912), Vonósnégyes (1914).
1910-től Gödön épített műtermében maga
faragta kőbe robosztus erejű, zárt tömegű nagyméretű szobrait és domborműveit, amelyekkel a
modern magyar szobrászat élvonalába került. A
Szentendrei úti iskolában felállításra került az
Állatreliefek (kakas és nyúl 1911). 1912-ben Görögországban járt, ezt követően bronz kisplasztikákat is készített, melyek közül kiemelkedő fontosságú a Szittya lovas (1913). 1914 elején, gróf
Batthyány Gyula festővel (1887–1959), az Ernst
Múzeumban közösen rendezett gyűjteményes
kiállításán, rendkívül gazdag és sokoldalú anyagot vonultatott fel: érmeket, kisplasztikákat és
nagyméretű kőszobrokat (Menyecskefej [1912],
Fekvő nő [1912], Álló férfi [1913], Felesége portréja [1913], Király György síremléke [1913],
Szent Sebestyén [1914]). Az első világháború
alatt készítette az Ezer éve küzd a magyar című
érmet (1915), melynek egyik oldalán újra megjelenik a szittya lovas vágtató alakja.
Ebben az évben készült el élete egyik főműve,
az Afrodité, amelynek nemes formáit szemérmes
gyengédség, s teljes mesterségbeli biztonság alakította, valamint elkészült a Szinyei Merse Pálérem is. 1917-ben mintázta az Arany Jánosemlékérmet. Most, 2017-ben ünnepeljük a nagy
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Az 1920-as években készített portréi közül
kiemelkedik Önarcképe, valamint a Judit
(1922), Móricz Zsigmond (1926) és Babits Mihály (1928). Gróf Tisza Istvánról több művet is
készített. Éremművészete a húszas években éri
el fejlődése tetőpontját. Neve ekkor már Európaszerte ismert. Numizmatikai alkotásai közül ebben az időszakban kiemelkedően fontos az osztrák megrendelésre készített Mozart-érem
(1925), és a svéd megrendelésre készült
Strindberg-plakett. A háború után kezdte el az
Építész éremsorozatot (1923–24), amelyből Ybl
Miklós- (1924) és Pollack Mihály- (1924) érme
emelkedik ki. Az Ernst Múzeumban 1925-ben, a
Tamás Galériában 1932-ben volt újabb kiállítása. Köztéri vagy épületen belüli nagyplasztikai megbízást keveset kapott. Ezek közül jelentős a Pápai Református Kollégiumban 1931
-ben felavatott Hősi emlék (1922) bronz szobor, amely a kollégium háborús halottainak
állít emléket, a New York Kávéházban az Osvát dombormű (1933), a Liszt Ferenc dombormű a Pesti Vigadóban (1911–12, elhelyezve
1935-ben), a Rózsadombon az Ifjúság kútja
(1935–37), és a Kölcsey-emléktábla (1938) a
pesti Vármegyeháza belső udvarán. Bányász
(1930) című műve Budapesten, a XIII. Pozsonyi út 44–46. szám alatt látható.
Beck Ö. Fülöp kútterven dolgozik

magyar író születésének 200. évfordulóját.
1917. június 30-án feleségével az izraelitáról a
református vallásra tértek át a budapesti Kálvin
téri református egyház által, ahol Beck Fülöp a
keresztségben az Ödön utónevet kapta.
Az első világháború lelassította művészete
addigi fejlődését. A Tanácsköztársaság idején a
művész szakszervezet elnöke, és megbízásból ő
készítette a tervezett új 10 koronás pénzmintáját, amely kiemelkedő jelentőségű. Kinevezték a
főiskola tanárává. A tanácskormány leverése
után többé állami intézményekben nem taníthatott, hosszabb ideig mellőzték.
1922-ben ismét gyűjteményes anyaggal jelentkezett az Ernst Múzeumban. 1926-ban
szobrász magániskolát nyitott az akkori Vilma
királynő úton (1950-től Gorkij fasor, 1991-től
Városligeti fasor). 1927-ben neki ítélték a Szinyei Társaság szobrászati nagydíját. Épületplasztikával is foglalkozott: Corvin Áruház
reliefjei, Táncoló legény, Művészet, Kereskedelem című kőszobrok (1926), valamint a Kossuth Lajos tér 15. szám alatti MÁK bérház Ülő
nő (1927), és a Fehérvári út 88. szám alatti
ELMŰ bérház szobrai (1928). Mintegy 500
érme közül legismertebbek: Petőfi Sándor,
Liszt Ferenc, Ady Endre, Babits Mihály, Mikes
Kelemen.
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Beck Ö. Fülöp: Ifjúság kútja (1935–37)

2017 / 2

Néhány reprezentatív síremléket is készített (Baumgarten Ferenc Ferdinánd síremlék:
1929, Fellner-síremlék: 1932, Fenyő Miksáné
síremlék: 1934). A legnagyobb szabású ezek
között a Kerepesi temetőben felállított Fellner
-síremlék három szimbolikus figurája. A bronz
szobor nyugodt kompozíciója, az alakok klaszszikus zártsága jelzi a szobrász monumentalitás iránti igényét.
A második világháború éveiben is lankadatlanul dolgozott. Ekkor készült a Közraktár utca 22/
b. számú sarokházra a Vasmunkások domborműve (1941), a Kodály-érem (1942), Madách
(1942–43), Vasöntő munkások (1943) és Szent
Ferenc szobra (1944). Katona Józsefet ülve ábrázoló befejezetlen kőszobra Szentendrén található.
Beck Ö. Fülöp tagja volt a Szinyei Merse Pál
Társaságnak és a Képzőművészek Új Társaságának (KÚT).
1944-ben, Magyarország német megszállása
után, sárga-csillagos házba költöztették, ahonnan megszökött. A nyilas hatalomátvétel után
feleségével együtt bujkálni kényszerült.
Budán, egy baráti család házának pincéjében
húzódtak meg. Itt fejezte be emlékiratait.
1945. január 31-én, aránylag csöndes volt a
Margit körút környéke, a pincék penészét meg az
olajmécsek kormát kiszellőzni elindult a szép
homlokú, szakállas, idős művész, aki 70 éves
múlott már ekkor. Ezután soha többé senki sem
látta. Ereje teljében, művészete csúcsán tűnt el
örökre, ez a zsidó származású, nagy magyar művész. Ha belegondolunk, hogy milyen művek kerülhettek volna ki még kezei alól, szinte beleborzongunk. Értelmetlen halálával szegényebb lett a
magyar és az európai művészet.
Emlékkiállítását 1947-ben a Szépművészeti
Múzeumban, 1970-ben a Magyar Nemzeti Galériában rendezték meg. Művészi hagyatékát 1947ben állami gondozásba vették.
Emlékiratait 1957-ben jelentették meg Budapesten, Rippl-Rónai József emlékezéseivel egy
kötetben. Egyszer kezébe került a régi magyar
ötvösség képviselőjének, Kecskeméti Ötvös Péternek az ötvösségről írt könyve, s hatására illesztette nevébe az Ö betűt. Nevét egy időben
Beck ötvös Fülöpnek is írta. „Akkor még hittem
ebben a pályában, és az ötvös jelzővel felemelve
képzeltem magam” – írja visszaemlékezéseiben.
Művészetének stílusa a posztimpresszionizmushoz kapcsolódott, de hatott rá a szecesszió is.
„Úttörő volt, stílusteremtő ereje felmérhetetlen
jelentőségű a századforduló utáni időszakban. S
bár a harmincas években jelentkező új generáció
tagjai más irányba vitték a szobrászat fejlődését
(vagy visszafejlődését, a szerk.), alkotásaikban
magukban rejtik Beck Ö. Fülöp művészetének
legfontosabb tanulságait…” (Csap Erzsébet)
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Beck szobrászatának egyik tartósan meghatározó sajátossága volt a lírai, érzelmi, gondolati
tartalmak visszafogottsága, a térproblémák megoldásának elsődlegessége. Szívesen dolgozott
állami megrendelésekre – mint mindenki –, de
sokszor mellőzték, mert túlságosan modern felfogású, klasszicizmusa ellenére túlságosan egyéni maradt a hivatalos és a közízlés számára.
Egyik fő törekvése, szinte életcélja a megváltozott viszonyok között is, az ősi kőbe faragási
módszer tiszta és következetes alkalmazása volt.
Ideájától elragadtatva olykor úgy gondolta, hogy
erőfeszítései a következő generációk munkásságában a szobrászat teljes átalakítását és felvirágzását eredményezik majd. A körülmények azonban tervei ellen dolgoztak, a módszer eszményi
követését valami mindig megakadályozta, mindig a következő munkájától várta a teljes megvalósulást. Beck Ö. Fülöpnek múlhatatlan érdemei
vannak a magyar éremművészet kialakításában.
Érméit összefogott, erőteljes, a magasságnak és
mélységnek szigorúan határt szabó formázás
jellemzi. Plakettjei, akár kompozíció, akár portré, a formák tiszta rendjét sugározzák. Ugyanez
a törekvés érvényesül reliefjein is. Szembefordult a két világháború között uralkodó naturalisztikus és neobarokk szobrászattal. Hatalmas
kőtömbökből maga faragta súlyos, szilárd felépítésű figuráit. Szent Sebestyénje az anyag szabta
tömör formáival tökéletesen kifejezi a sebzett
katona földre húzó fájdalmát.
A Menyecskefej című márvány alkotása sommás plasztikai megjelenésében a legjobb egyiptomi szobrokkal tart rokonságot. Ebből az idejéből való a Fekvő akt márvány dombormű, mely
mind kompozícióban, mind megmunkálásának
szépségében is kiemelkedő mű. Kutató művészszellemén túl a reneszánsz mesterek művi sokoldalúságával rendelkezett.
Mindem művének sajátsága a fogalmazás világossága, s egy szárnyaló lélek maga szabta fegyelme.
Fémes Beck Vilmos (Budapest, 1885. február
18. – Budapest, 1918. december 16.) szobrász,
ötvös, éremművész, Beck Ö. Fülöp öccse. 1901–
1903 között bronzműves tanonc volt Vandrák
László (1858–1922) ötvösműhelyében. Az első
művészeti irányítást bátyjától, Beck Ö. Fülöp
szobrásztól kapta. Az Iparművészeti Iskola esti
tagozatán ötvösséget és mintázást tanult. Ötvös
szakon végzett 1905-ben. 18 éves korában már
ügyes iparművész volt, ebből az időszakából két
óntála látható az Iparművészeti Múzeumban.
1905 szeptembere és 1909 februárja között állami ösztöndíjjal beutazta Európát. Eleinte Drezdában, aztán a szecesszió egyik központjában,
Darmstadtban, Joseph Maria Olbrich (1867–
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a Nyolcak 1911-es kiállításán mutatott be. Az ülő,
térdelő, lehajló, álló, táncoló nőalakok dekoratív
mozdulatai, a test és a végtagok elrendezése kiszámított és szigorúan komponált, dinamikus
ellentétet alkotva az érem formájával. Ettől
kezdve a modern magyar szobrászat nagy ígéreteként tartották számon. Az első világháború
előtt nagyobb megrendeléshez jutott. 1912-ben
készült el a budapesti Schiffer-villa, (ma a Vámés Pénzügyőr Múzeum épülete) a magyarországi
késő szecesszió reprezentatív műve. A hall enteriőrjét ő tervezte, és a szobrászati díszítéseket is
ő alkotta: kút két bronzalakkal, márvány virágtartó medence, domborított vörösréz virágváza.
A VI. kerületi Munkácsy Mihály utca 19/B. szám
alatt található villában ma is látható a carrarai
márványból faragott, négy alakot ábrázoló virágmedencéje. A Világ című napilap plakátját ő készítette.
1913-ban részt vett a Művészház Nemzetközi
Fémes Beck Vilmos: A látásgyönyör istennőjének
Posztimpresszionista Kiállításán, többek között
(1911, érem)
Archipenko társaságában. 1914-ben bevonult
katonának, és végig részt vett az I. világháború1908) mellett dolgozott, akinek bútoraira verete- ban. Négy év szolgálat után, 1918-ban jött haza
ket és vasalásokat tervezett. Ötvöstárgyaival betegen a háborúból. A fronton szerzett betegsé1906-ban a milánói nemzetközi kiállításon gébe halt bele 33 éves korában.
Korai halála után a Belvedere Művészeti Szaaranyérmet nyert. Majd hosszabb időt töltött
Münchenben Adolf von Hildebrand (1847–1921) lon hagyatéki kiállítást rendezett munkáiból
szobrász tanítványának, Georg Roemernek 1923-ban. Emlékkiállítást szerveztek tiszteletére
(1868–1922) a műtermében. Itt ismerte meg a Budapesten 1945-ben, és Székesfehérvárott, a
hildebrandi szobrászat-felfogás elméletét és gya- Szent István Király Múzeumban 1985-ben.
Ötvöstárgyai közül csak néhány ismert fotókkorlatát, valamint látta 1908 decemberében
Hans von Marées (1837–1887) grafikus hagyaté- ról. Rajzokon és érmeken kívül a kimutatható
szobrainak és domborműveinek száma 31. Belőki kiállítását.
Mind Olbrichról, mind Marées-ról forrásérté- lük ma 19 lelhető fel, ezek főleg portrék és aktkű cikket írt, akárcsak Meštrović 1910-es bécsi szobrok, valamint az egykori Schiffer-villa márvány virágtartó medencéje.
kiállításáról. Müncheni éveiben
Egyes munkái magántulajdonelhatározta, hogy szobrász lesz.
ban vannak vagy elpusztultak,
1907-ben Londonban és Párizstöbb művét múzeumok őrzik.
ban járt.
Barátait, a magyar irodalmi és
1909 februárjában jött haza,
művészeti élet kiválóságait öröés az olasz kora reneszánsz érkítette meg portréin (Kaffka
mek hatására elkezdte készíteni
Margit: [1913], Schöpflin Alaérmeit, kisbronzait és portrédár, mindkettő a Petőfi Irodalszobrait. Művészi egyénisége
mi Múzeum gyűjteményében,
hamar kifejlődött. Kapcsolatba
Kenczler Hugó-évszám nélkül,
került a szellemi élet progreszTersánszky Józsi Jenő [1910],
szív köreivel, a Nyugat íróival,
Férfi fej [1910], Tihanyi Lajos
és a későbbi Nyolcak festőivel.
[festő?], a Magyar Nemzeti Ga1911-ben és 1912-ben meghívott
léria gyűjteményében, amelyek
vendégművészként részt vett a
kitűnnek a korban szokatlan
kiállításukon. Hamar feltűnést
verista megformálásukkal). Nő
keltett éremművészetével, elsővirággal és madárral (1911,
ként a Lechner-éremmel, ameérem), Térdelő akt (1911, vert
lyet a kritika egyértelmű elismeérem), A látásgyönyör istennőréssel fogadott. Önálló egységet
alkot az a negatívba vésett, hat
jének (1911, érem), Lidinek
darabból álló sorozat, amelyet Fémes Beck Vilmos: Női akt (1912) (érem), Merítő nő (érem), Má-
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ria (1914, érem), Nő madárral (1912, bronz szobor), Térdelő fiú (1912, bronz szobor), Női akt
(1912, bronz szobor), Éneklő lány (mellszobor),
Táncosnő, Bacchus, Beatrice és Dante című
bronz plasztikái a Magyar Nemzeti Galériában
találhatók. Kalászt tartó (1912, bronz szobor) a
székesfehérvári Városi Képtár Deákgyűjteményében látható, míg a Szendergő (1912,
sárgaréz szobor) a Kieselbach Galéria tulajdona.
Fémes Beck Vilmos rövid élete nem engedte
meg stílusának teljes kibontakozását, az azonban
kétségtelen, hogy kisplasztikáiban az új statikus
szobrászati stílust ízes artisztikummal tudta
megtölteni.
„A szobrászat az a művészet, mely a formákat
a fény és árnyék játékában jeleníti meg.”

Beck Judit a férjéről, Major Tamásról festett képével

Beck Judit (Budapest, 1909. augusztus 16. –
Budapest, 1995. április 20.) festőművész, grafikus, keramikus, textil- és bábtervező, Beck Ö.
Fülöp szobrász lánya, Beck András szobrász testvére, Radnóti Miklós (1909–1944) költő szerelme, Gombosi György (1904–1944) műtörténész,
majd Major Tamás (1910–1986) színművész felesége volt.
„A festészet a szín és vonal költeménye.” (Rafael Alberti)
1926–1930 között a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán tanult, ahol Csók István (1865–1961)
volt a mestere. 1933-ban Berlinben és Párizsban
járt tanulmányúton. Budapesten és 1936-tól
Szentendrén élt és dolgozott. 1938–39-ben Párizsban és Londonban tartózkodott, ahol restaurálással foglalkozott. A II. világháború éveiben
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bekapcsolódott az illegális Kommunista Párt tevékenységébe. Mozgalmi munkáját 1945 után is
folytatta. Dolgozott a Magyar Képzőművészek és
Iparművészek Szövetségében. Elnöke volt a Magyar Bábjátékosok Szövetségének. Tagja volt a
KÚT-nak. 1935-ben elnyerte a Szinyei Társaság
festészeti díját. Munkásságáért 1984-ben a Munka Érdemrend arany fokozatát kapta elismerésül.
1941 tavaszától Radnóti Miklós első munkaszolgálatos behívójának kézhez vételéig Radnóti
szeretője, múzsája volt. Hozzá írta a költő a Harmadik ecloga, a Két karodban és a Zápor című
verseket.
Beck Judit az 1930-as évek elejéig dekoratív,
falikárpitokra emlékeztető, élénk színvilágú képeket festett (Sárgaruhás önarckép – 1929).
Ebben az időben tűnt föl egyéni, üveg alá festett
olajképeivel. Ezt a technikát a későbbiekben is
alkalmazta, plexire is dolgozott. E különös technika mellett olaj- és pasztellképeket, vízfestményeket alkotott. Az 1930-as évek második felében eltávolodott a dekorativitástól, és a látványt
elemző műveket festett. Az évtized végén monokróm alkotásokat hozott létre (Várandós aszszony – 1941). Pályája jelentős részén derűs
színvilágú tájképeket, virágcsendéleteket, munkaábrázolásokat festett.
Munkásságában fontos helyet foglaltak el a
portrék (Szentpál Olga – 1930 körül, Apám –
1943 körül). Nagyobb anyagot állított ki a Nemzeti Szalon 99. csoportkiállításán 1943-ban.
Az 1950-es évek elejétől számos színészportrét festett. Kora legjelentősebb színészeit ábrázolta főbb szerepeikben. 1948–49-ben a festészet mellett bábokat tervezett. Elkalandozott az
iparművészet világába is, és kerámiákat, valamint textil faliképeket alkotott.
Először alkalmazta Magyarországon a papírdomborításos grafikai technikát. A gobelin
műfajában is alkotott. Beck Judit főiskolás

Beck Judit: Csendélet

kora óta szerepelt tárlatokon. 1942-ben részt
vett a Művészet szabadságáért címmel a budapesti Vasmunkások Székházában rendezett
kisplasztikai és grafikai kiállításon. Az 1950től megrendezett Magyar Képzőművészeti KiESZTERGOM ÉS VIDÉKE
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állításokon és a Pest megyei tárlatokon is
rendszeresen szerepelt.
„Az arcképek sem anatómia, sem megjelenítés tekintetében nem adják vissza modelljük eredeti alakját vagy jellembeli sajátosságát. A formának saját életet kell élnie, s bár ezt az életet a
modell közvetítette, de az alkotásban a művész
újjáteremtette.” (Herbert Read)
Egyéni kiállításai (válogatás): 1938 – Tamás Galéria, Budapest; 1942 – Nemzeti Szalon,
Budapest; 1946 – Bibliotheca Officina, Budapest; 1954 – Fényes Adolf Terem, Budapest;
1955 – TIT, Kossuth Klub, Budapest; 1959 –
Varsó, Lengyelország; 1960 – Derkovits Terem,
Budapest; 1966 – Csók István Galéria, Budapest;
1968 – Collegium Hungaricum, Bécs; 1972 –
Mednyánszky Terem, Budapest; 1976 – Művésztelepi Galéria, Szentendre; 1981 – Kossuth Múzeum, Cegléd; 1990 – Szentendrei Képtár.
Művei közgyűjteményekben: Ferenczy
Múzeum (Szentendre), Magyar Nemzeti Galéria,
Petőfi Irodalmi Múzeum, Fővárosi Képtár
(Budapest).
Beck András (Alsógöd, 1911. január 13. –
Clamart, Párizs mellett, 1985. december 13.)
szobrász, éremművész, főiskolai tanár. Beck Ö.
Fülöp szobrász fia, Beck Judit festő öccse.
Először apjánál, majd 1929–1933 között Kisfaludi Stróbl Zsigmondnál (1884–1975), a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult. 1929-ben
rövid ideig Bécsben tanult, ahol Anton Hanak
(1875–1934) volt a mestere. 1930-ban Georg
Kolbénál (1877–1947) Berlinben folytatott tanulmányokat. 1929–31 között Kepes György (1906–
2001) révén kapcsolatba került német avantgárd
művészekkel. 1933-ban baloldali beállítottsága
miatt kizárták a Képzőművészeti Főiskoláról, és
egy év börtönre ítélték. 1934-ben elnyerte a Szinyei Társaság díját a IX. Tavaszi Szalonon. 1937ben a KÚT kiállításán a Nemzeti Szalonban díjat
nyert Munkás című szobrával.
1943-ban megkapja a Szinyei Társaság nagydíját. 1947-ben a Szinyei Társaság díját kapja.
Kmetty Jánossal 1946-ban megalapította a
Derkovits Kollégiumot, a Magyar Képzőművészeti Főiskolára fel nem vett munkás- és parasztszármazású fiatalok számára, hogy azokat a főiskolai felvételre felkészítsék. 1946–47-ben az intézmény igazgatójaként dolgozott.
1945-től számos funkciót töltött be a művészeti közéletben. Egyik szervezője a Magyar
Képzőművészek Szabadszervezetének, amelynek 1947-ig főtitkára, majd alelnöke volt.
Tagja volt a Művészeti Tanács Képzőművészeti Szaktanácsának. 1948-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára. 1949-ben megkapja a
Kossuth-díjat, 1950-ben a Munkácsy Mihály-
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Beck András portrét farag fába

díjat. 1952-ben beválasztották a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnökségébe. 1957-től Franciaországban élt. 1965ben műtermet kapott a Cité des Arts-ban. 1973ban a Párizs melletti Clamart-ban telepedett le.
Beck András tagja volt a KÚT-nak, a Szinyei
Társaságnak. 1934-től állította ki alkotásait.
Nagy veszteséget jelentett számára, hogy a
börtön, háború és az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt számos műve elpusztult. Korai
művei jórészt elpusztultak.
Nagyobb plasztikái a neoklasszicizmus formai
megoldásai és az expresszív kifejezés ötvözésére
törekedtek. Az 1940-es években született kisbronzai, érmei, expresszív mintázású, feszes
kompozíciók. 1945 után több monumentális
szobrát állították föl, amelyek eltérnek a kor sematikus igényeitől. Itthoni korszakára a pszichikailag érzékeny karakterportrék is jellemzőek.
Párizsi emigrációja kezdetén eleinte éremművészként aratott sikereket. Franciaországi korszakában nem tért vissza magyarországi művei
zártabb formanyelvéhez. Stílusa az expresszivitás felé fordult. Kevés figurális művet alkotott,
csak sejteti az alakot, vagy tárgyat. Legtöbb
szobrára a frontális, de nem zárt kompozíció jellemző, amelyek egymásra torlódó, egymás mellé
rendelődő formákból épülnek föl. A plasztikák
izgatott mintázásúak, felületük roncsolt. Temati2017 / 2

kailag konkrét tragikus történelmi fordulópontoknak, vagy szimbolikus eseményeknek állít emléket műveiben (1956, harc, bukás, menekülés,
remény stb.). Visszatérő motívuma az architektonikus szimbólumok plasztikai átírása.
Jelentősek maszkra utaló arc-szobrai és monumentális köztéri alkotásai.
Művei közgyűjteményekben: Magyar
Nemzeti Galéria, Petőfi Irodalmi Múzeum
(Budapest), Szent István Király Múzeum
(Székesfehérvár), Türr István Múzeum (Baja).
Érem és plakett művei (válogatás): Móriczplakett, Thomas Mann-érem, Menekülők (1967),
Tánc (1969), Saint-John Perse maszkja.
Köztéri művei (válogatás): Radnótidombormű (bronz, márvány, 1948, Szeged); Felszabadítás és újjáépítés (dombormű, kő, 1948–
1950, felállítva 1952-ben, Budapest, a Szabad
Nép Székháza, Kerényi Jenővel és Mikus Sándorral); Dési Huber István-emléktábla (bronz,
mészkő, 1949, Budapest, IX. Ipar utca 11.); József Attila (1949, Budapest, XIII. József Attila
Művelődési Központ előtt); Olvasó munkás
(1950, Budapest, XXII. Csepel); Olvasó munkás
(bronz, 1951, Budapest, XXI. Béke tér); József
Attila (bronz, 1952, Budapest, XIII. József Attila
tér); Bartók Béla (bronz, 1954, Budapest, Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola); Bartók Béla
(mészkő mellszobor, 1955, Budapest, Városliget,
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1966-ban áthelyezve a Margitszigetre); Természetjárók (bronz, 1958, Budapest, a Népstadion
kertje); Hommage a’ Béla Bartók – Bartók-kút
(rozsdamentes acél, 1981, Genf); Bartók-kút
(rozsdamentes acél, 1985, Párizs); Major Tamás
síremléke (1988, Budapest, Fiumei úti Nemzeti
Sírkert); Bartók-kút (krómacél, 1990, Székesfehérvár, Mátyás király körút, Hermann László
Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola
udvara, elhelyezve:1993. május).
Egyéni kiállításai (válogatás): 1955 – Fényes Adolf Terem (Budapest); 1958 – Szenes
Árpád műterme (Párizs); 1963 – Galerie Lambert (Párizs); 1964 - Palais des Beaux Arts
(Brüsszel), G. De Drie Hendricken
(Amszterdam), 1969 – Galerie ARPA (Párizs);
1975 – Gallery Babeth Cohen (New York); 1978
– Galerie Casenave (Párizs); 1978 – Musée de la
Monnaie (Párizs); 1982 – BP Building
(Antwerpen), BP Galerie (Brüsszel); 1984 –
Galerie Plexus (Chexbres, Svájc), L’Union de
Banques (Párizs); 1985 – Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris (Párizs); 1990 – Csók István
Képtár (Székesfehérvár), Österreichische Galerie
(Bécs); 2004 – Francia Intézet (Budapest).
Csoportos kiállításai (válogatás): 1938 –
Modern magyar kisplasztika (Tamás Galéria,
Budapest); 1940 – Mai magyar kisplasztika
(Tamás Galéria); 1944 – A magyar művészet 50
éve (Fővárosi Képtár, Budapest); 1948 – Száz
magyar művész alkotásai (Fővárosi Képtár);
1949 – Tíz magyar festő és szobrász (Musée
d’Art Moderne, Párizs); 1950 – I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás (Műcsarnok, Budapest);
1952 – Arckép kiállítás (Ernst Múzeum, Budapest); 1954 – Magyar kisplasztikai és grafikai
kiállítás 1800-1954 (Ernst Múzeum); 1955 –
Képzőművészetünk tíz éve (Műcsarnok); 1957 –
A XX. század magyar művészete – I. Konstruktív
törekvések (Nemzeti Szalon, Budapest); 1966 –
Magyar szobrászat 1920–1945 (Csók István Képtár, Székesfehérvár); 1977 – Magyar művészet
1945-1949 (Csók István Képtár); 1982 – Tisztelet a szülőföldnek. Külföldön élő magyar származású művészek II. kiállítása (Műcsarnok); 1987
– Grand Palais (Párizs); 1988 – Józsefvárosi
Kiállítóterem (Budapest), A Beck család (Városi
Galéria, Pápa).
Életében való utolsó kiállítását, amelyen még
jelen tudott lenni, Párizsban egy pénzverdében
rendezték meg. 1985-ben a Párizs környéki
Clamart-ban halt meg baleset következtében, miközben igyekezett a műterméhez, elütötte egy autó.
A Budapest, VIII. József utca 37. szám alatt
lévő Műteremház falán, az 1987-ben elhelyezett
Emléktábla hirdeti nevét, hogy „E ház műtermében alkotott Beck András szobrászművész, századunk kiemelkedő művésze.”
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