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Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim!  

 

A Holokauszt Közalapítvány 2008 óta Wiesenthal-díjat adományoz olyan személyeknek, akiknek 

tevékenysége méltó Simon Wiesenthal életművéhez, mert munkájukkal elősegítették a 

magyarországi holokauszt emlékének ápolását, megőrzését. Szerencsésnek mondhatom magam, 

mert vagy tíz esztendeje alkalmam volt Bécsben a már idős Wiesenthallal személyesen találkozni, 

beszélgetni, a belőle sugárzó mély humánumot megtapasztalni. 

    A humánum, az ember szeretete, az emberség érvényesítéséért vállalt következetes küzdelem, 

a tolerancia és a megértés elősegítése Simon Wiesenthal életművének gerince volt. Ezen az 

alapon vált már életében legendává, emiatt kérte meg a Holokauszt Közalapítvány a Wiesenthal 

család engedélyét a róla elnevezendő díj megalapításához és rendszeres adományozásához.  

   Kutas László szobrászművész kiteljesedő életművével, emberi magatartásával a közelmúltban 

méltónak találtatott arra, hogy munkásságát Wiesenthal-díjjal ismerjük el.  A művész 1936. április 

17-én, Budapesten született. Édesapja Kutas Emil, református lelkészként szolgált. 1954-ben 

érettségizett, majd hat esztendőn át a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán szerzett 

diplomát, Pátzay Pál növendéke volt. Eleinte kőből faragott köztéri szobrokat készített. 1974-ben 

nemzetközi érempályázaton nyert Firenzében, mikoris 20 ország 400 szobrásza közül első díjjal 

ismerték el. Közben házasságot kötött Hoffmann Henriette festőművésszel, aki két leánnyal 

ajándékozta meg. Ágnes lányuk grafikus, de főleg hegedül és énekel, Diana diplomás 

látványtervező. 

    Kutas László közben egyre több érmet készített. A Magyar Nemzeti Bank 25 emlékérme 

pályázatából 13-at megnyert. Kisplasztikái öt földrész számos köz- és magángyűjteményébe 

jutottak el. Több mint 130 kisplasztikát készített, eleinte kőből, napjainkban inkább bronzzal 

dolgozik. Hetvennél több munkáját helyezték el köztereken itthon és külföldön. Sopronban 41 

munkája található. Petőfi mellszobrát - Budapest ajándékaként készítette - Kijevben állították fel. 

1990-ben Lady Diana hercegnőnek ajándékozta a Mary Poppins kisplasztikáját. 

    A soproni Papréten, az ortodox zsidók 1944-ig tradicionális lakhelyének és templomának 

közelében található Kutas művész úr humánumról, mély együttérzésről tanúskodó holokauszt 

emlékműve. A szoborkompozíció kimagasló és megrázó tiszteletadás az ártatlanul megölt zsidók 

áldozata előtt. Az alkotó a számunkra máig felfoghatatlant, ahogy a költő írta, a förtelmes halált, a 

gázkamrába kényszerített honfitársaink hiányát jelenítette meg. A bronz alkotás a gázkamra előtti 



helyiség falát reprezentálja. A számmal megjelölt fogasokon személyes tárgyak függenek. Az 

immár gazdátlan ruhák, a padlóra sorba rakott cipők mellett a gyerekek kedves, otthagyott 

játékaik, valamint szemüvegek láthatók.        

   Kutas László holokauszt szobra őszinte, mindenben hiteles alkotás.  2004 óta évszázados 

platánfák körében döbbenti meg az arra járókat. Talapzatán magyar és héber felirat olvasható: 

"Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy!" A hátfalon a fölszálló betűk a 

rómaiak által Tórába csomagolva elégetett, fantasztikus tudású Hanina ben Tradjon rabbi 

mártíriumára emlékeztetnek, az ő lelke Jeruzsálemben az írás betűivel együtt szállt föl a 

Mindenhatóhoz. 

   Kutas művész úr tevékeny volt a Balfon és környékén megölt nyolcezernyi zsidó 

munkaszolgálatos Winkler Barnabás építész által tervezett emlékművének előkészítésében is. 

Újabban kérésünkre azonnal elvállalta, hogy a következőkben szakmai tapasztalataival segíti Dan 

Reisinger Izrael-díjas művész erőltetett menetet szimbolizáló, az Emlékközpont területén a 

közeljövőben felállításra szánt alkotásának mielőbbi budapesti megvalósítását.    

    Kutas László 2009-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. 

Tisztelettel kérjük a nagyra becsült művész urat, vegye át, helyezze mellé szerény 

elismerésünket, a Simon Wiesenthal - díjat is.  

 

 

A laudációt írta és elmondta:  
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