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„Régimódi művész vagyok, nem absztrakt. Az érthetőséget keresem. A 

szoborban legyen dinamikus erő, mondjon valamit, és hasson a szemlélőre… 

Mi képzőművészek a természet jelenségeit rajzban, festményben, plasztikában 

próbáljuk – tehetségünk és mesterségbeli tudásunk szerint – megalkotni, 

hozzáadva természetesen a saját művészegyéniségünk sugallta mondanivalót.” 

(Interjú Kisfaludi Strobl Zsigmonddal, Turista, 1963/1, 17. p.) 

 

 

Bevezetés 

 

A magyarországi rendszerváltás óta eltelt két évtized során egy hosszú ideig meglehetősen 

stabilnak tűnő (tegyük hozzá: hivatalosan diktált) értékrend és számos hozzá kapcsolódó 

fogalom relativizálódásának lehettünk tanúi. Úgy tűnik, egy közel fél évszázadot felölelő 

történelmi és a hozzá kapcsolódó művészeti korszak szinte teljesen elvesztette súlyát, 

másképpen fogalmazva egyik oldalról megváltozott – depolitizálódott, objektívebbé vált – 

megközelítésének módja,1 másik oldalról számos aspektusáról, ezek között magáról a 

művészet korábban hivatalosan diktált fogalmáról is megváltozott a véleményünk. A 

művészetnek a mindennapi életben betöltött szerepe kapcsán jelentős hangsúlyeltolódás volt 

megfigyelhető, s míg korábban, legalábbis az ortodox szocialista ideológia szerint, a művészet 

elsősorban a politikai propaganda szolgálatában állt, ma már e területen belül egymástól egyre 

távolabb kerülő jelenségek figyelhetők meg, amelyek a művészet mind differenciáltabbá váló 

funkcióihoz kötődnek. A megjelenés alapvető formáit leszámítva egyre kevésbé van köze 

egymáshoz a kortárs művekre koncentráló galériák, a lakásdekorációs üzletek, a 

műkereskedelem által képviselt művészetnek, vagy akár a köztereket díszítő alkotásoknak, és 

akkor még nem is említettük a kifejezetten ideológiai (politikai, vallási, morális) töltettel 

készített műveket. A mainstream munkákat kínáló galerista a magas művészet bástyái mögül 

alkalmasint leminősíti a bevásárlóközpontok tájképekre, aktokra és ódon hatású csendéletekre 

koncentráló festmény-kereskedőinek kínálatát, aki viszont az „elitistákat”, vagy a „bigott” 

templomi művészeket kárhoztatja. Az ideológiai alapvetés, a művészet fogalma és 

funkciórendszere újradeffiniálásának hiányát mutatja, hogy a száz év előtti akadémizmust, 

vagy akár a szocreált a mindenkori kortárs trendekre és az alkotói szabadság akkori hiányára 

                                                 
1 Ezen a meglátásomon nem változtat az a látszólagos ellentmondás, hogy az egyes művészekhez, illetve az 
általuk képviselt művészi törekvésekhez való hivatalos viszonyulás – sajnos – gyakran áll politikai alapokon. A 
hatalom által a művészettől elvárt közvetlen, tartalmi, legalább utalás szintű politikum ugyanakkor már a múlté. 
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hivatkozva szóljuk le. Hangsúlyozni kell azonban, hogy bármiféle értékelésnek csupán akkor 

lehet létjogosultsága, ha az adott művészeti alkotást, vonulatot vagy akár teljes oeuvre-t egy 

adott korszakba ágyazott történelmi produktumként fogjuk fel, és mint ilyet tesszük 

vizsgálatunk tárgyává. Egy kevéssé szimpatikus korszak művészetének par excellence 

elutasítása csupán szubjektív alapon történhet, ami – bár olykor érthető – kívül esik a 

tudományos szempontokon. Pótó János megfogalmazásával élve: „ami volt, az része a 

magyar művészet történetének. Nem az a kérdés, hogy beilleszthető-e, hiszen benne van… 

Nem mondhatjuk (bár a politikai szféra gyakorta próbálkozik ezzel), hogy például a nyilas 

vagy a sztálinista korszak nem része (vagy finomabban: nem ″szerves″ része) a magyar 

történelemnek, hiszen ezzel feltételeznénk egy ″szerves magyar történelmet″, amely itt-ott 

kisiklott. Csakhogy ezek a kisiklások: maguk a történelem. Ugyanígy van az egyes 

életművekkel is, melyekből persze ″mindig kilógnak″ az ortodox szocreál munkák (Rieder 

Gábor), de ezzel együtt részei.”2 Ha pedig egy alkotó pályája a politikai fordulatokban gazdag 

elmúlt évszázad több korszakához is szorosan kapcsolódott, értékelése különös körültekintést 

igényel.  

Dolgozatom témaválasztása mögött szubjektív és objektív okok egyaránt rejlenek. 

Kisfaludi Strobl Zsigmond a Göcseji Múzeumban őrzött hagyatékának szakmai vezetőjeként 

életművét a 20. század magyar művészete kapcsán megkerülhetetlennek tartom, amelynek 

feldolgozása mind lokális, mind országos szempontból indokolt és szükséges. A művész Zala 

megye szülöttje, szülőfaluja, Alsórajk, továbbá a megyeszékhely, Zalaegerszeg díszpolgára, 

akinek pályája Zala megye ösztöndíjának támogatásával indult, Zalaegerszegen hat köztéri 

alkotása áll, és aki zalai kötődését mindvégig megtartotta. Innen indulva jutott el a harmincas 

években Londonba, és vált az angol társadalmi elit reprezentatív és kedvelt szobrászává, majd 

az ötvenes-hatvanas években, Moszkvában a művészeti akadémián is ünnepelt, nagy 

nemzetközi reputációnak örvendő alkotóvá. Pályája több szempontból is különösen érdekes. 

Egyrészt azért, mert a meglehetősen eseménydús 20. század hét évtizedén töretlenül ívelt 

keresztül, másrészt azért, mert személye akár a hivatalos művészet archetípusának is 

tekinthető,3 s mint ilyen, szorosan kapcsolódik a mindenkori történelemformáló erőkhöz, 

vagy ha úgy tetszik, a politikumhoz, harmadrészt pedig azért, mert az első világháborút 

követően már egy, a művészet általános fejlődésétől egyre inkább eltávolodó irányzat 

                                                 
2 Pótó János: Megjegyzések a szocreálról. http://artportal.hu/forrasok/cikkek/muerto/poto_janosand_-
megjegyzesek_a_szocrealrol (2012. március 31.) 
3 Aligha található még egy olyan alkotó a hazai művészettörténetben, aki annyi egymást követő, ideológiailag 
egymással szemben álló politikai berendezkedést szolgált ki a legmagasabb szinten, mint éppen Kisfaludi Strobl. 
Ezért említhette idősebb korában, bár számos politikai emlékmű készítőjeként némiképpen sajátos logikával, 
hogy a politika soha nem érdekelte. 
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művelőjeként érte el sikereit. Ez objektív értékelésében abból a szempontból okozott zavart, 

hogy semmiképpen nem illett a művészeti fejlődés stiláris linearitásának kizárólagosságát 

hangsúlyozó, hosszú ideig domináns szerepet játszó nézetbe, ugyanakkor viszont jól 

illusztrálja a mindenkori politikai reprezentáció és a klasszikus gyökerű formai megjelenés 

közötti szoros összefüggést. A kutatás ennek révén a művészettörténet olyan határterületéhez 

érkezett, mint az egyes politikai berendezkedések legitimációs törekvéseinek és társadalmi 

propagandájának a művészet sajátos eszközeivel történő hangsúlyozása. Nem elhanyagolható 

az a tény sem, hogy az ebben tevékenyen közreműködő Strobl harminchét éven keresztül 

(1924-1961) volt a Képzőművészeti Főiskola professzora, aki a szobrászok számos 

generációjának oktatása során olyan szemléleti folyamatosságot képviselt, amilyenre senki 

másnak nem nyílott lehetősége, és akinek szakmai igényessége még azokra a tanítványaira is 

hatással volt, akik művészeti felfogását elutasították, túlhaladták.  

Bár a magyar művészettörténet-írásban örvendetesen gyarapszik a művészmonográfiák 

száma – amelyek egy adott korszak művészetének vertikális jellegű feldolgozásaként 

értékelhetők, szemben az inkább horizontális szemléletű összefoglaló művekkel –, ezek nagy 

többsége nem a szobrászathoz kapcsolódik. Amennyiben a magyar szobrászatnak a 19. század 

utolsó évtizedeiben színre lépő első, vagy az őket követő második klasszikus nemzedékét 

(utóbbihoz tartozott Kisfaludi Strobl is) vesszük szemügyre, a helyzet még kevésbé lelkesítő. 

Bár Izsó Miklósról,4 Zala Györgyről,5 Telcs Edéről, Bory Jenőről,6 Ligeti Miklósról,7 Tóth 

Istvánról,8 Horvay Jánosról,9 vagy a kevésbé ismert Rumi Rajki Istvánról10 születtek a 

közelmúltban feldolgozások, ezek jórészt nem széles körben elérhető, vagy nem 

monografikus igényű művek. Mazányi Judit remek, ilyen témájú disszertációként egyedülálló 

Ligeti Miklós-monográfiája11 kiadatlan maradt.  

Ha Kisfaludi Strobl pályaképének kutatására tekintünk, a helyzet nem sokkal kedvezőbb. 

Az alapvető forrás természetesen a művész olvasmányos önéletrajza,12 aminek forrásként 

                                                 
4 Goda Gertrúd: Izsó Miklós szobrászi életútja. Herman Ottó Múzeum, Miskolc 1993. 
5 Borbás György: A Millennium szobrásza, Zala György (1858-1937). Kossuth Kiadó, Budapest 1999. 
6 Péntek Imre (szerk.): Bory Jenő. Árgus Kiadó, Székesfehérvár 2001. 
7 Prohászka László: Ligeti Miklós. Kapoli Múzeum & Galéria, Balatonlelle 2001. 
8 Ács Pál: Tóth István. A küzdelem szobrásza. Belső Tárlat 8. Kráter Műhegy Egyesület, Pomáz 2007. 
9 Kriston Vízi József – Millisits Máté (szerk.): Ismerős művek elfeledett alkotója. Horvay János (Pécs, 1874 – 
Budapest 1944), Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület, Dombóvár 2011. 
10 Salamon Nándor: Rumi Rajki István, Magyar Nyugat Könyvkiadó Bt, Vasszilvágy 2009. 
11 Mazányi Judit doktori disszertációja: Ligeti Miklós szobrászművész életműve. ELTE Művészettörténeti 
Doktori Iskola 2005. http://doktori.btk.elte.hu/art/mazanyi/diss.pdf. (2011. augusztus 25.) 
12 Kisfaludi Strobl Zsigmond: Emberek és szobrok, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest 1969.  
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történő értékelését nemrég Nagy Ildikó végezte el.13 Felhasználása során figyelembe kell 

venni, hogy a szobrász emlékezetből dolgozott, nem törekedett filológiai pontosságra. Sok 

helyen hibásak a dátumai, néha rosszul emlékezett nevekre, számára kellemetlen eseményeket 

elhagyott, másokat talán túlzottan is részletezett vagy kiszínezett. Egy-egy esemény általa 

történő leírását más szemtanúkéval összevetve erősen szubjektívnak bizonyul. Műve ugyan 

nagy jelentőségű kordokumentum, adatait azonban kritikával kell kezelni.14 A szobrászról 

ezen túlmenően egyetlen kismonográfia született, 1956-ban, Kopp Jenő tollából.15 Önálló 

kiadványként jelent meg Vucsetics orosz szobrászművész munkája Moszkvában, azonban 

nem haladja meg az ismeretterjesztő tanulmány szintjét.16 Az 1976-ban megnyílt 

zalaegerszegi Kisfaludi Strobl emlékkiállításnak két katalógusa született. Az első17 nagy 

erénye a művész életrajzának összeállítása, míg a második18 a hagyaték valamennyi alkotását 

illusztrálva adta közre. Számos résztémában született hosszabb-rövidebb tanulmány,19 az 

életmű átfogó értékelése azonban mostanig nem történt meg. Nagy jelentőségű volt a művész 

születésének 125. évfordulója alkalmából, a zalaegerszegi Göcseji Múzeumban megrendezett 

tudományos emlékülés,20 amelynek tizenkét előadója számos új információval szolgált a 

művészpálya kapcsán, és számos új aspektusra irányította rá a kutatás figyelmét. Strobl 

tevékenységére – a kritikákon túl – elsősorban annak közvetlen vagy közvetett politikai 

aspektusai miatt minden korban jelentős sajtófigyelem irányult, ennek mindmáig tartó 

megnyilvánulásai szintén figyelmet érdemelnek. 

Az életút eseményeire vonatkozó egyik legjelentősebb forráscsoport éppen ezért a 

művésznek a hagyatéka részét képező sajtóbibliográfiája volt, amit az MTA 

Művészettörténeti Kutatóintézete (ma: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Művészettörténeti Intézet) Művészlexikonának adatbázisából sikerült kiegészíteni. A kutatás 

talán legfontosabb lépcsőfokát ennek digitalizálása jelentette. Az adatokat a Kutatóintézet és a 

Magyar Nemzeti Galéria Adattárából, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

Levéltárából nyert információkkal egészítettem ki. A hagyaték ezen túl is sok értékes forrást 

                                                 
13 Nagy Ildikó: Kisfaludi Strobl Zsigmond önéletírása mint művészettörténeti forrás. Zalai Múzeum 19. (2010), 
17-21. p. 
14 Ez mind a személynevek, mind az intézménynevek esetében előfordult. Bécsi tanulmányainak színhelye, a 
Staatsgewerbe Schule pl. könyve nyomán számos helyen Stadtgewerbe Schuleként jelenik meg (26. p.). 
15 Kopp Jenő: Kisfaludi Strobl Zsigmond, Budapest 1956. 
16 Vucsetics, Jevgenyij Viktorovics: Kisfaludi Strobl Zsigmond, Moszkva, 1960. (orosz nyelven) 
17 Sárkány József: Kisfaludi Strobl Gyűjtemény, Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum. Az állandó kiállítás katalógusa, 
Zalaegerszeg 1981.  
18 Kostyál László: Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975). A Zalaegerszegi Kisfaludi Strobl Zsigmond 
gyűjtemény katalógusa. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Zalaegerszeg 2004. 
19 A szerzők között ki kell emelni Prohászka László nevét, aki egymaga Strobl féltucat alkotását dolgozta fel. 
20 A 2009. november 3-án elhangzott előadások szerkesztett változata a Zalai Múzeum 19. (2010) kötetében 
olvashatók. 
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tartalmaz, közülük a legjelentősebbek azok a fényképek, amelyek számos, elveszett vagy 

lappangó alkotást örökítettek meg, illetve a művész életének jelentős eseményeiről, portréinak 

modelljeiről készültek. Kutatásokat folytattam a Szépművészeti Múzeum könyvtárában, az 

Országos Széchenyi Könyvtárban, a Kutatóintézet könyvtárában, az ELTE Művészettörténeti 

Intézetének könyvtárában, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárban, a Zala Megyei 

Levéltárban. Fontos adatokat nyertem a művész családjával, elsősorban is leányával, a 

közelmúltban elhunyt Visy Lajosné Kisfaludi Strobl Évával, valamint hajdani tanítványaival 

folytatott beszélgetések során. Az oeuvre feltérképezése érdekében kutattam a Magyar 

Nemzeti Galéria szoborosztályának, valamint a nagyobb vidéki múzeumoknak anyagát, 

feltérképeztem a Fiumei úti sírkertben és a Farkasréti temetőben található síremlékeket. Nagy 

hasznát vettem az interneten történő kutatásnak, ahol a művész számos eddig nem, vagy 

kevéssé ismert alkotására bukkantam rá, köztük olyanokra is, amelyek Kisfaludi Strobl 

szignóját hordozva bekerültek ugyan a műkereskedelembe, ám aligha állják ki egy alaposabb 

stíluskritikai elemzés próbáját.  

Dolgozatom készítése során fejtörést okozott a megfelelő metodika összeállítása. A Kopp 

Jenő, illetve a művész önéletírása által követett időrendi, életrajzszerű, leginkább 

monografikusnak mondható feldolgozást célszerűtlennek tűnt harmadszor is megismételni, 

ugyanakkor az alapvetően kronologikus elrendezés feltétlenül indokoltnak tetszett. A 

biografikus feldolgozás eseményeket állít sorba, és kevésbé tesz átláthatóvá egyes, részleteit, 

állomásait tekintve megszakításokkal megvalósuló folyamatokat. Nehezíti az események 

között az időrenditől eltérő szempontok alapján mutatkozó összefüggések feltérképezését, 

illetve azok ilyen jellegű csoportosítását. Éppen ezért olyan megoldást választottam, 

amelynek fejezetei nagyjából lefedik az egymást követő korszakok legfőbb eseményeit, 

azonban valamennyi tematikus, így egyrészt az adott időszakból vissza-, illetve előretekintést 

is nyújt, másrészt viszont a korszak eseményeit az adott téma szemszögéből, illetve annak 

alárendelve vizsgálja. Ez természetesen azzal a veszéllyel jár, hogy számos, az adott 

vonulatba nem illeszkedő esemény, illetve szempont elsikkad. Ennek kockázatát ilyen 

metódus választásával fel kellett vállalni, ugyanakkor azzal igyekeztem csökkenteni, hogy az 

életrajz konkrét történéseit külön fejezetben is közreadom. Ilyen módon lehetőség nyílt azokat 

a vonatkozásokat kiemelni, amelyekre ilyen összefüggésben mindeddig kevesebb figyelem 

jutott, és amelyek alapvető támpontot nyújthatnak a kutatásnak Kisfaludi Strobl Zsigmond 

művészettörténeti szerepének pontos meghatározásában. Az egyes fejezetek között olykor 

időrendi párhuzamosság is fennáll, aminek legszemléletesebb magyarázatát a harmincas évek 
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történései adták, amikor a művész élete két szálon, két helyszínen zajlott, Budapesten (ahol a 

főiskolán tanított) és Londonban.  

Az első fejezet a Strobl által befutott pálya és státusz kialakulásának, belső logikájának, 

valamint a hozzá való eddigi viszonyulásnak elemzése. Ezt követi a hazai és külföldi 

tanulóévek, valamint az őt érő, meghatározóvá vált művészeti hatások bemutatása. A 

kibontakozásban alapvető szerepet játszott a széles kapcsolati hálót biztosító 

szabadkőművesség, amely a múlt század első évtizedeiben igen sok fiatal művészt vonzott 

magához, és amire a kutatás mindeddig kevéssé figyelt fel. Segítségét ott sejthetjük a 

csaknem négy évtizedes főiskolai karrier kezdetén is, ennek során Strobl szemlélete (mind 

pozitív, mind negatív irányban) több szobrászgenerációnkra is jelentős kihatással volt. A 

harmincas években a pályája csúcsán álló művész tanári tevékenysége mellett a londoni felső 

tízezer közkedvelt portészobrászaként szerzett hírnevet. Az általa az angol fővárosban 

megmintázottak feltérképezésére és iparszerűvé váló ottani működésének bemutatására eddig 

nem került sor. E körben megszerzett nimbuszának döntő szerepe volt abban, hogy az őt ért 

jelentős ideológiai támadások ellenére a kommunista hatalomátvételt követő időszak 

legnagyobb tekintélyű hazai szobrásza legyen, e folyamatról külön fejezet szól. A művész az 

egész 20. század határainkon túl talán legismertebb magyar képzőművésze, ezért tűnt 

hasznosnak külföldi szerepléseit és külföldre került alkotásait külön is feltérképezni. Az 

utolsó részben művészetének különböző műfaji vonulatait veszem górcső alá, közöttük 

olyanokat is, mint az eddig kevés figyelemre méltatott lovasszobrok, épületplasztika vagy 

síremlékek, majd röviden kitérek munkamódszerére is. 

A feldolgozás vázolt metodikája azt is eredményezte, hogy viszonylag kevés figyelmet 

fordítottam az egyes alkotások keletezésnek körülményeire, az ehhez kapcsolódó, forrásértékű 

dokumentumok felkutatására. Ez – bár természetesen nem minden esetben nélkülöztem – a 

választott logika áldozatául esett, meggyőződésem azonban, hogy a megvilágított 

összefüggések feltárásával többet sikerült nyerni, mint amennyit a másik oldalon esetleg 

vesztettem. 

Különösen nagy fontosságot tulajdonítok az oeuvre-katalógus összeállításának, ami 

természetesen nem egy lezárt adattár, hanem a kutatás pillanatnyi állását tükröző, a jövőben 

bizonyosan bővítendő és sok helyen módosítandó felsorolás. Olyan értelemben nem 

tekinthető hagyományos értelemben vett oeuvre-katalógusnak, hogy nem tartalmazza a benne 

szereplő alkotások teljes provenienciáját, miután sok alkotás esetében nem követhető nyomon 

sem az eredeti, sem a másolati példányok száma, még kevésbé azok sorsa. Nem 

vállalkozhattam teljességre az irodalmi- és sajtóutalások feltérképezésében sem, itt az adott 
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alkotás készítésének időpontja szempontjából kulcsfontosságú legkorábbi sajtómegjelenésre, 

valamint a fontosabb kiállítások katalógusaira helyeztem a hangsúlyt. Külön jeleztem az adott 

alkotás státuszát, elválasztva a meglévő alkotásokat a csak irodalomból, sajtóból, esetleg 

fényképről ismert, napjainkban lappangó, esetleg már megsemmisült, illetve a bizonytalan 

identifikációjú művektől. Ahol módom volt rá, az alkotásokhoz fotóillusztrációt is 

beszereztem.21 A fényképek minősége erősen heterogén, a napjainkban készített felvételek 

mellett – kényszerből – sok archív, némely esetben műtermi fotóról, rossz minőségben 

kivágott-kinagyított kép is szerepel közöttük, egyes esetekben pedig korábban megjelent 

publikációk, újságcikkek illusztrációit, illetve a világhálón szereplő felvételeket vettem át. Az 

összeállítás a későbbiekben segíthet eligazodni a műkereskedelemben igen népszerű és magas 

árakat elérő művész alkotásainak tekintetében. A felsorolás jelenleg valamivel több, mint 

nyolcszáz alkotást tartalmaz. Bizonyos, hogy a portrék száma ennél lényegesen magasabb, a 

magánkézben lévő arcmások felkutatása azonban meglehetősen nehézkes. A köztéri alkotások 

többnyire jól dokumentáltak, a síremlékek viszont először szerepelnek ilyen jellegű 

feldolgozásban, itt elképzelhető továbbiak felbukkanása is. Ugyanez elmondható a 

kisplasztikákról is, bár ezek a kiállítások gyakori szereplőiként általában ismertek. Nehezítette 

a munkát, hogy egy-egy művet Strobl több címen is kiállított, máskor ugyanazon a címen 

eltérő alkotásokat mutatott be, vagyis nem minden alkalommal volt konzekvens a 

címhasználatban. A fiatalkori művei között előforduló „Tanulmányfej”, „Arcmás” vagy 

hasonló címen szereplő munkák további támpontok híján esetlegesen létező műtermi 

felvételek esetén is nehezen azonosíthatók, és olykor az sem állapítható meg, hogy a 

bemutatását követően néhány évvel esetleg azonos cím alatt ugyanaz, vagy másik alkotás 

szerepelhetett-e. A tételek száma így akkor is rejt magában némi bizonytalanságot, ha az 

olyan alkotásokat, melyek feltehetően már szerepltek a listában, igyekeztem kiszűrni, vagy a 

felmerülő kételyeket a felsorolásban legalább jelezni. 

Úgy vélem, a felsorolt szempontok következetes érvényesítése az alkotások mögött segít 

az eddiginél jobban megismerni a nehéz történelmi korszakban élő és munkálkodó, az által 

kétségkívül sok szempontból determinált, hihetetlen vitalitású, az esetleges hiányosságai 

mellett rendkívüli tehetséggel és mély humánummal megáldott embert, és kicsit talán az általa 

„belakott”, számára hol tágabb, hol szűkebb, de mindenkor jól körülhatárolható mozgásteret 

biztosító közeget is. 

                                                 
21 Ezek munkámnak külön CD lemezen megtekinthető, a disszertációhoz a szerzői jogok néhány esetet érintő 
tisztázatlansága miatt nem csatolt mellékletét képezik. 
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Konformitás, újklasszicizmus és szocreál viszonya Kisfaludi Strobl Zsigmond 

életművében 

 

 

Bár Kisfaludi Strobl Zsigmond kétségkívül az elmúlt évszázad egyik leginkább elismert 

magyar szobrászművésze, halálát követően, alkotói pályája mérlegének megvonásakor – már 

az 1990-es rendszerváltáshoz kapcsolódó hangsúly-átrendeződéseket megelőzően is – hosszú 

ideig egyfajta bizonytalanság volt érezhető. Ennek alapvető okát nem művészi kvalitásának 

átértékelésében vagy az aktuális divatáramlatoknak az általa követett stiláris tendenciáktól 

történő eltávolodásában kell keresnünk. Sem alkotásainak művészi színvonala nem 

kérdőjelezhető meg, sem pedig a stiláris fejlődés nem alakította úgy át látásmódunkat, hogy 

művészi törekvéseit az ötven évvel ezelőttihez képest sokkal időszerűtlenebbnek látnánk. 

Persze nem állítható, hogy az általa művelt klasszicizáló akadémizmus folyamatosan időszerű 

lenne. Inkább úgy fogalmazhatunk, hogy ez a művészi eszmélésének időszakát jellemző 

szobrászati stílus a 19-20. század fordulójától egyértelműen kikerült a fejlődés fő sodrából, 

ennek ellenére az antik szépségeszményhez való ragaszkodásával egyfajta időszerűtlenség 

hatását kelti, s így a közönségre mindmáig jelentős hatással van.  

A kialakult bizonytalanság gyökereit tehát nem művészetének formai vonatkozásaiban 

kell keresnünk. Sokkal inkább a tartalmi metamorfózisokon és kompromisszumokon alapuló 

etikai megfontolások azok, amelyek talán a szükségesnél erőteljesebben akadályozták az 

objektív kép kialakítását. A szobrász felfogása hangsúlyozottan apolitikus volt, ennek 

jegyében az emlékműszobrászatot egyfajta történetírásnak tartotta, amelynek keretein belül a 

művésznek egyaránt nemes feladata lehet a múlt és a jelen kiemelkedő eszméinek, 

eseményeinek és tetteinek megörökítése.22 A 20. század történelmének számos fordulópontja 

során csak azok a művészek maradhattak folyamatosan a felszínen, akiknek művészet-

felfogása kellőképpen rugalmas volt a mindenkori hatalomhoz történő igazodáshoz. A 

művészetéből élő szobrász számára az elsődleges jövedelemforrás többnyire a köztéri 

alkotásokból származik, ezek döntő többsége pedig hivatalos megrendelés nyomán készül. A 

szobrász helyzete kiszolgáltatottabb, mint a festőé vagy a grafikusé, így a lojalitás számára 

nagyobb jelentőséggel bír. Ha valakinek a pályája annyi történelmi sorsfordulón töretlenül 

ível keresztül, mint Kisfaludi Strobl Zsigmondé, szükségszerű, hogy művészete tartalmi 

                                                 
22 Szűcs György: Ars memoriae, ars oblivendi. Emlékművek térben és időben. In: Történelem – Kép. 
Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Kiállítási katalógus, Budapest, Magyar 
Nemzeti Galéria 2000. március 17. – szeptember 24. 689-694; 692. p. 
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oldalának elkerülhetetlen kacskaringóit formai állandóság hordozza, éppen olyan, amely 

időtlenségével (mondhatnánk permanens időszerűtlenségével) az adott tartalomnak is a 

maradandóság érzését kölcsönzi.  

Művészeti nézeteinek, s ezen belül stiláris kötődéseinek kialakulásában saját bevallása 

szerint is fontos szerepet játszottak az 1896-os millenniumi ünnepségek és az azokon látott 

kiállítások. A tizenkét éves Zsiga ekkor járt először a fővárosban, találkozott a kor historizáló 

művészetével, és az ott szerzett benyomások élete végéig elkísérték.23 Mikor néhány évvel 

később, 1901-ben beiratkozott az Iparművészeti Iskolába, majd 1905-ben a Mintarajziskolába, 

Rodin, Maillol és a szecessziós szobrászok nyelve számított korszerűnek. Legkorábbi ismert 

művei közül az 1906-ban készült, erőteljes dekoratív felhangokat sem nélkülöző Gregersen 

Baby-portré és az egy évvel későbbi Rózsi – Fekvő női akt című erőteljes szecessziós hatásról 

tanúskodik, utóbbi ugyanakkor kétségkívül Rodin Danaidájának igézetében született. Igaz, a 

francia szobrásznál a felhúzott lábakkal fekvő akt hátát csaknem felfelé fordítja, Kisfaludi 

Strobl nőalakja pedig az oldalán fekszik, de ugyanúgy felhúzott lábakkal, s ugyanúgy elomló 

hajkoronával. A francia szobrász hatásának tulajdoníthatjuk, hogy a talapzat az ő művéhez 

hasonlóan a kompozícióba belefoglalt sziklafelszínt imitál. Arra is fel kell azonban 

figyelnünk, hogy Strobl éppen Rodin művének egyik lényegi mozzanatát hagyta figyelmen 

kívül, nevezetesen a fej és az alsótest ellentétes irányú csavarodása által keltett hullámzó 

dinamizmust, ami a drámai hatás eszköze, s amelyre a zavartalan nyugalom általa 

szándékozott ábrázolásánál nincsen szükség.24  

 

  

 1. A. Rodin: Danaida, 1885 2. Kisfaludi Strobl Zs: Rózsi – Fekvő női akt, 1907 

                                                 
23 Kisfaludi Strobl Zsigmond: Emberek és szobrok i. m. 11. p. 
24 Nagy Ildikó utalt rá, hogy ez a Baudelaire költői képére visszavezethető, „dúsan elomló, az arcot eltakaró, a 
talapzattal egybeolvadó, abban szinte a végtelenségig folytatódó hajtenger … Rodin Danaidájával … 
prototípussá lett a szecessziós plasztikában.” A nőalak „érzékien mintázott szép teste durva kőre borul rá, 
mellyel hullámzó tengerként olvad egybe a haja… Ez a szobortípus minden nemzet művészetében megtalálható 
a századfordulón”. Nálunk Ligeti Miklós Évája (1897) képezte a rodini gondolat első reflexióját, majd Lányi 
Dezső (1879-1951) Álom (1907) c. kisplasztikája, amelynek Strobl műve szinte pontos tükörképe. Ugyancsak e 
típust képviseli Margó Ede (1872-1946) Női aktja is. Ld. Kontha Sándor (szerk.): Magyar művészet 1919-1945. 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1985, 473-474. p.   



 12 

 

Amint arról az életrajzi kötetében közölt műtermi felvételei is tanúskodnak, a szecesszió 

korántsem vált uralkodóvá Kisfaludi Strobl szobrain, feltűnését inkább csak az uralkodó 

trenddel történő próbálkozásnak, vagy egyenesen kacérkodásnak értékelhetjük. Más, korai 

alkotásai teljesen akadémikus stílusban készültek, és amikor 1912-ben a Műcsarnokban 

kiállított Finálé című szobrával elnyerte a báró Rudics József (1792-1879) által alapított, 

jelentős elismerésnek számító alapítványi díjat, ez megerősíthette abban, hogy a klasszikus 

stílussal jó úton jár. Sikere nem csak anyagi jellegű volt (a díjjal 6900 korona járt, ráadásul a 

szobrot a főváros saját képtára számára 2000 koronáért megvásárolta), hanem ennek révén 

hívta meg őt Zala György a Japán kávéház művészasztalához is, ami a szakma tekintélyes 

tagjai részéről komoly elismerésnek számított.25 A magyar képzőművészeti élet elitjének – a 

későbbi Szinyei Társaság magjának – törzshelye akkoriban a fal japán motívumokkal ékes 

majolika díszítéséről elnevezett Japán kávéház volt az Andrássy úton.26 A központi 

művészasztal öregjei (Lechner Ödön, Szinyei Merse Pál, Zala György, Iványi Grünwald Béla, 

Fényes Elek, Ferenczy Károly, Thorma János, Réti István, Rippl-Rónai József, Csontváry 

Kosztka Tivadar stb.) körül kisebb asztalok mellett ültek a szavukat, véleményüket leső 

fiatalok, akiknek e jeles társaság esetleges invitálása nagy kitüntetésnek számított.27 Kisfaludi 

Strobl ekkortól vált reményteljes tehetségből a többiekkel egyenrangú, elismert művésszé. 

Korábban meglehetősen szűkös anyagi körülményei ekkortól tették lehetővé számára a 

jelentősebb külföldi tanulmányutakat. 1912-ben a párizsi Julian Akadémia nyári tanfolyamán 

fejlesztette tudását.28 A modern irányzatokra érzékeny, Párizsba látogató fiatal magyar 

művészek (Boromisza Tibor, Czóbel Béla, Csók István, Galimberti Sándor, Kernstok Károly, 

Kmetty János, Mikola András, Perlrott Csaba Vilmos stb.) a századfordulón előszeretettel 

látogatták a számos itteni magániskola, közöttük különösen is a Julian előadásait, miután az 

ezekben korrigáló tanárok szemlélete magyarországi kollégáiknál egyrészt frissebb volt,29 

másrészt gipszszobrok helyett aktot lehetett rajzolni. Emellett éppen ezekben az iskolákban 

lehetett megismerkedni a legújabb törekvésekkel, elsősorban azonban nem a korrigáló 

mesterek, hanem a tanítványok révén.  

                                                 
25 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 33. p. 
26 Ma az Írók Könyvesboltja található a helyén. 
27 Herman Lipót: A művészasztal. A Japán művészasztal fénykora (1910-1920). In: Művészet a városban. Szerk. 
Szívós Erika. Budapesti Negyed IX. évf. 2-3. sz. (2001 nyár-ősz) 32-33. p. 
28 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 39-40. p.  
29 Barki Gergely: A Juliantól Matisse akadémiájáig. A „Párizsba gravitáló művész-generáció” iskolái. In: 
Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig. Kiállítási Katalógus. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2006, 85-94; 
86. p. 
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A párizsi hónapok hatása (erről részletesen később) néhány progresszívebb próbálkozást 

eredményezett.  1913-ban Strobl elkészítette a voltaképpen expresszionista Bokszolót. 

Esetében mind az alak megfeszített tartása, mind nagyvonalú, összefogott formaképzése, 

mind pedig belső feszültsége túllép az akadémikus maníron, és nagyobb hangsúlyt helyez a 

jelképes értelmezési lehetőséggel is kibővített narratívára, amiben annak is szerepe lehetett, 

hogy a szobrász ebben az időben a társadalmi progresszióhoz is közelebb került. A 

kecskeméti Katolikus Bérház oromzatára 1912-ben vagy 1913-ban készített Magyar szentek 

szobrai teljesen új, s mint utóbb kiderült, csak átmenetileg követett szemléletről tanúskodnak, 

ami csupán részben magyarázható azzal a ténnyel, hogy e sorozat a háromszintes épület 

főpárkánya előtt, a harmadik emelet magasságában került elhelyezésre, s ezért távlati 

nézőpontra készült. Az erőteljesen absztrahált szobrok geometrikus alapformáit síkok vagy 

gömbszeletek határolják, részletszegény formáik statikusan tömbszerűek. A kevéssé tagolt, 

ívelt oldalú kúpokba foglalható alakok szimmetriáját csupán egy-egy motívummal (pl. 

kéztartás) törte meg a szobrász.30 Gara Arnold (akivel a Kecskeméti Művésztelepen dolgozott 

együtt) 1914-ben készített portréja a kubizmus jól felismerhető befolyásáról tanúskodik.31. A 

magyar kubizmus úttörője, Kmetty János első kubista festménye, Önarcképe 1911-ben, 

Párizsban készült, s felfogásában igen közel áll a Gara-portréhoz.32 A fej mindkettőn 

háromszög alakú, az arc egyes részletei kubusosan redukáltak. Különösen a büsztre jellemző, 

hogy a részletek helyett a tömeget, a kubust hangsúlyozza, ami egyébként nem jellemző 

Stroblra. Ez annak ellenére szembetűnő, hogy egyébként a két művészeti ág alkotásait nem 

szerencsés elemző összehasonlításnak alávetni. A szobrász egyetlen ismert ilyen irányú 

próbálkozása arra utal, hogy a formai részletek érzékeltetését, a látható valóságot a 

későbbiekben nem akarta feláldozni az absztrahált tömbök, a látható mögötti valóság oltárán. 

Amíg a magyar fiatalok többségére megtermékenyítően hatott a világ akkori kulturális 

fővárosának számító metropolisz kavargó sokszínűsége, újabb és újabb hullámokban 

kibontakozó avantgárd művészete, addig Kisfaludi Strobl szobrain ennek hatása az előbbiek 

dacára alig érzékelhető. Az ő helyzete a magyar progresszív festőkétől annyiban eltérő volt, 

hogy klasszikus stílusa Párizsba érkezésekor már szakmailag és társadalmilag is elismerésben 

részesült, így mesterségbeli tökéletesedésre törekedett ugyan, stiláris irányváltásra azonban 

kevéssé. Párizs sokaktól eltérően az ő pályáján nem jelentett igazi megvilágosodást és 

                                                 
30 Sümegi György rámutat, hogy a monumentalitás látszatának növelése érdekében alulról felfelé keskenyedő, 
egységes koncepció szerint készült szobrok az épülettel „szemben lévő Nagytemplom homlokzati plasztikájára 
utaló kortársi rímként” értékelhetők. Sümegi György: A Kecskeméti Művésztelep (1909-1944), Corvina Kiadó, 
Budapest 2011, 45-46. p. 
31 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 16, 17, 19. és 23. p. 
32 Ury Ibolya: Kmetty János, Budapest 1979; 6. és 8. p. 



 14 

iránymutatást. Művészetére a jelek szerint sokkal nagyobb hatással voltak az itáliai 

tanulmányutak, amelyek során Firenzében és Rómában testközelből ismerkedhetett meg a 

reneszánsz művészet világhírű alkotásaival. Igazságtalanok lennénk persze, ha a századelő 

párizsi, a magánakadémiákon különösen is érzékelhető művészeti közegét kizárólag a 

progresszióval hoznánk kapcsolatba, hisz a korrigáló tanárok egyik fő célja éppen a 

növendékeknek az akadémiai követelményekre való felkészítése, és az újító szándékok 

mederbe terelése volt. Ferenczy Béni idézi a korrigáló Bourdelle-nek a Strobl Párizsba 

érkezése előtti évben (1911), a Grand Chaumière Akadémián hozzá intézett szavait, amelyben 

felhívta a figyelmét az újító, ámde üres formai kísérletek értéktelen voltára, s arra, hogy a 

puszta kreativitás még nem azonos a szobrászattal. A mester a természet tanulmányozását és a 

szorgalmas, folyamatos munkát tartotta a siker zálogának.33 Strobl pontosan ehhez az elvhez 

tartotta magát, ami mögött már elért, kezdeti sikerei mellett ott sejthetjük az ő egész pályáját 

jellemző, az iránta támasztott elvárásokat mindenkor toleráló igazodási kényszert is. 

Alighanem a Rudics-díj elnyerésének is köszönhetően 1913-ban a szobrászt meghívták 

Horváth Mihály püspök és történetíró Szentesen felállítandó szobrának zártkörű pályázatára. 

A megtisztelő meghívás kis híján botrányba fulladt, ugyanis Telcs Ede azzal vádolta meg 

Kisfaludi Stroblt, hogy beadott tervét Izsó Miklós szegedi Dugonits András-szobráról 

plagizálta. A pályázat zsűrije végül elvetette a vádat – hangsúlyozva, hogy a két szobor 

egyetlen közös vonása az, hogy mindkét figura reverendát visel –, és az emlékmű 

kivitelezésével végül őt bízták meg.34 A vetélytárs részéről indult példátlan támadás35 

példátlan szimpátia-megnyilvánulást eredményezett. Július 12-én este a Gundel étteremben 

mintegy 120 fős társaság ünnepelte emelkedett és vidám hangulatban Kisfaludi Strobl sikerét, 

Zala György és Lechner Ödön vezetésével, számos kolléga és barát részvételével. A reggelig 

tartó ünneplés másnap a Japán kávéházban ért véget.36 Telcs hosszú időre kizárta magát e 

                                                 
33 „Ha így folytatja, fiatal barátom, lesznek, akik megcsodálják, talán hamar korai, hangos sikerekhez jut el ezen 
az úton, de ez nem a szobrászat útja, ezek a formák üresek. Igaz, hogy ötletesnek látszanak, de ez még nem 
szobrászat, és az ötletesség nem mindig a tehetség jele. Azért, mert valami nem emlékeztet semmi másra, ami 
eddig volt a művészetben, azért az még nem értékes. Én azt ajánlom, hogy híven tanulmányozza a természetet, 
és ugrások nélkül haladjon a fáradságos, de gyümölcsöző úton, amelyen a nagyok, Puget, Carpeaux és Rodin 
haladtak.” Ld. Ferenczy Béni: Írás és kép. Magvető Kiadó, Budapest 1961, 26. p. 
34 Plágium egy művész ellen. Pesti Napló 1913. július 8; K. S. Zs: Emberek és szobrok, 44-45. p. 
35 Telcs feltehetően nehezen tudta megemészteni, hogy az a szegény vidéki fiú, aki 1905 nyarán Bécsből 
hazatérve az ő műtermében képezte magát segédként, nyolc évvel később már eredményesen szerepel egy 
pályázaton vele szemben. Telcs féltékeny természetére utalt Beck Ö. Fülöp is: mikor Telcs felesége túlzottan is 
dicsérte Beck először nekik megmutatott Liszt Ferenc-reliefjét, kiváltotta vele férje neheztelését. Ld. Beck Ö. 
Fülöp és Rippl Rónai József emlékezései. Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1957, 264. p. 
36 Az egyik jelenlevő barát, Szivessy Tibor kétoldalas, tréfás tudósítást írt az összejövetelről, Pólya Tibor le is 
rajzolta a művészt, s ezt az emléklapot a jelenlévők többsége aláírta. Pólya rajzán Strobl az egyik kezében a 
Horváth Mihály-szobrot, a másikban nagy köteg pénzt tart. Ott volt még többek között Lányi Dezső, Sámuel 
Kornélné (későbbi felesége), Falus Elek, Pásztor János, Körmendi Frimm Ervin, Ligeti Miklós, Csikász Imre, 
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társaságból. Minden jel arra utal, hogy a „nagy öregek” egy részének, a Százados úti 

művésztelep – ahol alapító tagként 1911-től lakott – többi művészének, sőt publicisztikájában 

Molnár Ferencnek mellette történő kiállása nagy jelentőségű volt Strobl számára. Bár a 

Horváth Mihály-szobor a háború miatt csak jóval később, 1934-ben került felállításra, a 

döntés erkölcsileg is megerősítette, elismertségét is növelte, és végképp elkötelezte a 

követendő (és a Pólya Tibor által az esemény alkalmával készített karikatúra szerint is jól 

jövedelmező) irány mellett.  

 

3. Emléklap Pólya Tibor karikatúrájával és a baráti kör aláírásaival, 1913. július 12. 

 

A fiatal korában sokat nélkülöző Strobl pályája innentől egyenes vonalban haladt tovább – 

már amennyiben nem tekintjük irányváltásnak azt az elsősorban a művei tematikájában 

bekövetkező módosulást, amelynek során művészetében 1945 után a korábbi, olykor patetikus 

hangvételű klasszicizmust a szocreál váltotta fel. A forma akkor már kevéssé változott, inkább 

                                                                                                                                                         
Szép Ernő, Ernszt Lajos, Faragó Géza és sokan mások. Csikász és Lányi erre az alkalomra egy kis festett szobrot 
is mintázott az ünnepeltről, amely gyerekként, ruhátlanul ábrázolta őt, más kollégái pedig a Százados úti 
otthonából titkon elorozott tárgyaiból kis kiállítást rendeztek Stroblról. A Gundelből a leírás szerint Stroblt 
barátai vállon vitték az angolparkba, majd innen a Casino de Paris-ba vonultak. A Szivessy aláírásával ellátott 
gépirat és az emléklap Pólya rajzával Kisfaludi Strobl hagyatékában maradt meg (Göcseji Múzeum, 
képzőművészeti gyűjtemény).  



 16 

a tartalom módosult. Horváth Mihály-szobortervének sikerét követően csak elvétve ismerünk 

további próbálkozást részéről az újabb művészeti irányzatokkal, érett és elismert művészként 

immár biztos volt önmagában. A századforduló nagy mestereinek (Fadrusz János, Zala 

György, Strobl Alajos, Róna József, Telcs Ede, Ligeti Miklós stb.) nyomdokaiba lépett. Az 

elkövetkező, háborús évek nem a nagy szobrászi megrendelések időszakát képezték – csupán 

1917-ben kapott köztéri megbízást Kassára, a gorlicei áttörés emlékművének elkészítésére, 

majd a tanácskormány alatt került felállításra az Őszirózsás katona –, de a háborút követően 

már ő a hivatalos köztéri emlékmű-megbízások egyik fő várományosa. Az 1920-as években a 

művészeti progresszió számára amúgy is kedvezőtlen időszak következett, Kisfaludi Strobl 

pedig egyre jobban eltávolodott e fejlődés fősodrától. Szekfű Gyula 1934-ben nagyon találóan 

a neobarokk jelzővel illette a korszak általános mentalitását,37 és ezen belül a kultúra 

különböző szegmenseit is, és a szobrász e vonulat egyik fő képviselője lett. 

A magyar szobrászatot a kívülálló szemével néző angol kritikus, Kineton Parkes számára 

is feltűnt, hogy Magyarországon milyen jelentős az emlékművek kultusza.38 Fülep Lajos 

1923-ban szenvedélyes hangvételű, kétségkívül kissé erőteljesen fogalmazó tanulmányában 

az akadémikus emlékműszobrászatot a művészet határterületének tartva a „való világ minden 

részletéig teljes karikatúrájának” nevezte,39 lényegében megismételve hét évvel korábbi 

véleményét. Már akkor, az Erzsébet-szoborpályázat kapcsán azt hangsúlyozta, hogy az 

esztétikán kívüli ideológiára épülő emlékműszobrászat, amely a nagyméretűséget 

összetéveszti a monumentalitással, abszurdum.40 A mélyebb elméleti problémákat általában 

kerülő, az emlékműszobrászatot sajátos történetírásnak véleményező Strobl ars poétikájában 

ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a művész legnagyobb mestere maga a természet. A 

művész feladata – tette hozzá – a természet jelenségeinek megalkotása, hozzáadva a saját 

egyénisége által sugallt mondanivalót.41 Utóbbi azonban éppen azért problémás, mert a 

politikai emlékművek esetében nem a művészegyéniség sugallja, hanem a megrendelő 

határozza meg (ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy személyben ő a programadó is). S 

mindenekelőtt az alkotás szabadságának feladása, elvesztése, s kevésbé a klasszicizáló kánon 

                                                 
37 Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. 5. könyv 2. fejezet: A neobarokk társadalom. 
Budapest 1934. (1989-es kiadás), 402-415. p. 
38 Studio (London), 1926/7. Idézi: Magyar Művészet 1926, 419. p. 
39 Fülep Lajos: Művészet és világnézet. In: Fülep Lajos: Magyar Művészet, tanulmánykötet, Budapest 1971, 
219-266; 248-250. p. (Eredetileg: 1923.) 
40 Fülep Lajos: Az Erzsébet szobor pályázata. In: U.ő: A művészet forradalmától a nagy forradalomig. Cikkek, 
tanulmányok I. Vál. Tímár Árpád. Magvető Kiadó, Budapest 1974, 559-569. (eredetileg: Huszadik Század, 
1916. augusztus); 562. p. 
41 Az 1963-ban készült interjú során azt is megfogalmazta: „Régimódi művész vagyok, nem absztrakt”. Majd: 
„Nem elég percipiálni a természet jelenségeit, appercipiálni kell azok esztétikai lényegét”. Turista 1963/11. 
Polgár Judit interjúja Kisfaludi Strobl Zsigmonddal. 
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és formavilág miatt kelt ki az emlékműszobrászat ellen Fülep. Bölöni György kifejezetten a 

nyilvános pályázatokat hibáztatta, amelyek feltételei tönkreteszik a születő szobrászi 

gondolatot, és meghatározott eszmekörben mozgó mesteremberré degradálják a művészt.42 

Kétségtelen, hogy Fülep véleménye nem volt hatástalan Kisfaludi Strobl későbbi megítélésére 

sem. Aligha bizonyulnánk azonban igazságosnak, ha egy, az adott korban és társadalomban 

tagadhatatlanul jelentős szerepet játszó emlékcsoport alkotóit a velük szemben a megbízóik 

által támasztott formai és tartalmi igények következtében pusztán iparossá alacsonyítanánk. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a művészi szabadság mindenkor adott keretek között bontakozik 

ki, függetlenül attól, hogy azokat konkrétan kik fogalmazzák meg. A művészen nem 

kérhetőek számon, hisz meghatározásukhoz nincs semmilyen köze. Ami számon kérhető, a 

megadott keretek elvállalása, vagyis az adott megbízás teljesítése vagy visszautasítása.43 

Utóbbi azonban – és ezt feltétlenül hangsúlyoznunk kell – nem művészeti kategória. Egy 

művész számára alig képzelhetőek el oly szűk keretek, hogy alkotó egyéniségének 

kibontakoztatására egyáltalán ne legyen lehetősége (gondoljunk az erősen kötött ikonfestés 

fejlődésére), és nem zárhatjuk őt ki a művészet köréből pusztán azért, mert elfogadta ezeket. 

Meghatározásukért a megbízó a felelős, többnyire nem személyében, hanem, tágabb 

értelemben, azt a közeget vagy társadalmat megszemélyesítve, amelyben tevékenységét 

kifejti. A művésznek persze van szabadsága a megbízás visszautasítására is, azonban ebben – 

megítélésem szerint – elsősorban emberi, és nem művészi szempontok vezérlik. A 

mindenkori ítésznek még az ellenszenves vagy megbotránkoztató tematikát is csak 

meglehetősen korlátozottan áll jogában a művésztől számon kérni, ellenkező esetben a 20. 

század művészetének jelentős részétől elhatárolódhatunk.kidobhatjuk az ablakon. Elutasítható 

az alkotó emberi magatartása, az adott témához való morális közeledése, de ettől függetlenül 

még készíthet magas kvalitású műalkotást. Ennek vizsgálatakor pedig egyedül abból 

indulhatunk ki, hogy milyen mértékben képes kitölteni a számára biztosított kereteket. Fülep 

is tudatában volt ennek, hiszen nem az egyéneket, hanem a kort kárhoztatta, amelynek 

szobrásza pontos ellentéte a művészegyénnek, s „maga az egész korszak minden nagy, 

                                                 
42 „Ami szerencsétlen művészpolitikai maradiság, gáncsoló ósdi szellem, álklasszicizmus és igazi barbárság a 
hivatalos Magyarországon maradt, az mind itt fog össze olyankor, ha szobrot kell emelni valakinek, pesti 
piacra.” Bölöni György: Pesti szobrok. 1913. In: U.ő: Képek között. Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1967, 380-
382; 381. p. (Eredetileg: Világ 1913. április 19.) 
43 Strobllal ellentétben Medgyessy Ferenc – a kínálkozó anyagi előnyök ellenére – nem tudott beilleszkedni az 
emlékműpályázatok sematikus kiírásával szűkre szabott keretek közé. Ld. Medgyessy Ferenc: Életemről, 
művészetről. Magvető Kiadó, Budapest, 1960, 24. p. 
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művészi korszaknak.” A szobrászban – hangsúlyozta – az egyén helyett jószerivel az egész 

társadalom dolgozik.44 

Az 1950-es évek időszaka Wehner Tibor megfogalmazása szerint „jobbára csak 

álművészeti alkotásokat teremtő periódusként vonulhatott be művészettörténetünk lapjaira.”45 

A művészek számára – különösen a politikai emlékművek esetében – biztosított keretek 

ebben az időszakban (is) olyan szűkek voltak, s számukra oly kevés mozgásteret biztosítottak, 

hogy a megfogalmazás e behatároltság szempontjából kétségkívül helytálló.46 Ugyanakkor 

viszont Wehner a művészi produktumok iránt általa támasztott igényeket (amelyek 

voltaképpen szintén a történelmi relativitás keretei között jelennek meg) nem igazítja az 

alkotás körülményeihez (vagyis az adott keretekhez), ezért a feladatokat (az ideológiai 

háttértől függetlenül) teljesítő művészekre nézve egyértelműen dehonesztáló. Ha a művész 

iránt nem elvárás a narratíva szuverenitása és a formai korszerűség, utólag az nem kérhető 

tőle számon. Ha egy korszak kifejezetten álművészeti alkotásokat teremt, annak csak az lehet 

az oka, hogy álművészeti feladatokat fogalmaz meg. Éppen ezért az adott korszak utólagos 

(negatív vagy pozitív) értékelésének produktumai viszonyrendszerében van csak értelme, s az 

általa létrehozott alkotásokat csak mint a kor termékeit, s nem mint autonóm műalkotásokat 

nevezhetjük álművészetinek. Ezek az ilyen szempontból a priori álművészeti alkotások a 

másik oldalról nézve – elvileg – a művész életművének kvalitásos darabjait képezhetik. Az 

álművészeti fogalom – különösen a protestáns etika alapján – ugyanígy felmerülhetne a 

későbarokk oltárszobrok, de akár templomi freskódekorációk kapcsán is, melyek egy 

hivatalosan előmozdított, bár szakrális kultuszhoz kapcsolódnak, és ugyanúgy jelentős 

részükben művészeten kívüli szempontok alapján jönnek létre, mint a hatalmi elit sajátos 

szempontjai alapján, mesterségesen létesített profán kultuszhoz kapcsolódó politikai 

emlékművek. 

Amíg Fülep elsősorban a művészeten kívüli szempontok érvényesülése, és csak 

másodsorban a sematikus formai toposzok lelketlen alkalmazása okán állította pellengérre az 

                                                 
44 Fülep L: Az Erzsébet szobor pályázata, i. m. 567. p. 
45 Wehner Tibor: Köztéri szobraink. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986, 9. p. 
46 Ilyen szempontból különösen tanulságos az 1950-es Sztálin-szoborpályázatra érkezett terveket egymás mellé 
állítva vizsgálni a adott kereteket. Az egyenruhás alak állhat leeresztett, kissé felemelt vagy a magasba lendített, 
karba tett, gesztikuláló, csípőre tett, kabáthajtókáján nyugvó, hátra tett, könyvet tartó stb. kézzel, más szabadsága 
a művésznek nemigen volt. Erről azonban nem ő, hanem a feladat megfogalmazója, mint a mögötte álló politikai 
elit képviselője tehet, így ő (az) a kizárólagos felelőse annak is, ha az utókor e műveket álművészetinek tartja. 
Ld. Pótó János: Egy korszak jelképe: A Sztálin-szobor, 1949-1956, 1975. In: U.ő: Az emlékeztetés helyei. 
Emlékművek és politika. Osiris Kiadó, Budapest 2003, 169-234. Sinkó Katalin a politikai emlékművek állítását 
– és ugyanúgy ledöntését is – kifejezetten a politikai liturgia részének tekinti. Ld. Sinkó Katalin: A politika 
rítusai: emlékműállítás, szobordöntés. In: A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra. Szerk. György Péter és 
Turai Hedvig. Corvina Kiadó, Budapest 1992, 67-79; 68. p. 
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akadémikus emlékműszobrászatot, a magát par excellence a művészeti változások felett 

állóan állandó szemléletűnek sugalmazó művészettörténet fél évszázaddal későbbi képviselői 

közül többen elsősorban az idejétmúlt szellemiséget és a formai korszerűtlenséget vetették 

Kisfaludi Strobl szemére.47 Figyelembe kell vennünk, hogy a 20. század folyamán hosszú 

ideig a művészek tevékenységének központjában többnyire a kreativitáson alapuló formai-

technikai újítás, a művészettörténészekében ennek dokumentálása és az összefüggések 

feltérképezése állt. Egységes tartalmi megközelítés vagy kérdésfelvetés a különböző 

irányzatok többségét nem jellemezte, az egyes, mind bonyolultabban dekódolható magán-

mitológiák interpretálása pedig az erőfeszítéshez képest kevés hozadékkal kecsegtetett, és 

sokszor maguk a művészek sem igényelték azt.48 Korunk szakmai kulcsfogalma a korszerűség 

és a kreativitás (éppen az, aminek piedesztálra állításától Bourdelle óva intette Ferenczyt), s 

ezt elsősorban formalista szempontú követelménynek tartjuk. Bár minden kornak jogos 

igénye, hogy a műalkotásokban saját formavilágát lássa viszont, hangsúlyozni kell, hogy ez 

nem lehet a megítélés kizárólagos szempontja. Az ítélet-alkotás során ennél lényegesen 

összetettebb szempontrendszert kell érvényesíteni, 49 amelynek során a műalkotás (különösen 

az emlékmű) mellett keletkezésének körülményeit (vagyis a művészi szabadság adott 

pillanatban történő megélésének kereteit) is pontosan fel kell térképezni. A politikai 

emlékművek esetében a hangsúly ugyan kifejezetten a tartalmi komponensekre esik,50 

azonban nem vetíthetjük vissza pusztán saját elvárásainkat az adott mű keletkezésének 

korába, hanem csak a vele szemben akkor támasztott elvárások vizsgálata után kérdezhetünk 

rá a későbbi korok emberét is megszólító gondolati összetevőkre. 

A szentesi Horváth Mihály-szoborpályázat megnyerésével Kisfaludi Strobl Zsigmond 

rálépett egy útra, ennek a vége azonban még nem látszott világosan. Akkor még 

megjósolhatatlanok voltak azok a társadalmi változások, amelyek minden alkalommal 

                                                 
47 Aradi Nóra például a két világháború közötti emlékműveknek hamis pátoszt tulajdonít, valamivel később 
pedig a Gellért-hegyi Szabadságszobrot „egy korábbi emlékműszobrászat pátosza”-ként értékeli (a kifejezés 
számára a jelek szerint negatív tartalommal telített). A művészet története Magyarországon. Budapest 1983, 446. 
és 493. p. Éppen Aradi Nórától, mint a szocialista művészetideológia jelentős személyiségétől persze furcsa, és 
tarthatatlan önellentmondáshoz vezető lett volna, ha kifejezetten az esztétikai megfontolásokon kívül eső 
szempontokat rótta volna fel Stroblnak. 
48 Kostyál László: Miért nem az, ami? Kis magyar háttértanulmány. Pannon Tükör 2004/4. 
49 A. Riegl fontos tanulmányában utal rá, hogy az emlékművek (Beke László fordítása szerint: műemlékek) 
három különböző emlék értékkel bírnak: a régiség értékkel, a történelmi értékkel és a szándékos emlék értékkel. 
Utóbbi az emlékeztetés szándékából származik. Az emlék értékek mellett jelen értékek is tulajdoníthatók az 
emlékműveknek, így a használati érték, illetve a művészeti érték, amely az újdonság értékből és a viszonylagos 
művészi értékből tevődik össze. Az előbbieket nyilvánvalóan a régi korok, utóbbiakat – elsősorban – 
emlék(műv)eire vonatkoztatja, azonban adott esetben mind az emlék, mind a jelen értékek vizsgálandók. Ld. 
Alois Riegl: A modern műemlékkultusz lényege és kialakulása. In: U.ő: Művészettörténeti tanulmányok. Vál. és 
utószó: Beke László. Balassi Kiadó, Budapest 1998, 7-47; 20-31. p. 
50 Pótó János: Az emlékeztetés helyei, i. m. 20. p. 
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módosítottak azokon a bizonyos kereteken. A kassai katonai emlékmű a háborús összeomlás 

következtében már nem készülhetett el. 1918 őszén, a polgári demokratikus forradalom 

mámorában mintázta a szobrász az Őszirózsás katona portréját,51 aminek jelentősége néhány 

hónappal később nőtt meg. A 20. század első hazai rendszerváltása 1919 márciusának végén 

rövid, mindössze négyhónapos munkáshatalmat eredményezett. E néhány hét alatt az 

energiáit tekintve külpolitikailag erősen lekötött ország új hatalmi struktúrája csak nagy 

vonalakban épült ki. A közéletben mindig aktív Strobl a Képzőművészeti Tanács Jóléti 

Bizottságának tagja lett,52 s ezzel látszólag egyértelműen állást foglalt az új rendszer mellett. 

Az idő rövidsége miatt e periódusban új köztéri alkotások nem nagyon készülhettek, mégis, a 

munkásmozgalom nagy napjának, május elsejének megünneplésére megkülönböztetett 

figyelemmel készült az ország. A még be sem fejezett millenniumi emlékművet nagy vörös 

lepellel borították be, s rá egy hétméteres, csupán gipszből készült – hisz kiöntésére nem volt 

idő – Marx szobrot függesztettek (vezető szobrásza paradox módon Zala György volt, akinek 

szerepvállalása állítólag Szamuely nem túl barátságos hangú személyes rábeszélésének volt 

köszönhető).53 Strobl Őszirózsás katonáját – megléte nyilván kapóra jött – a művész 

életnagyságúra felnagyította, majd három példányban is kiöntötték. A nagy ünnepre az 

egyiket az alagút Lánchíd felőli bejáratánál, a másik kettőt a Parlament előtt felépített, 

Andrássy Gyula lovasszobrát eltakaró Munka Házán helyezték el.54  

Arra, hogy a saját bevallása szerint soha nem politizáló Strobl ekkori szerepvállalásának 

mélységét pontosan meghatározzuk, ma már kevés lehetőség látszik, azonban úgy tűnik, hogy 

sem az inkább társadalminak, mintsem politikainak tekinthető tisztség elvállalása, sem pedig 

eredetileg dokumentatív szándékkal készített kisplasztikájának55 kétségkívül politikai 

propaganda céljára történő felhasználása révén nem lépett a politikai helyzetet, de még a 

művészeti életet aktívan irányítók sorába sem. Részese volt ugyan az eseményeknek, de 

mindenekelőtt dolgozni akart, és a későbbi kurzus szemszögéből sem kompromittálta magát. 

A kérészéletű munkáshatalom bukása utáni kemény megtorlások során ennek ellenére az ő 

felelősségét is feszegetni kezdték. A sajtóban megjelent egyik cikk mögött állítólag nem más, 

mint a saját magát féltő Zala György állt. Strobl életrajzában leírja, hogy egy alkalommal egy 

vasúti útitársának kifakadt a kegyetlen attrocitások ellen, s ennek egyik fültanúja feljelentette. 

                                                 
51 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 68. p. 
52 Kisfaludi Strobl Gyűjtemény, Zalaegerszeg 1981, i. m. 5. p.  
53 Pótó János: Az emlékeztetés helyei, i.m. 111. p. 
54 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 74. p; Szocialista művészet 1964/7. A szakszervezet archívumából: 
Kisfaludi Strobl Zsigmond levele; Pótó János: Az emlékeztetés helyei, i. m. 262-263. p. 
55 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 68. p. 
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Szigorú bírósági megrovást kapott, ennél súlyosabb retorzió azonban nem érte, és az ellene 

szóló támadásokra is felelt az Észak szobrának elkészítésével 1920-ban.56  

A Szabadság térre készült négy irredenta szobor közül Sidló Ferenc, Szentgyörgyi István 

és Pásztor János műve két-, Kisfaludi Stroblé háromalakos. Előbbieken az elszakított 

országrészek jelképes figuráját – a Nyugat szimbóluma sebesült, ruhátlan ifjú, a Délé sváb 

leány, a Keleté szintén mezítelen, lebilincselt fiatal férfi – a magyarságot jelképező vitéz – 

Hadúr, népi hős, Csaba vezér – védelmezi a fenyegető ellenségtől. Tőlük eltérően Strobl 

alkotásán a kurucként megjelenített magyar vitéz egy tót kisfiú segítségével a megsebzett, 

keresztre támaszkodó, tépett ruhájú, hátrahanyatló fejű Hungáriát támogatja, vagyis az erős 

magyar harcos és a gyerekként gyenge szlovák együtt emelik fel a közös hazát szimbolizáló 

nőalakot. Nem csupán az allegória összetettebb a többinél, a kompozíció is bonyolultabb, 

egyszersmind dinamikusabb. Hungária alakja fontos szimbólum, három évvel később, 1923-

ban a soproni Diadalkapu timpanonjára a művész újra megmintázta. Észak szobrának is 

voltaképpen ő a főalakja. Jobb karját átveti az őt hatalmasan előrelépve emelő, és ennek révén 

nála alacsonyabb, bajszos kuruc vállán, bal karja alatt a mögötte lévő kereszt szára látszik, s 

ennek tetejére támaszkodik alélt, csukott pillájú feje is. Szétszaggatott, keblét csupaszon 

hagyó ruhája ernyedt redőkbe rendeződve omlik alá vállairól. A csizmát, szűk nadrágot, 

zsinóros mentét viselő kuruc a nőalak előtt elnyúlva csupasz kardjára támaszkodik, a 

Hungáriát ugyancsak nekifeszülve támogató tót fiú karjának és testének íve alatt áll, felsőteste 

túlzott csavarodásával arca visszafelé tekint. Lépésének iránya ellentétes a vitézével, s ehhez 

felsőtestük ellentétes irányú csavarodása is járul, ami a csoportozatnak sajátos belső 

dinamizmust kölcsönöz. A két alak ugyanakkor határozottan egy irányba néz, ezzel tesznek 

hitet a közös jövő mellett.  

Az alkotásnak a Göcseji Múzeumban őrzött, első agyagvázlatán Hungária mögött még 

nem volt kereszt, a most felemelve erre támaszkodó bal karja testéhez simult, a fején lévő 

föveg hiányzott. A kart, a róla lecsüngő drapériát, a kereszt szárának végét, a hosszú ruha alól 

kilátszó lábfejet és a sapkát Strobl utólag, viaszból alakította ki és toldotta a szoborhoz. A 

változtatás révén ennek arányai megváltoztak, az egész szélesebb lett. A csak hátulról látható 

kereszt a körüljárhatóságot, a többnézetűséget erősítette, egyben bővítette az allegorikus 

narratívát is. A végleges mű a kiegészített vázlathoz képest az arányoknak a bal kar további 

megemelése révén a szélesség javára történő módosításától és a részletek kimunkálásától 

                                                 
56 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 74. p. 
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eltekintve nem változott: a mozdulatok bonyolult struktúrája és a piramidális kompozíció az 

általuk hordozott szimbolikus tartalommal együtt már első szándékból kialakult. 

Bár a már említett köztéri szobrai sem nélkülözték a politikai felhangot, az irredenta 

szobrok egyikeként készült Észak az első igazi politikai emlékműve. Az irredentizmushoz az 

utóbbi hatvan évben, de különösen 1945-1990 között erősen degradáló képzetek fűződtek, 

1920-ban azonban ez nem számított másnak, mint a nemzeti szellem legtisztább 

érvényesülésének.57 Abban, hogy Strobl az adott keretek között (egyenes megbízás nyomán) 

elvállalta a szobor készítését, több szempont is érvényesülhetett. Először is a megélhetést, a 

jövedelmet biztosító munka. Másodszor a fájdalmas és igazságtalan trianoni döntés miatt 

érzett általános elkeseredés személyes tükröződése. Harmadszor az, hogy a köztéri alkotás 

megrendelése mindig az alkotó iránti megbecsülés jele. Negyedszer talán éppen politikai 

megbízhatóságának hangsúlyozása. Emlékiratában mindenesetre e szobrát éppen csak említi 

(mindössze másfél sort szentel neki), amiben persze szerepet játszhatott az is, hogy 

megjelenésekor csupán huszonnégy év telt a monumentum hivatalosan ekkor is helyeselt 

ledöntése óta. Nem tudhatjuk, mi játszódott le a művész lelkében, s azt sem, hogy pontosan 

tisztában volt-e döntésének egész pályájára kiható fontosságával. Mindenesetre e szoborral 

lépte át a Rubicont, s innen visszaút már nem is nyílhatott. Az Észak szobra a két világháború 

közötti magyar politikai elit világlátásának és eszmeiségének allegorikus formában történő, 

tökéletesen adekvát leképezése. E ponton vált „hivatalos” művésszé, s itt hangsúlyozni kell, 

hogy e jelző semmilyen értékítéletet nem tartalmaz, csupán egy jelenség lényegére utal. A 

következő években sorra jelentkeztek ennek számára nézve pozitív következményei, hősi 

emlékművekre és más köztéri szobrokra szóló megbízások, tanári kinevezés a 

Képzőművészeti Főiskolára (1924), folyamatos szerepeltetése külföldi kiállításokon 

(Christiania, Bécs, London, Varsó, Philadelphia, Pittsburg, Barcelona, Göteborg, New York, 

Velence stb, számos elismeréssel). E feladatokra tehetsége, szorgalma, szakmai tudása révén 

tökéletesen felkészült, és a fentiek alapján a megfelelő háttér is biztosított volt. S hogy a 

kurzus hivatalos művész-elitje mennyire zárt és állandó volt, hűen illusztrálja az a tény, hogy 

az 1937-es világkiállítás magyar pavilonját díszítő domborműveket Kisfaludi Strobl 

ugyanúgy Sidló Ferenccel és Pásztor Jánossal (akik már az Iparművészeti Iskolában is 
                                                 
57 Magyar művészet 1919-1945 i. m. 202. p. A korszak emlékműszobrászatát vázlatosan, de átfogóan elemzi 
Székely András: 197-203. p. Jellemző módon az Észak szobrát Kisfaludi Strobl részéről ő is politikai 
állásfoglalásnak tartja, szembeállítva a művész önmagát apolitikusnak aposztrofáló nyilatkozatával. Vele 
szemben Nagy Ildikóval értünk egyet, aki szerint „az emlékműveket elsősorban nem művészi szándék, hanem a 
hivatalos ideológia és egy közösség speciális igénye hozza létre valamilyen kegyhely létesítésére… A szobrász 
csak közvetlen, direkt hatásokra épülő jelképeket választhat, olyanokat, amelyeket mindenki ismer.” Ld. Nagy 
Ildikó: Első világháborús emlékművek. In: Kovács Ákos (szerk.): Monumentumok az első háborúból. Corvina 
Kiadó, Budapest 1991, 125-139; 127. p. 
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tanulótársai voltak) közösen készítette, mint egykoron a Szabadság téri irredenta szobrokat 

(csupán Szentgyörgyi István maradt ki közülük).58 

 

 

4. Észak szobra, 1921. 

 

Az 1930-as években idejének jelentős részét Londonban töltötte (erről bővebben később 

még szó lesz), ahol egészen 1939-ig önálló műtermet bérelt.59 Az európai politikai ellentétek 

mind erőteljesebb kiéleződése arra indította az angol arisztokrácia és politikai elit tekintélyes 

részével kitűnő kapcsolatot ápoló, számos korifeust portretírozó szobrászt, hogy 

kultúrmissziós tevékenységet vállalva próbálja meg közvetíteni a magyar érdekeket a 

világháborúban győztes nagyhatalom fővárosában. Nem volt diplomata, e tevékenységre 

semmilyen hivatalos felkérést nem kapott, csupán lelkiismerete indította lehetőségeihez 

mérten a cselekvésre. Elsősorban hazaszeretetét, általános segítőkészségét és mindenkori 

igazodási szándékát kell emögött látnunk, nem pedig valamiféle politikai szerepvállalásra 

való törekvést. 1939 áprilisában például néhány angol parlamenti képviselő a parlament 

alsóházának különtermében búcsúvacsorát rendezett Barcza György nagykövet és Kisfaludi 

Strobl Zsigmond tiszteletére, ahol biztosították a vendégeiket, hogy folyamatosan 

figyelemmel kísérik a függetlenségük biztosítása érdekében tett lépéseiket. Kisfaludi Strobl 

maga és a magyar művészek nevében is megköszönte az ünneplést.60  

                                                 
58 Tormay G: A magyar kiállítás Párizsban. Magyar Iparművészet 1937. 150. p.  
59 Életrajzának legutóbbi összefoglalása: Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975). A zalaegerszegi K. S. Zs. 
Gyűjtemény katalógusa. Írta és szerkesztette Kostyál László. Zalaegerszeg 2004; 3-11. 
60 Pesti Hírlap 1934. április 29. 
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A mind szélsőségesebb politikai polarizálódás jeleként ebben az időben újra felerősödtek 

a személyét ért szélsőjobboldali támadások. Az általa több forduló után végül megnyert 

Madách-szoborpályázat kapcsán felemlegetik szabadkőműves múltját (sőt, ilyen alapon a vele 

történő szimpatizálással a zsűri elnökét és több tagját is megvádolják), és baloldali 

kapcsolatait, s úgy vélik, ennek révén a nemzeti szempontból méltatlan személy kapta a 

megbízást. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy Strobl a háború után csak a művészetének él, s 

ezzel lojalitása hiányának hamis látszatát igyekszenek kelteni.61 Négy évvel később, 1942-ben 

ugyanabban a lapban egy egészen rosszindulatú írás jelent meg róla, többek között 

„agyonreklámozott világnagyság”-nak titulálva, aki „a portrészobrászatba vetette magát”.62 E 

méltatlan és kisstílű megnyilvánulások csak azért érdemelnek említést, mert jelzik kompatibi-

litásának mezsgyéit. Feltehető, hogy a támadások indítóit legalább annyira zavarták a 

szobrásznak az angliai elittel fenntartott szívélyes kapcsolatai, mint a vele szemben felhozott 

többi vád. S emellett nem számított előttük az, hogy az angol előkelőkhöz hasonlóan 

elkészítette nem csak a hazai vezetők, de a német és az olasz államfő portréit is. 

A második világháborút követő években Magyarországon teljesen új hatalmi struktúra 

alakult ki, a teljes politikai elit lecserélődött. A hatalom az orosz hadsereg, majd – rövid 

átmeneti időszak után – annak kegyencei kezébe került, akik ingatag legitimitásukat többek 

között a kulturális élet folyamatosságának látszatával igyekeztek megerősíteni. 1945. 

szeptember elsején az új magyar kormány honvédelmi minisztere, Vörös János – Vorosilov 

marsallal egyetértésben – megbízta Kisfaludi Stroblt a Gellért-hegyi Felszabadulási emlékmű 

elkészítésével. A művész szabadságának kereteit még szűkebbre szabták, az orosz 

konzulensek több alkalommal is módosították elképzeléseit.63 A nagytekintélyű, valóban 

Európa-szerte ismert szobrász soha nem emlegette föl művészi önérzete megsértését, bár a 

bizalmatlanság aligha volt ínyére. Az adott helyzetben azonban nemigen volt választása. A 

háború és az ostrom ezernyi kínja után végre élni és dolgozni akart. Jövedelemre és alkotói 

célkitűzésekre volt szüksége. Ha nemet mond, és e szimbolikus, monumentális emlékmű 

elkészítését visszautasítja, a bizonyosra vehető mellőzésen túl múltja miatt komoly politikai 

retorziók is érhették volna. Az új hatalomnak azonban szüksége volt legitimációjának a 

művész által is biztosítható megerősítésére, neki pedig szüksége volt a munkára, és – ilyen az 

ember – szüksége volt a hivatalos elismerésre is. Látszólag nem is vett tudomást az ideológiai 

váltásról, pontosabban magától értetődő természetességgel követte azt – így változott a 

                                                 
61 (Vigil): Megjegyzések a Madách-szobor pályázathoz. Magyarság 1938.10.27.  
62 Karay Gyula: Kisfaludi Stróbl Zsigmond. Magyarság 1942.07.19-26.  
63 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 168-170. p. 
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klasszikusan elegáns, idealizáló, olykor talán valóban patetikus hangvétel (szocialista) 

realizmusra. Az új hatalom az akadémikus kánont és formaadást ugyanúgy ideológiája 

legoptimálisabb tolmácsolójának tekintette, mint a háború előtti kurzus.  

Pályatársai, s a társadalom jelentős része persze nem értett egyet Strobllal, akit a hivatalos 

körök azonnal elhalmoztak kegyeikkel. Úgy tűnik, a szobor felavatását követően a szobrász 

körül egy időre megfagyott a levegő, ami csak lassan engedett fel. „Mikor a nagy mű 

elkészült, a kritika nem adott egy jó szót és én hiába vártam a rendelést. A levelek tömegeit 

hozta a posta, egyszerű, névtelen emberekét. A szakmám kivetett magából…”– kesergett a 

művész a Szabad Nép riporterének 1949 augusztusában.64 1950 szilveszterén egy másik 

riportban pedig így fogalmazott: „A művészet elvesztette kapcsolatát, közérthetőségét a 

néppel és az élettel! Ez volt a helyzet a felszabadulás utáni két évben.”65 Ilyen jellegű 

nyilatkozatai nyilván nem növelték Strobl népszerűségét, s talán későbbi kedvezőtlen 

megítélésében is közrejátszhattak. A kultúrpolitikának viszont olyan művészekre volt 

szüksége, akiket minél szorosabban magához köthetett. Mintha ismerték volna a 

szélsőjobboldali lapban tíz évvel korábban megjelent támadást a művész ellen, s politikai 

aktivitásának abból kicsendülő hiányolását, a jelentős megbízások mellett agitatív 

állásfoglalásokat és a hatalmi bázison létrejövő és azt erősítő társadalmi szervezetekben 

történő folyamatos és intenzív részvételt is igényeltek tőle. Számos utazást tett a 

Szovjetunióban, interjúkban, előadásokon népszerűsítette az ottani életet és művészetet, a 

hivatalos ideológia művészeti vonatkozásait, reprezentatív vezetőségi tagja lett a Magyar-

Szovjet Baráti Társaságnak, a Hazafias Népfrontnak, a Magyar Képzőművészek 

Szövetségének és több más hasonló jellegű szervezetnek. 1950-ben, majd 1953-ban is 

megkapta a Kossuth-díjat, 1954-ben a Munka Vörös Zászló Érdemrendet, s 70. születésnapja 

alkalmából óriási gyűjteményes tárlatot rendezett a Műcsarnokban, amit a következő években 

Moszkvában és kilenc további szovjet városban is bemutattak, 1958-ban pedig a művészt a 

Szovjetunió Képzőművészeti Akadémiájának tiszteletbeli tagjává választották.  

 

                                                 
64 Ö. I: Beszélgetés Kisfaludi Strobl Zsigmonddal. Szabad Nép 1949. augusztus 7.  
65 Beszélgetés Kisfaludi Stróbl Zs. szobrászművésszel. Kis Újság 1950. december 31.  
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5. A művész Kádár Jánossal a Parlamentben, 1970. 

 

Lett volna alternatívája e valóban a teljes gondolati azonosulást sejtető lojalitásnak? Mint 

már utaltunk rá, az első lépcsőfoknak aligha, s ebből nyilván következett a többi is. Nem lehet 

célunk annak vizsgálata, hogy valóban el is hitte-e az általa is hangoztatott propagandát, de 

nincs okunk, hogy kételkedjünk benne. Megnyilvánulásainak lendülete és intenzitása erre 

utal. Éppen ez az, amit mind kortársai, mind az utókor felhánytorgathattak neki. Nyilvánvaló 

azonban, hogy elsősorban nem politikai állásfoglalásnak, hanem közéleti szereplésnek tartotta 

a béke vagy a dolgozó nép ügyének népszerűsítését. A hinni, vagy nem hinni kérdés 

nyilvánosan fel sem merülhetett, s ő mindenekelőtt munkára és elismerésre vágyott. Meg 

akart felelni az elvárásoknak. Ennek érdekében ingerküszöbe sokakétól eltért talán, de 

magánemberi tisztessége és segítőkészsége nem kérdőjelezhető meg.66 

E gondolatmenetben ismét olyan területre tévedtünk, amelyet korábban a művészeten 

kívül állónak értékeltünk. A „lehet-e jó szobor egy Sztálin-szobor?” kérdésre nem annak 

függvényében kell válaszolnunk, hogy az ábrázoltat dicső generalisszimusznak vagy 

véreskezű, paranoiás diktátornak tartjuk. A kérdésre a művész számára biztosított keretek 

szűkösségének ismeretében is igennel szükséges válaszolnunk, ugyanis a hiba nem őbenne 

van. A feladat visszautasításával adott esetben önmagát is veszélybe sodorhatja. A szobrászat 

művészet, elválasztandó a többnyire reprodukálandó sablonok alapján dolgozó mesterember 

                                                 
66 Ennek a segítőkészségnek számos esetben adta tanújelét, még az 1948-at követő, politikai feszültségektől 
terhes időszakban is, amikor a filantróp megnyilvánulással saját magát is veszélybe sodorhatta volna. Kiragadott 
példaként álljon itt Triznya Mátyásné Szőnyi Zsuzsa e sorok szerzőjének részére küldött visszaemlékezése, mely 
szerint 1949 februárjában, amikor férjével együtt első alkalommal próbálták meg illegálisan elhagyni az 
országot, Sopronban az államvédelmi hatóság letartóztatta és börtönbe zárta őket. Bár egy hónap múlva 
kiszabadultak, apjának, Szőnyi Istvánnak hetekig nem volt információja leánya sorsáról, s halálos aggodalmában 
már a legrosszabbra gondolt, amikor egy találkozásuk alkalmával Kisfaludi Strobl odasúgta neki: „a gyerekek 
életben vannak.” Strobl nem mástól, mint Vorosilov sofőrjétől tudta meg – titoktartási kötelezettség 
mellettkötelezettséggel –, hogy Szőnyi István leánya és veje az államvédelem szombathelyi börtönében van, de 
élnek, és – nem csekély kockázatvállalással – sietett ezt kollégája és barátja tudomására hozni. 
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tevékenységétől, a szobrászati feladat jó színvonalú megoldásával jó műalkotás jön létre. 

Azonban mindenkor szem előtt kell tartani, hogy a művészet változó, különböző korokban (és 

kultúrákban) eltérő tartalommal és feladatrendszerrel bíró, vagyis történelmileg relatív 

fogalom. A politikai emlékmű esetén az alkotás tartalmi vonatkozásai a művészi szabadságon 

(az aktuálisan adott kereteken) kívül esnek (sokszor a stiláris és kompozícionális 

vonatkozások is), így nem is kérhetőek számon az alkotótól. Érdekes módon a hasonló 

kötöttségek a portrék esetében ritkábban merülnek fel problémaként.67 A művész akkor jó 

szobrász vagy festő, ha a számára adott keretek között sorozatban jó műveket készít, 

amelyekbe a megrendelő (vagy vásárló – micsoda különbség!) igényeinek teljesítése mellett 

saját egyéniségét is képes belevinni. Kisfaludi Strobl Zsigmond művészetét mindenekelőtt 

ezeknek a művészeten belüli szempontoknak figyelembe vételével értékelhetjük korrekt 

módon. 

Az értékelés szempontjai között a mindenkori keretek változásán túl nem szabad 

elfelejteni azt sem, hogy hosszú pályafutása során az őt körülvevő szobrászi közeg is többször 

megváltozott. Itt alapvetően nem a szobrászat stiláris és szemléleti fejlődésére gondolunk. 

Művészi indulásának esztendeiben klasszicizáló akadémikus szobrászatunk első, 

iskolateremtő generációja képezte a viszonyítási alapot, a két világháború között nagyrészt a 

hozzá hasonló felfogásban dolgozó, a második generációt képező kortársai, míg 1945 után 

már főleg a tanítványai és az ő korosztályuk. Kisfaludi Strobl helyzete olyan szempontból is 

különleges, hogy három különböző, bár több szempontból is hasonló, összességében mégis 

eltérő keretek között munkálkodó, mindeközben a szobrászat lényegéről és feladatairól 

hasonló nézeteket valló nemzedékhez tartozó vetélytársakkal szemben kellett megállnia 

helyét.  

                                                 
67 Találóan fogalmazta meg Medgyessy Ferenc, hogy a portrészobornak alapvetően két szempontja van: 
„először, hogy szobor legyen, másodszor, hogy hasonlítson (a portré esetében a hasonlóság képezi az adott 
kereteket – K. L.). És éppen ezen a sorrenden szokott legtöbbször vita támadni, kinek melyik az először, és 
melyik a másodszor.  A legtöbb megrendelő alig várja, hogy hasonlítson, aztán bánja is a többit. Nem is tudja, 
mi kell még egyéb. A szakembert éppen az ’egyéb’ érdekli elsősorban: ami átmenti azt a késő korok számára.” 
Ld. Medgyessy F: Életemről, művészetről, i. m. 24. p.  
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 6. Kisfaludi Strobl Zs: J. V. Sztálin, 1951.



 29 

 

Család, gyermekkor, tanulmányok.  

Meghatározó hatások itthon és külföldön (Bécs, Firenze, Párizs), a 20. század első két 

évtizedében 

 

 

Bár logikus magyarázatát a nemzeti identitástudat erősödéséről tanúskodó kulturális 

igények robbanásszerű kiteljesedésének elemző feltárása mellett talán csak a jelen tárgyunkon 

túlmutató asztrológiai kutatások alapján lehetne megfogalmazni, kétségtelen, hogy vannak a 

történelemnek olyan ihletett időszakai, amikor röpke néhány esztendő alatt az átlagosnál jóval 

több istenáldotta művészeti tehetség látja meg a napvilágot. A csillagok ilyen, szerencsés 

együttállása jellemezte az 1880-as évek első felét, amikor a 20. század második évtizedére 

beérő, a magyar művészetben igen jelentős szerepet játszó művészgeneráció tagjainak 

tekintélyes része született.68 E nagy generáció számos tagjának sorsában rokon vonás, hogy a 

művészlét a családilag kódolt társadalmi és anyagi perifériáról történő, legalább 

egzisztenciális felemelkedést jelentette számukra. Ez volt az osztályrésze Kisfaludi Strobl 

Zsigmondnak is.  

 

7. A művész szülőháza Alsórajkon 

 

Apja elszegényedett kisnemesi családból származott: az armálist Mária Terézia 1745-ben 

állította ki Strobel Jánosnak („ki ifjúsági életétől kezdve nemes erkölcsökkel s tudománnyal 

                                                 
68 Néhány kiragadott név az ekkor született művészek közül: 1881: Medgyessy Ferenc, Pásztor János, Rubletzky 
Géza, Rumi Rajki István, Szentgyörgyi István; 1882: Gara Arnold, Gulácsy Lajos; 1883: Czóbel Béla, Egry 
József, Galimberti Sándor, Moiret Ödön, Sámuel Kornél; 1884: Csikász Imre, Herman Lipót, Kisfaludi Strobl 
Zsigmond, Petri (Pick) Lajos; 1885: Körmendi Frim Ervin, Tihanyi Lajos stb. 
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díszelgett”), az alsólendvai Eszterházy-uradalom tiszttartójának. A nemesi címerben mind a 

címerpajzson, mind pedig a megkoronázott sisakdísz felett ugró szarvas díszlik. Bő évszázad 

múltán utódja, az idősebb Strobel Zsigmond69 falusi tanító lett (az ő apja egyébként szintén 

Zsigmond, anyja Dugovics Borbála volt, akinek révén homályos családi hagyomány őrizte a 

Dugovics Titusszal való rokonságot, akinek hőstettét 1898-ban, tizennégy éves korában Zsiga 

le is rajzolta70). Későbbi feleségével, a nála jó ideig háziasszonyi teendőket ellátó s tíz évvel 

idősebb, háromgyermekes, 1874 óta özvegy Hampó Rozáliával első állomáshelyén, 

Csáfordon ismerkedett meg, és 1882-ben, huszonnégy éves korában vette őt feleségül. Első 

gyermekük itt látta meg a napvilágot, majd a tanítót hamarosan Alsórajkra helyezték. 

Második gyermekük, majd a harmadik, a későbbi szobrászművész már itt született, azonban 

hármuk közül csak ő maradt életben. Szülőházán, a kis patak partján álló hajdani 

iskolaépületen ma emléktábla díszlik, az egykori tanterem mellett lévő volt tanítói lakásban 

kiállítás őrzi emlékét. Az apát 1887-ben Nagypáliba nevezték ki. Házassága a nagy kor- és 

műveltségbeli különbség miatt korán megromlott, felesége elhagyta őt, visszatért Csáfordra, 

itt is halt meg.71 Strobel tanító hosszú ideig egyedül gondozta fiát, s nagy gonddal igyekezett 

szellemét a szép és a jó iránt fogékonnyá formálni. A gyerek művészi hajlamai már korán 

megnyilvánultak. Falujuk, Nagypáli temploma 1896-ra készült el, és a munkák folyamán 

                                                 
69 Strobel az eredeti családi név, a későbbi művész a Farkas József országgyűlési képviselőhöz, Zala megye 
pénztárnokához, 1905. augusztus 9-én írt ösztöndíj-kérelmét így írta alá (Zala Megyei Levéltár), és így szerepel 
neve 1905-1908 között az Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképző Anyakönyvi és 
minősítvényi lapjain is. A név rövidítése ismereteink szerint a Strobl Alajos iránti tiszteletből származik, a 
Kisfaludi (ritkán Kisfaludy) előnév használata a tőle való megkülönböztetésül szolgál, és a művész szignóin 
1906. május 3-án (Gregersen Baby szobrán és az Allegória c. kisplasztikán) jelenik meg először. 
Érdekes, a művészkörökben keringő, de kevés alappal bíró történetet mesélt el Medgyessy Ferenc egy vele Soós 
Gyula által 1951. március 29-én készített interjúban (MTA MKI Adattár MDK-C-II-15/2). Eszerint az amerikai 
kapcsolatokkal is rendelkező Stróbl Alajosnak ennek révén egy nagyobb szabású síremlék-megbízásra nyílt 
lehetősége. Megküldött ajánlatára a művészt személyesen nem ismerő megbízók Budapestre érkeztek a 
szerződés megkötésére, ahol Stróbl professzort keresve Strobl Zsigmond ajtaján kopogtattak be, aki kedvesen 
válaszolt nekik: „én vagyok.” A vendégek ugyan csodálkoztak kicsit fiatal korán, azonban – mialatt Stróbl 
Alajos epedve várta őket – aláírták a szerződést Strobl Zsigmonddal. Mikor a turpisság kiderült – tudósított 
Medgyessy – Stróbl Alajos nagy botrányt csapott. Ekkor vette fel a Liptóújvári előnevet, Zsigmond pedig, 
követelésére, megkülönböztetésül a Zalaszentgyörgyi (ennek hivatalos helyen történő használatáról nincs 
tudomásom – K. L.) és Kisfaludy előnevet. A történet elmesélésével a három évtizedig vele együtt a Százados úti 
művésztelepen élő kollégáján nagyot bökő Medgyessy nem gondolt bele abba, hogy Kisfaludi Strobl 
professzorként legkorábban 1924-ben mutatkozhatott be (Stróbl Alajos két évvel később halt meg), előnevét 
ekkor már közel két évtizede használta. 
70 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 13. p. 
71 A Kisfaludi Strobl Zsigmond szülei házasságáról szóló adatokat 1954. augusztus 27-én jegyezte le Székelyhídi 
Vilmos, a Zalaszentgróti Tanács VB-nek a helytörténet iránt érdeklődő és e területen tájékozott titkára az akkor 
már 80 év feletti Baksáné Kovács Mária csáfordi betegágyban történt elbeszélése nyomán (kézirat a Göcseji 
Múzeumban). Baksáné Hampó Rozália és az 1874-ben öngyilkosságot elkövető Kovács János csáfordi bíró 
házasságából született, a művész féltestvére volt. Meg kell jegyezni, hogy a művész önéletírásában apjának az 
anyja korai halála miatt bekövetkező egyedül maradásáról ír, s nem említi féltestvéreit sem, de hasonló 
csúsztatások az életrajzban más eseményekkel kapcsolatban is előfordulnak. Ld. K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. 
m. 9. p. 
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sokat sürgölődött a munkások körül. Kövekből kis templomot épített magának, amellyel 

kivívta környezete ámulatát. Később, mikor udvarukon kutat ástak, a felszínre került agyagból 

faragott, utóbb már mintázott kis szobrokat. Sokat és ügyesen rajzolt, három megmaradt 

gyerekkori rajza kifejezetten ügyesnek mutatja. Körülményeik mindazonáltal olyannyira 

nehezek voltak, hogy apja Zsigát magántanulóként nevelte, és a tanév végén rendre 

Zalaegerszegre vitte osztályvizsgát tenni.72 1896-ban elvitte Budapestre a millenniumi 

kiállításra, és az ott látott pompa és csillogás élménye örökre beleivódott a nyiladozó értelmű 

vidéki fiú emlékezetébe. Ugyanebben az évben a tanítót a Baranya megyei Borjádra helyezték 

át, ahol nemsokára újból megnősült: Vörri Kovács Klementinát, egyik kollégája özvegyét, a 

söjtöri tanító leányát vette feleségül, aki Zsigát saját gyermekeként szerette és sokat tett 

pályája egyengetéséért. 1901-ben közösen írták azokat a leveleket, amelyek eredményeképpen 

a rajzban és mintázásban egyaránt tehetségesnek bizonyuló fiút, rajzainak megtekintése után 

Kiss György felvételire ajánlotta az Iparművészeti Iskola tanárához, Mátrai Lajoshoz. A 

vizsga eredményes volt, bár az iskolát csak vendéghallgatóként kezdhette meg, hisz a polgári 

iskolát nem végezte el.73  

Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Tanoda az 1871-ben a tíz évvel korábban 

alapított Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde szervezeti 

egységeként, 1880. november 14-én nyitotta meg kapuit. Ekkor még egyetlen osztálya volt, a 

műfaragászati tanműhely. A tanterv alapját különböző technikájú ornamentális díszítmények 

másolása képezte. A következő években sorra indultak a szakosztályok: ötvösség, fametszés, 

díszítő festés, rézmetszés, kisplasztika. Utóbbi a műfaragászati tanműhellyel egyesülve 

képezte 1885-től a díszítőszobrászati osztályt. Az eleinte hároméves képzés előbb négy, majd 

az 1887/88-as tanévtől öt esztendőre bővült, a szakképzést kétéves előkészítő tanfolyam 

alapozta meg (Strobl, mint vendéghallgató, ezt nem végezte el). Ugyancsak 1887-től az 

oktatási gyakorlatot érő kritikák hatására bevezették az élő modell utáni rajzolást. 1896-ban az 

iskola a régi Zeneakadémia Andrássy úti épületéből a szecessziós építészetünk egyik 

büszkeségébe, a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett Üllői úti Iparművészeti 

Palotába költözött. Az ekkor szervezetileg is függetlenné váló, Fittler Kamill (1853-1910) 

építészmérnök, rektor által irányított intézmény nagy sikert aratott a millenniumi kiállításon, 

majd az 1900-as párizsi és az 1902-es torinói világkiállításon (mindkettőn aranyéremmel). 

                                                 
72 A művész levele Lyka Károlyhoz 1912. december 31-én. MTA MKI Adattár MDK-C-T-17/1057 
73 Ezt a tényt életrajzában ismerte el, viszont az 1904. augusztus 26-án kelt levelében, amelyben először 
folyamodott a Gáspár Vilmos féle (Zala) megyei alapítvány ösztöndíjáért, így szépítette a helyzetet: 
„Középiskoláim után hajlamomat követve szobrász lettem az iparművészeti iskolába (sic!)…” (Zala Megyei 
Levéltár) 
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Falai között ekkor már hét szakosztály működött: a díszítőszobrászattól különvált a 

kisplasztikai, és létrejött a lakberendezési osztály is.74  

Magáról az oktatásról Strobl helyett az Iparművészeti Iskolát néhány évvel később, 1905-

ben elkezdő, élete nagy részét Párizsban töltő Csáky József (1888-1971) tudósít.75 A felvételi, 

mint írja, egy indadíszes gipsz dombormű lerajzolásából és egy növényi díszes magasrelief 

utáni mintázásból állt. A sikeres belépő után Csáky is Mátrai Lajos (1850-1906) keze alatt 

tanulta a mintázást. A Párizsban pallérozódott Mátrai fiatalabb korában részt vett bajor II. 

Lajos müncheni kastélyának szobrászi díszítőmunkáiban, hazatérte után pedig számos 

emlékművet készített (Sopron, Széchenyi István-szobor, Szeged, Vásárhelyi Pál szobra, 

Gönc, Károlyi Gáspár-emlékmű stb.). Az iskola megalapításától annak tanára.76 Csáky szerint 

tehetségtelen volt, és az ő idejében már öreg. Az első évben a mintázás kizárólag másolásból 

állt: öregember feje lapos domborműben, dekoratív növényi kompozíciók, virágfüzérek 

reprodukálása. A tanár csak ritkán jött korrigálni. Fia, az ifjabb Mátrai Lajos (1875-1945) 

tanársegéd volt mellette, arrogáns, beképzelt és minden talentumot nélkülöző. Csáky a 

díszítőrajzot tanító Groh Istvánt (1867-1936, iparművész, 1917-1926 között az Iparművészeti 

Iskola rektora) sem kímélte, száraznak, pedánsnak, parancsolgatónak és gonosznak látta. 

Strobl ugyanakkor megjegyezte, hogy éppen Groh volt az, aki Mátrai gúnyolódása után 

megvigasztalta őt, és az első év végén az általa hirdetett pályázaton harmadik helyezést ért 

el.77 Csákynak viszont az intézményben töltött időszak során csupán az élő modell utáni rajz 

nyújtott pozitív élményt.  

Strobl számára a tanulás nehezen indult. A mindössze négyszáz forintos évi fizetéssel 

rendelkező falusi tanító által biztosítani tudott havi tízforintos apai ellátmányból nagyon 

kevésre futotta a fővárosban,78 s nehezen azért is, mert Mátrai az első év végén meg akarta 

buktatni az ifjút, és a mintázás helyett a fafaragást ajánlotta neki. Az első nyáron Stroblnak 

hazautazni sem volt lehetősége, s hogy megélhetését biztosítsa, kosztért-kvártélyért elvállalta 

a későbbi festőművész, Körmendi Frim Jenő felkészítését az őszi felvételi vizsgára, ami 

sikerült is neki. Miután Mátrai az ősszel újra csak szekundát adott és a fafaragás felé 

                                                 
74 http://www.mome.hu/a_mome_tortenete.html; Széphelyi György: Iparművészeti oktatás. In: Magyar 
Művészet 1890-1919. Szerk. Németh Lajos. Akadémiai Kiadó, Budapest 1981, 159-160. p.  
75 Csáky József: Emlékek a modern művészet nagy évtizedéből. Corvina Kiadó, Budapest 1972, 18-22. p. 
76 Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990, http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC09732/10211.htm  
77 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 16. p. 
78 A művész 1965-ös zalaegerszegi kiállításának szórólapján így vallott ezekről az évekről: „Az ifjúságom egy 
nagy nyomor volt és ebből küszködtem: felfelé. Az apám falusi néptanító volt s szerette a történelmet és valami 
húzta kifelé a faluból. Az édesanyám (valóságban a mostohaanyja – K. L.) verseket írt: amilyeneket egy 
magányos asszony írogat; nekem nagyon tetszettek. Az egyik lapban olvastam Munkácsyról, a szegénységből 
felvergődésben ő lett az én mintám. Valami nagy akartam lenni, több mint mások…” 



 33 

orientálta, átkérte magát Lóránfi Antal (1856-1927) kisplasztikai osztályába, ahol a következő 

két évet kitüntetéssel végezte. Pályamunkája 1903-ban egy díszalbum domborművű 

borítójának, a következő évben pedig egy pásztorbotnak a terve volt.79 Lóránfi, aki Bécsben 

Edmund Hellmer és Caspar von Zumbusch tanítványa volt, később, a Mintarajziskolában (az 

első év folyamán) is mestere Stroblnak, és feltehetően szerepet játszott tanítványa 1904/05-ös 

bécsi tartózkodásában is, mint ahogy növendékei jelentős része külföldön képezte magát 

tovább.80. Elek Artúr benne, Beck Ö. Fülöp és Damkó József mesterében látta a modern 

magyar éremművészet alapjainak lerakójátmegteremtőjét.81 Az érmek és a plakettek mellett 

elsősorban anekdotizáló zsánerszobrokat és portrékat készített,82 amelyek nyilván nem 

maradtak hatástalanok Stroblra.  

A fővárosban eleinte idegenül mozgó szobrásznövendék már korán fontos barátságokra 

tett szert. Az első évben Galimberti Sándorral és három további társával közösen béreltek két 

szobát. Ugyancsak iskolatársa volt a tanulmányait két évvel korábban megkezdő Brummer 

József (1883-1945), a későbbi szobrász és neves műkereskedő, akivel többször találkozott 

Párizsban, majd New Yorkban. Mátrai osztályán ismerte meg a vele egykorú, tragikusan 

fiatalon elhunyt Csikász Imrét (1884-1914), akivel 1912-től együtt dolgoztak a kecskeméti 

művésztelepen. Ugyanitt találkozott a szintén szomorú sorsú Sámuel Kornéllal (1883-1914), 

akinek özvegye 1916-ban Strobl asszonya lett. Összebarátkozott a festőnövendék Herman 

Lipóttal (1884-1972) is, aki bő évtizedes barátságuk emlékét számos anekdotában őrizte meg 

visszaemlékezése lapjain.83 Együtt járt iskolába két olyan szobrászhallgatóval, Sidló 

Ferenccel (1882-1954) és Pásztor Jánossal (1881-1945) is, akik pályája párhuzamosan futott 

az övével, számos találkozási ponttal. Mindhárman az 1911-ben alapított Százados úti 

művésztelepen laktak, mint alapító tagok, Sidló volt Strobl nevelt lányának, Évának a 

keresztapja. Velük, valamint a szintén a művésztelepen alapítóként lakó Szentgyörgyi 

Istvánnal együtt kaptak megbízást 1920-ban az irredenta szobrok elkészítésére, Sidlóval és 

Szentgyörgyivel közösen nevezték ki főiskolai tanárnak (1924), egyszerre lettek 

                                                 
79Magyar Iparművészet 1903, 140. és 143. p; Orsz. M. Kir. Iparműv. Isk. Évk. 1904/5. 
80 Lyka Károly: Szobrászatunk a századfordulón. Magyar művészet 1896-1914. 2. kiadás. Corvina Kiadó, 
Budapest, 17. p. 
81 Elek Artúr: A magyar éremszobrászat öregei és fiataljai. Művészet 1908/3, 169. p. 
82 Művészeti Lexikon 3. Főszerk. Zádor Anna és Genthon István, Akadémiai Kiadó, Budapest 1983, 108. p. 
83 Herman Lipót: A művészasztal. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest 1958. Tanulságos egymással 
összevetni ugyanazon anekdotikus történeteket Strobl, illetve Herman tollából, különösen azokat, melyeknek ők 
voltak a főszereplői. Herman leírja többek között azt az esetet (115. p.), amikor Pólya Tibor ötletére 
művésztársai (köztük Herman is) a szebbik nemnél aratott sikereire különösen hiú Stroblot (nevét talán 
tiszteletből nem említi, Strobltól tudjuk, hogy ő maga volt) felültették, és hónapokon keresztül egy piros autós, 
csinos, ám a valóságban nem létező nőnek való levélbeli udvarlásra – és művésztársai előtt a sikereiről szóló 
fellengzős beszámolókra – késztették. Herman csaknem egy egész oldalt, Strobl csupán egy hatsoros bekezdést 
szentel a történetnek (35-36. p.), szemérmesen elhallgatva az ugratás eredeti indítékát. 



 34 

kormányfőtanácsosok (1925), valamint a Corvin koszorú birtokosai (1930), Sidlóval és 

Pásztorral dolgozott a párizsi magyar pavilon szobrászati dekorációján (1937). 

Az Iparművészeti Iskolán, és persze a fővárosban töltött első évek Strobl szobrászi 

alapélményeinek első rétegét képezték. A viharos gyorsasággal fejlődő Budapesten ezekben 

az években volt van ereje teljében akadémikus szobrászatunk első nagy generációja, Strobl 

Alajos (1856-1926), Fadrusz János (1858-1903), Zala György (1858-1937), Róna József 

(1861-1939), Kallós Ede (1866-1950), ifj. Vastagh György (1868-1946), Ligeti Miklós (1871-

1944), Telcs Ede (1872-1948), Horvay János (1873-1944). Több jelentős köztéri 

emlékműpályázat zajlott ezekben az években, így Vörösmarty Mihály, Erzsébet királyné, 

Zsolnay Vilmos (Pécs), Vásárhelyi Pál emlékművéé.84 Folyamatban volt Strobl Alajos 

műhelyében (ahol segédként az ifjú Strobl Zsigmond is megfordult 1904 nyarán, két, itt 

készült vázlatról is van tudomásunk) a Szent István emlékmű (1906-ra készült el) és a 

Mátyás-kút (1904) készítése, 1902-ben avatták Fadrusz kolozsvári Mátyás-szobrát és Tóth 

István fővárosi Hunyadi-monumentumát, 1903-ban Ligeti Anonymusát a Városligetben. Az 

emlékműveknek az intenzív városiasodás kísérőjelenségekéntmellékvizén – részben bécsi 

mintára – óriási keletje volt, mintázásuk a már említett, ugyanakkor csak néhány 

entellektüelaz entellektüelek szemében feltűnő visszásságok ellenére a szobrászok egyik fő 

feladata volt. Az emlékműveken a barokkos, a bécsi akadémikus körök felé mutató lobogás és 

belső feszültség, illetve a klasszicizáló, statikusabb patetikus méltóság feleselt egymással. 

Előbbi inkább az idősebb generáció tagjainak többségét, az utóbbi a bécsi professzorok, 

Zumbusch és Hellmer helyett inkább már a hildebrandi elvek felé orientálódó fiatalabb 

generációt jellemezte. Az Anonymus-szobron a szecessziós hatások köztéri megjelenésével 

lehetett szembesülni, s Ligeti kisplasztikáin (mind a Szerelem, mind a Tudás fája 1901-ben 

készült) is az elsők között szűrte le Rodin forradalminak ható, az art nouveau számos 

jellegzetességet is magán hordozó szobrászatának tanúságait. Éva (1897) c. márványszobra a 

francia mester Danaidájának (1885) a hatását közvetítette, amelynek recepciója – mint láttuk 

– Strobl néhány évvel később Rózsi – Fekvő női akt gipszplasztikáján figyelhető meg.85 

A legkorábbi, az Iparművészeti Iskolában folytatott tanulmányok alatt készült 

kisplasztikákat sajnos csak említések alapján ismerjük, így azt sem tudjuk megállapítani, hogy 
                                                 
84 Lyka Károly: Szobrászatunk a századfordulón i. m.. Magyar művészet 1896-1914. 2. kiadás. Corvina Kiadó, 
Budapest, 96-97. p. 
85 A Ligetivel való kapcsolatnak a jelek szerint ez volt az első állomása. Jóval később, a húszas évek első 
felében, a Ligeti Miklós Művészi Kerámiaműhelye által foglalkoztatott szobrászok között Kisfaludi Strobl is ott 
volt (Szántó Gergellyel, Szentgyörgyi Istvánnal, Kövesházi Kalmár Elzával, Lux Elekkel együtt). A Műhely 
három alkalommal (1922, 1925 és 1926) szerepelt Philadelphiában kiállításon. (Magyar Művészet 1919-1945. 
i.m. 202. p.). Strobl 1945-ben a Ligeti halálával megüresedett Stefánia úti műterembe költözött, és haláláig 
birtokolta azt (hozzá kell tenni: bérlőként, tulajdonosa Velvárt Nándor volt). 
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azok pontosan milyen reminiszcenciákat tükröznek, azonban azok az alapvető tájékozódási 

pontok ismerete alapján valószínűsíthetőek. Eleinte nyilvánvalóan Lóránfi jelölte ki a 

követendő irányt, és feltehetőleg a kisplasztikai anekdotázásra való hajlamot is, melyek e 

korai kisplasztikák címéből tükröződnek: Hordón kártyázó cigányok, Arab nő a kútnál, Tükör 

előtt szépítkező nőalak, Támadó legionárius (Pick Lupke), A falu kovácsa stb. A külső 

impulzusokat elraktározta, de felhasználásukra egy-két évet még várni kellett, illetve csak 

abban az esetben kerülhetett rá sor, ha azok kompatibilisnek bizonyultak Lóránfi 

útmutatásával. 1904-ben két alkotását (Morelli Gusztáv portréja, Sebesült) már bemutatták a 

Nemzeti Szalonban is, ekkortól számítható kiállító művésznek. 

Zala megye közgyűlése 1904-ben a szegény sorsú diákok támogatására létrehozta a Deák 

Ferenc Alapítványt. Strobl már három éve a fővárosban élt, szülei a baranyai Borjádon, 

azonban nevelőanyjának szülei a zalai Söjtörön, így talán tőlük hallott a lehetőségről. A már 

idézett levélben86 fordult a megyéhez, amely a sanyarú helyzetére való tekintettel három évre 

évi 200 forint ösztöndíjban részesítette, hogy tanulmányait – mint írja, Stróbl Alajos 

ajánlására – külföldön folytathassa. A pénzzel a zsebében a napi nyomorból végre kiláboló, 

akkor húsz éves fiatalember Bécsbe utazott, hogy ott a Képzőművészeti Akadémiára 

felvételizzen. Hans Bitterlich (1860-1949) professzor tanszékén jelentkezett, ahol saját 

bevallása szerint a két hétig tartó felvételi vizsgát sikerrel teljesítette. Végül mégsem az 

Akadémián, hanem a Staatsgewerbe Schule falai között kötött ki, miután az Akadémiát éppen 

ekkor ideiglenesen bezárták.87 Azt, hogy valójában mi is történt, már aligha lehet kideríteni, 

azonban az Akadémia ideiglenes bezárása nem szerepel az évkönyvekben és Kisfaludi Strobl 

neve sem a sikeres felvételi vizsgát tett növendékek között.88 Alighanem a történteket 

megszépítő csúsztatásról van szó az életrajzban (ami nem egyedi eset). Feltehetően Bitterlich 

még egy év felkészülést tartott szükségesnek az akadémiai stúdiumok megkezdése előtt. A 

következő tanévet Strobl mindenesetre Bécsben töltötte, ahol Anton Brenek (1848-1908) 

irányításával képezte magát. 

A bécsi K. k. Staatsgewerbe Schule az Iparművészeti Iskola császárvárosi megfelelője. 

1870-ben K. k. Bau- und Maschinengewerbe Schule néven alakult meg, későbbi nevét 1880-

ban kapta. Négy tagozattal működött: az első a négyéves, magasabb ipariskola volt, építészeti 

és gépészeti részleggel, a második kétéves üzemvezetői iskola, a harmadik speciális 

                                                 
86 Levelében szó szerint „az üresedésben levő Gáspár Vilmos féle alapítvány jövedelmét” kérte segély gyanánt, a 
megye a Deák Ferenc Alapítványból biztosította a támogatást. A levélhez 14 fényképet és 7 okmányt is mellékelt 
műveiről, ezek sajnos elkallódtak. V.ö: K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 21-22. 
87 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 22-23. 
88 Ferdinand Gutschi úrnak, az Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste Wien munkatársának 
szíves tájékoztatása szerint. 
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kurzusokat tartott kazánfűtők és mozdonyvezetők részére, míg a negyedik az iparos 

rajziskola, amely éppen 1904/05-ben szűnt meg. 1897-ben egy reform keretében bevezették a 

tanműhelyi képzést. Ekkortól szigorították a felvételi követelményeket is, és a felvételt négy 

középiskola vagy polgári, illetve nyolcosztályos népiskola elvégzéséhez kötötték.89 Strobl 

ugyan egyiket sem végezte el, azonban a három befejezett pesti év és a sikeres felvételi vizsga 

elegendőnek bizonyult felvételéhez (elképzelhető, hogy a németül még nem tudó növendéket 

itt is vendéghallgatóként vették fel). 

 

 

8. Rémy Róbert és Kisfaludi Strobl Bécsben, 1905-ben 

 

Mestere, a morvaországi Brünnben született Anton Brenek a bécsi akadémián a Zumbusch 

által vezetett mesteriskola hallgatója volt, aki professzora segédjeként működött közre mind a 

Beethoven, mind pedig a Mária Terézia-emlékművön. 1881-ig a Liberec-i, majd ekkortól 

1905-ig a bécsi Staatsgewerbe Schule professzora, 1882-től a Künstlerhaus tagja. A 19. 

század második felének tipikus hivatalos szobrásza, a számos megrendelés, amit kapott, 

feltehetően imponált magyar növendékének. II. Józsefet ábrázoló szobrát Bécsben és 

Liberecben, Gustav Winterhalter emlékművét Brünnben, VI. Károly szobrát a bécsi 

Hofburgban, Ferenc József császár bronz mellszobrát Berndorfban és Olmützben állították 

fel. Több szobrászati díszt készített a bécsi városházára, a Michaelertraktra (Hofburg), a 

Parlament és a Künstlerhaus épületére is.90 Strobl több mint hat évtized távlatából a 

                                                 
89 http://www.azw.at/page.php?node_id=95  
90 Ulrich Thieme–Felix Becker: Allgemeines Lexikon der bildenden Künste IV. Seemann Kiadó, Lipcse 1999, 
578-579. p. 
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Prométheusz és a Nyilazó c. szobrait tartotta kiemelendőnek, utóbbiról megemlítve, hogy 

anatómiáját művészeti iskolákban még ma (1967-1968 – K. L.) is tanítják.91 

A 19-20. század fordulóján világvárosi státuszba kerülő, fölöttébb intenzíven fejlődő Bécs 

szobrászati élete a magyar fővárosénál a hosszú ideig a birodalom felsőfokú művészeti 

képzésének egyetlen letéteményeseként működő, 1692-ben alapított Akademie der bildenden 

Künste jóvoltából lényegesen korábban bontakozott ki, azonban a fejlődés iránya, és ennek 

révén a szobrászi feladatok is hasonlóak voltak. Ezek elsősorban a köztéri emlékekhez, 

valamint az épületplasztikához kötődtek, és a polgárosodás meghatározó fázisának útjelzői 

voltak. A 19. század első felétől töretlen emlékmű-állítási hullám az osztrák nemzeti identitás 

uralkodószobrokkal történő demonstrálása mellett egyre gyakrabban állított emléket a polgári 

közélet és a művészetek posztumusz különösen is tisztelt kiemelkedő személyiségeinek. 

Azonban az igazi cél mindig az aktuálpolitikához kötődött, és ez számos jelből – mint a 

szobrok feliratából, a felavatás körülményeiből és meghívottainak névsorából, az ábrázolt 

viseletéből, gesztusaiból, attribútumaiból – kiolvasható volt.92 A város a nagy építkezések 

lázában égett, a belvárost övező hajdani városfal nyomvonalán kialakított Ringstrasse mellett 

sorban épültek az állami, a városi és a kulturális reprezentáció céljait szolgáló pompás, 

különböző történeti korszakok nagyságát felidéző épületek, amelyek nagyvonalúságát a 

szobrászati díszítés volt hivatott fokozni.93 Az 5,2 kilométer hosszú körút historizáló 

épületeiről külön korszakot neveztek el a bécsi építészetben, amelynek emlékei ma a 

belvárossal együtt a világörökség részét képezik. Mellette található többek között a 

neoreneszánsz Opera, Várszínház és Egyetem, az újklasszicista Parlament, a neogótikus 

Városháza és Fogadalmi templom, a neobarokk Hadügyminisztérium, Természettudományi és 

Szépművészeti Múzeum valamint Hofburg. 

Amíg az új körút építészetét meglehetős stíluspluralizmus jellemezte, az emlékművek, 

igazodva a Hofburg reprezentációjának irányvonalához, a tereziánus és jozefinus aranykor 

barokk felfogásában készültek, aminek belső lobogása csak a század utolsó évtizedében 

kezdett oldódni. A megnövekedett szobrászati konjunktúra kielégítésén nagyszámú szobrász 

dolgozott. A munkálatok kiemelkedő alakja, legnagyobb tekintélyű mestere Caspar von 

Zumbusch (1830-1915) volt,94 a Képzőművészeti Akadémia professzora, aki nem csupán 

                                                 
91 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 26. 
92 Markus Kristan:  Denkmäler der Gründerzeit in Wien. In: Stefan Riesenfellner (Hg.): Steinernes Bewußtsein 
I. Die öffentliche Representation staatlicher und nationaler Identität Österreichs in seinen Denkmälern. Böhlau 
Verlag, Wien–Köln–Weimar 1998, 77-166; 77. p. 
93 Maria Pötzl-Malikova: Die Plastik der Ringstrasse. Künstlerische Entwicklung 1890-1918. Die Wiener 
Ringstrasse. Bild einer Epoche. Band 2. Steiner Verlag, Wiesbaden 1976. 
94 Hans Bitterlich: Caspar von Zumbusch, Wien 1931. 



 38 

alkotóként, de nagyszámú tanítványára gyakorolt hatása révén is jelentős kisugárzással volt a 

19. század végén, mind Bécs, mind pedig Budapest vonatkozásában (Stróbl Alajos, Telcs 

Ede, Horvai János, Róna József mestere). Gazdag szobrászi tevékenységének koronája Mária 

Terézia monumentális bécsi emlékműve, amely kiemelkedő jelentőségű alkotás, egy egész 

korszak szimbólumaként értékelhető. Tervezetét a Mária Teréziáról írt tízkötetes monográfia 

szerzője, Alfred von Arneth történész (1819-1897) állította össze, aki az uralkodónő mellett a 

kor reprezentatív személyiségei képében a társadalmi elitnek is emléket kívánt állítani. 1874-

ben a nagy mű elkészítésére aspiráló három szobrász közül – Zumbusch mellett Johann Benk 

(1856-1924) és Carl Kundmann (1838-1919) – Ferenc József személyesen választotta ki és 

bízta meg az alkotót, aki számára jó ajánlólevélnek bizonyult az 1872-ben felavatott 

müncheni, II. Miksa bajor királyt ábrázoló impozáns emlékműve. A Mária Terézia-emlékmű 

főalakja önmagában 6 méteres, és 13 méter magas posztamensen ül. Utóbbi talapzatának 

oldalsó kiszélesedésein a királynő négy lovas hadvezére áll, míg a posztamens körül a főalak 

lábainál a tanácsadók és a külpolitika, jobbra az állam és a közigazgatás, hátul a hadsereg, 

baloldalt pedig a tudomány és a művészet képviselői tűnnek fel. Az emlékmű avatása 1888. 

május 13-án több mint tízezer meghívott vendég jelenlétében zajlott. Zumbuscht ebből az 

alkalomból a Ferenc József Rend keresztjével tüntették ki, a szobor leleplezését katonai 

díszsortűz kísérte.95 Az emlékművel új fejezet kezdődött a birodalmi reprezentáció 

történetében, amelyben az uralkodó mellett immár a jeles képviselői által megszemélyesített 

politika és közélet is helyet kért magának. 

A hatalmas monumentum készítése közben mintázta Zumbusch a Beethoven-emlékművet, 

1891-ben Radetzky gróf, 1898/99-ben pedig Albert főherceg lovas szobrát. Közben 1896-ban 

felavatták a wesztfáliai tartomány által a Wittekindsbergen emeltetett, ugyancsak az ő 

műhelyében készült I. Vilmos császár-szobrot. Mindemellett a mester több megbízást kapott a 

Ringstrasse épületeinek szobrászati díszítésére is, az egyik legismertebb az Egyetem épületét 

díszíti. Mellette a másik legnagyobb hatású szobrász és professzor volt tanítványa, a nála 

éppen két évtizeddel fiatalabb Edmund Hellmer (1850-1935), 1897-ben a Secession egyik 

alapítója, akinek keze alatt a századforduló magyar szobrászgenerációjának szintén számos 

tagja pallérozódott (1879-től volt az Akadémia professzora). Pályája érdekesen alakult,96 

annak is köszönhetően, hogy a jelek szerint rugalmasabb volt mesterénél. Az 1870-es években 

az új körút mentén szobrokkal díszítette a Ringtheater (1874, elpusztult), az Igazságügyi 

                                                 
95 Bikfalvi Géza: Pray György szobra a bécsi Mária Terézia-emlékművön. http://www.parbeszed.com/-
main.php?folderID=859&articleID=8763&ctag=articlelist&iid=1  
96 Walter Krause: Hellmer, Edmund (von). In: The Dictionary of Art, Ed. By Jane Turner, Band 14, Macmillan 
Publisher, London 1996, 364-365. p. 
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palota és a Kunsthistorisches Museum (1875), az Egyetem (1877) és a Parlament (1879) 

épületét. Számos más műve mellett 1894-ben elkészítette a Török alóli felszabadulás 

emlékművét a Stephansdomban (elpusztult), 1895-ben Emil Jakob Schindler tájképfestő, 

1900-ban Johann Wolfgang Goethe költő és esztéta emlékművét, közben, 1897-ben a Hofburg 

Michaelerplatz felé eső sarkán a Szárazföld hatalmát szimbolizáló díszkutat, 1921-ben pedig 

Johann Strauss emlékművét. Korai alkotásainak neobarokk mozgalmasságát a Stephansdom 

és a Michaelerplatz monumentumán is megtartotta, viszont Schindler és Goethe szobrán 

klasszicizáló, statikusabb hűvösséggel váltotta fel.97 Ez arra utal, hogy a stiláris váltást a 

korszellem parancsán túl az alkotás jellege, témája is befolyásolta. A pályája végén készült 

Strauss-szobor a szecesszió erős hatásáról tanúskodik. 

A két vezető mester mellett a Ringstrasse-nemzedékhez számos kiváló szobrász tartozott, 

köztük Anton Paul Wagner (1834-1895), Carl Kundmann (1838-1919), Otto König (1838-

1920), a pozsonyi születésű Tilgner Viktor (1844-1896), Johann Benk (1844-1914), Rudolf 

Weyr (1847-1914), Edmund Hofmann (1847-1930), Josef Lax (1851-1909), Richard 

Kauffungen (1854-1942), Johann Scherpe (1855-1929), és persze maga Anton Brenek is. A 

fiatal Strobl Bécsbe érkezésének esztendejében, 1904-ben készítette Kauffungen Rainer 

főherceg kútját (elpusztult) és a Siebenbrunnent, és ősszel került felavatásra (október 8-án) 

Benk Ferenc Józsefet ábrázoló, a Hellmer Vilmos császár-monumentjének viszonylatában 

meglehetősen visszafogott és puritán szobra. Ugyan a historizáló akadémizmus lassan már 

visszaszorulóban volt a kibontakozó szecesszióval, majd a szimbolikus és az expresszív 

törekvésekkel szemben, a művészi progresszióra kevéssé érzékeny Strobl számára az 

igazodási pontot mégis ez a szobrászat és a hivatalos reprezentáció kapcsolatát számára 

nyilvánvalóan új megvilágításba helyező, számos lehetőséget megcsillantó, elsődlegesen 

Brenek által közvetített irányzat képezte. Az 1897-ben megalakult Secession eleinte csekély 

hatást gyakorolt, a Strobl által nyilván már elég jól ismert hazai sajtóban egészen 1905-ig 

gyakorlatilag visszhangtalan maradt.98 Az 1903-ban, a Gesamtkunstwerk megvalósításának 

jelszavával megalakult – a szobrász ilyen jellegű művészi együttműködésben ismereteink 

szerint egyetlen alkalommal, a Munkácsy utcai Schiffer-villa építésénél vett részt, 1912-ben – 

Wiener Werkstätte korszerű elgondolást követett, ő azonban, ha fel is keltette figyelmét, 

nincsen nyoma annak, hogy ekkor még puszta egzotikumnál többnek tekintette volna. Más a 

                                                 
97 Jutta Assel – Geog Jäger: Edmund von Hellmer: Wiener Goethe-Denkmal (1900). http://www.goethezeit-
portal.de/index.php?id=4315  
98 Bodor Kata: A bécsi Secession magyar szemmel 1897-1905 között. In: Nuda Veritas. Gustav Klimt és a bécsi 
Secession kezdetei 1895-1905. Szerk. Bodor Kata, Gonda Zsuzsa. Kiállítási Katalógus. Szépművészeti Múzeum, 
Budapest 2010, 211-222; 221. p. 
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helyzet a szecesszióval, hisz több, hazatérése után, 1906-1907-ben készített szobra ennek 

jegyében született. Bécsben a Secession alapvetően festőket tömörített és festészeti 

problémákat vetett fel, melyek szobrászati vetülete legfeljebb másodlagosan jelentkezett. A 

kiállítók között is csak kevés szobrász (egyetlen magyarként Kövesházi Kalmár Elza) tűnt fel, 

dekoratív mintázási módjuk a Budapestre történő visszatérést követően – részben a már 

említett Ligeti révén – újabb impulzusokkal egészült ki. Bátran állítható, hogy a Bécsben 

töltött esztendő kettős hatással volt Strobl pályakezdő periódusára: a klasszicizáló akadémikus 

hűvös eleganciája mellett a Jugendstil titokzatos dekorativizmusa is – átmenetileg – 

érdeklődése homlokterébe került. 

Brenek professzor elégedett volt a szépen haladó Strobllal, aki több, ismeretlen portré 

mellett elkészítette egy bécsi leány, Lotte Kerner arcmását is, amivel szép sikert aratott az 

iskola kiállításán. Professzora még a katonai önkéntesség jogát is megszerezte a számára. Karl 

Lüger (1844-1910), a császárváros főpolgármestere hazatérése előtt pénzjutalomban 

részesítette a magyar művésznövendéket. Borjádról augusztus elején újabb levélben kérte a 

Zala megyei ösztöndíj második évre történő folyósítását,99 amit meg is kapott. Bár könyvében 

így ír: „sem pénzem, sem műtermem nem lévén, beiratkoztam az Országos Mintarajz 

Iskolába”,100 leveléből tudjuk, hogy a bécsi vagy a müncheni akadémiára készült, másodlagos 

szándéka pedig a Stróbl Alajos mesteriskolájára történő bejutás volt. Végül sorsa mégsem így 

alakult, és alig egy hónappal később, huszonegy éves korában a Mintarajziskola rendkívüli, 

csupán a főtárgy felvételére kötelezett növendéke lett.  

Az iskolai törzslapja szerint az első évben a mintázás mellett – e tárgyból, az első félév 

végén, Lóránfi Antaltól kapta az egyetlen „jó” jegyet főiskolai tanulmányai során (a többi 

mind „jeles”) – alakrajzra is járt (előbb Hegedűs Lászlóhoz, majd a második félévben Balló 

Edéhez, utóbbi azonban már nem értékelte az teljesítményét), a második évtől csak 

mintázásra, immár Radnai Béla (1873-1923) növendékeként.101 Elméleti tárgyakat – 

előképzettség híján – egyáltalán nem hallgatott, státusza mindvégig vendéghallgatói volt, és 

gyors fejlődése ellenére művészeti tanulmányait sem fejezhette be. Az 1907/1908-as tanévben 

– önéletírása szerint – tanárai engedélye nélkül állított ki a Műcsarnokban, ami a szigorú 

előírások értelmében főbenjáró vétségnek számított. A második szemeszter végén ezért már 

nem is értékelték előmenetelét, a következő évre pedig felvételi kérelme elutasításra került. 

„Már éppen eleget tud” – került rá a sommás ítélet az elutasító határozatra. Pedig a tanév még 

                                                 
99 Zala Megyei Levéltár 
100 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 29. 
101 Az Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképző Anyakönyvi és minősítvényi lapjai az 
1905/1906-os, az 1906/1907-es és az 1907/1908-as tanévről, Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára. 
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szerencsésen indult a számára, hiszen 1907 nyarán (a később többszörösen megmintázott) 

Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter kilenc fiatal művésznek, köztük Kisfaludi 

Strobl Zsigmondnak engedélyezett állami képzőművészeti ösztöndíjat.102 

Könyvében a főiskolai tanulmányoknak mindössze két rövid bekezdést szentelt.103 

Tanáraiként Radnai Bélát és Székely Bertalant említi, mint akiknek sokat köszönhet. 

Székelytől – elmondása szerint – a feladatként kapott csoportkompozíciókra majd minden 

héten kapott tíz-húsz koronát, amit ő saját zsebből fizetett. A második évben jutott először 

saját műteremhez is,104 ami lényegesen megkönnyítette a munkát. Radnai tanítási 

módszereiről, személyiségéről, hatásáról Strobl nem írt, csupán a fenti megjegyzést tette 

irányába. A mester korábban az Iparművészeti Iskolában Lóránfi, utóbb Stróbl Alajos 

növendéke volt, később Fadrusz János első segéde lett. Kilenc évig dolgozott Fadrusz mellett, 

akinek stílusa a későbbiekben rányomta bélyegét műveire. Portrékat, gyermekcsoportokat, 

dekoratív díszítéseket készített a budai vár, valamint a piarista gimnázium és rendház 

számára. Csatádra Lenau Miklós költő (1905), Pozsonyba Petőfi Sándor (1911), Törökbecsére 

Leiningen Károly (1911), Szolnokra Damjanich János (1912), a fővárosba Pázmány Péter 

(1914) szobrát készítette.105 Nagy munkabírású, szorgalmas művész volt, számos portré és 

kisplasztika alkotója. Művészetét általában a gyengéd líraiság, az intimitásra való törekvés 

jellemezte,106 amivel nem maradt hatástalan Strobl művészetére sem. Tanári mentalitásáról 

sokat elárul, hogy a főiskolai évek alatt növendéke sorra mintázta szecessziós hangvételű 

plasztikáit, melyek nem tükrözték ugyan Radnai felfogását, azonban a jelek szerint a mester 

tolerálta őket. Strobl 1907-ben készítette el Anya gyermekével című gipszét, amely 

kétségkívül Gárdos Aladár (1878-1944) előző évben Rudics-díjat érő, Hajléktalanok című 

kisplasztikájának hatását mutatja, de annak drámai realizmusa helyett az ülő asszony és 

                                                 
102 Az Újság, 1907. július 31, 11. p. (ld. „Az utak elváltak”. A magyar képzőművészet új utakat kereső 
törekvéseinek sajtóvisszhangja. Szöveggyűjtemény I. 1901-1908. Gyűjt, vál. és szerk. Tímár Árpád. Janus 
Pannonius Múzeum, Pécs és MTA Művészetörténeti Kutatóintézete, Budapest, 2009, 279. p.) Az újságcikk a 
többiekhez hasonlóan szobrásznak (másokat festőnek) nevezett, de iskolai hallgatói státuszuk nem került 
említésre. Stroblot talán ez is bátorította az önálló kiállítási részvételre. Fontos előzménye a dolognak, hogy 
néhány hónappal korábban a Nemzeti Szalon tavaszi tárlatán szintén részt vett (feltehetően akkor még tanári 
engedéllyel, akárcsak a párhuzamosan futó műcsarnoki tavaszi tárlaton), és ezzel kapcsolatban A Nap kritikusa 
így fogalmazott (1907. május 11, 8. p.): „A szobrászok közül Kisfaludi Strobl emelkedik ki hatalmasan. Egészen 
bizonyos, hogy ülő női alakja a magyar szobrászat legszebb terméke.” (Idézi: „Az utak elváltak” i. m. 251. p.) 
103 K. S Zs: Emberek és szobrok i. m. 29. p. 
104 Székely 1895-től a II. mesteriskola igazgatója volt. Strobl visszaemlékezése alkalmával feltehetően 
összetévesztette az őt alakrajzra tanító Hegedűs Lászlóval (1870-1911) vagy Balló Edével (1859-1936). 
Ugyancsak téves az a megjegyzése is, hogy ebben az időben állított ki először a Nemzeti Szalonban, mivel 
tudjuk, hogy első szereplése itt 1904-ben történt. 
105 Művészeti Lexikon 4. Főszerk. Zádor Anna és Genthon István, Akadémiai Kiadó, Budapest 1983, 9. p. 
106 „Chroniqueur”: Radnai Béla. Művészet 1911/9, 375. p. A szerző feltehetően a szerkesztő Lyka Károllyal 
azonos. 
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hozzásimuló kislánya kettőse Radnai inspirációjának tulajdoníthatóan meghitt gyengédséget 

sugároz. 

A főiskolai éveket követően Strobl művészetét két további fontos benyomás érte, az egyik 

a klasszikus művészet irányából, amelyben az itáliai, elsősorban firenzei reneszánsz hatások 

mellett kétségkívül fontos szerepet játszott Adolf Hildebrand 1910-ben magyarul is 

megjelent, a művészeti forma problematikáját boncoló nagyhatású könyve,107 míg a másik, a 

progresszív törekvések hatása mindenekelőtt 1912-1913-as párizsi tartózkodásaihoz köthető. 

Előbbi alapjául nyilvánvalóan közvetlen, tanulmányutak során szerzett élmények is 

szolgáltak. Strobl (a Bécsben töltött évet leszámítva) tudomásunk szerint 1906-1908 táján 

mecénása, Lumniczer József, a Vöröskereszt Kórház főorvosa jóvoltából járt először 

külföldön, Lovranban és Velencében.108 1910-ben Herman Lipót, Glatter Gyula, Lippay 

Gyula, Pólya Tibor és Gárdos Aladár társaságában utazott Velencébe, ahol csoportjuk Ernst 

Lajossal és Mester Jenővel bővült. A vidám utazás során a társai tudomása szerint első 

külföldi útján járó Strobl mindenekelőtt szobrokat akart nézni, és annak dacára is többször 

kérkedett kiváló helyismeretével, hogy ezzel kapcsolatban barátai finoman rápirítottak.109 Az 

utazás, részben más társakkal, a következő évben megismétlődött, és mindkét út számos 

anekdotát eredményezett, melyet részben Strobl, részben Herman élvezetes előadásából 

ismerünk. Firenzébe viszont csak később, 1912-ben vagy 1913-ban, a Rudics-díjjal járó szép 

összegnek köszönhetően jutott el. Ekkor „kezdődtek a nagy utazások; Olaszország, 

Franciaország, Németország, Párizs! ... A bűbájos Itália! A művészetek, a virágok városa, 

Firenze! A füstölgő Vezúv, az énekes Nápoly! És Palermo! Mily sokat csavarogtam egyedül, 

hónapokon keresztül; társaságom a komor Michelangelo, a misztikus Giotto, az elbűvölő Fra 

Angelico. Csodálatos, emberfeletti emberek és alkotások társasága! A beszélő kövek a Forum 

Romanumon, … Velence márványpalotái!”110  

Két fiatalkori meghatározó, reneszánsz hatásokat leszűrő bronzszobra ezt megelőzően, 

egyaránt 1911-ben készült (a Finálé talán már 1910-ben), így a benyomások forrásának a 

velencei út mellett részben múzeumi élményeket, részben pedig különböző kiadványokban 

megjelenő képeket kell tekintenünk. Dávid szobra már témáját tekintve is közismert 

reneszánsz előzményekkel rendelkezik. Strobl felfogásában Dávid ruhátlan, jobb kezével a 

nagy küzdelem után földbe szúrt, Saultól kapott hatalmas kardjára támaszkodó atléta. Góliát 

                                                 
107 Adolf Hildebrand: A forma problémája a képzőművészetben. Ford. Wilde János. Budapest 1910. 
108 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 29. p. 
109 Herman Lipót: A művészasztal i. m. 74-77. p. 
110 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 33. és 37. p. Az 1913-as itáliai utazást megörökítő három rajza (Göcseji 
Múzeum) pontosan datált, ezek alapján tudjuk, hogy szeptember 8-án és 12-én (feltehetően a kettő között is) 
Rómában, szeptember 22-én pedig Firenzében volt. 
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levágott, bozontos, az övénél kétszer nagyobb feje a kissé behajlított bal lába alatt látszik. A 

hős feje szintén balra fordul, lefelé irányuló tekintetében nyoma sincs a diadal mámorának, 

kemény vonásai szomorú melankóliát tükröznek. Olyan ember arca ez, aki győzelmét tettének 

átélt súlya miatt nem tudja teljes szívből élvezni. Orcája csupasz, hajviselete antikizáló, 

hullámos. A szobor felületének simasága kiemeli az ifjú izmos testének alapos anatómiai 

megfigyeléseken alapuló plaszticitását. Kezeinek nagysága a test többi részéhez viszonyítva 

eltúlzott. A forma zártságát leginkább az oldalra enyhén kinyúló bal láb töri meg. Testében 

nem az energiával teli tettrekészség, hanem a kissé elernyedő, statikus nyugalom dominál. A 

már ereje teljében lévő férfi formáinak atletikus kialakítása eltér a nagy elődök elképzelésétől, 

akik a biblikus leíráshoz ragaszkodva alig serdült ifjúként állítják elénk Dávidot. 

Michelangelo (1504, Firenze, Uffizi) és Bernini (1624, Róma, Villa Borghese) átlagos 

testalkatú ifjúnak képzelte el, akit az előbbi a cselekvés előtti feszült koncentráció nyugalmi 

pillanatában, utóbbi a küzdelem kicsúcsosodó mozzanatában, a döntő parittyavetéshez vezető 

lendületvétel során, eltorzult arccal, mégis pillanatnyi statikus helyzetben ábrázolja őt. 

Bernini úgy vette át Michelangelo szobrának belső feszültségen alapuló lényegét, hogy 

közben magát a szobrot teljes újrafogalmazta. Verocchio karcsú, félig még gyerek Dávidja 

(1475 k, Firenze, Bargello Museum) jobb kezét diadalmasan csípőre téve, szinte hetyke 

tartással és arckifejezéssel tekint ránk, míg Donatello sisakos, karcsú, szintén kardjára 

támaszkodó pásztorfiújának (1440-es évek, Firenze, Bargello Museum) lefelé forduló arcát a 

diadalmasan magabiztos testtartás ellenére felhők árnyékolják (a mester korábbi, 1409-ben 

faragott Dávid szobra e sorban irreleváns). Strobl kiindulópontja utóbbi lehetett, azonban a 

karcsú ifjút antik hérosszá alakította. Szobrának elsősorban lábtartása rokon ugyanakkor a 

neves francia szobrász, Antonin Mercié (1845-1916) Dávid szobráéval (1873, Párizs, Musée 

d’Orsay) is. Ezen az ágyékkötőt viselő, kifejezetten karcsú ifjú éppen visszadugja hüvelyébe 

kardját, lába éppen úgy, kicsit oldalt támaszkodik a levágott Góliát-fejen, mint Stroblnál (csak 

tőle eltérően a jobb láb). Ebben az esetben sem atletikus alkatú hősről van szó, hanem 

feladatát bevégzett, szinte szenvtelen köznapi fiatalemberről. Strobl tehát Dávid alakjának 

megmintázásánál a legtöbb szóba jöhető előképtől eltért, amivel szándéka alighanem az 

lehetett, hogy a részletesen kimunkálni szándékozott izomzat ne legyen ellentétben magával a 

figurával. 

Kisfaludi Strobl másik, erőteljes, antik előzményekre épülő reneszánsz hatást mutató 

kisplasztikájával, a Fináléval nyerte el 1912-ben a Rudics-díjat. A szobor egy nem 

reménytelen, de a szülők ellenkezése miatt meghiúsult szerelem, majd a kapcsolat végét 

követően a hölgyre oktrojált vőlegény tragikus halála feletti megrázkódtatás nyomán 
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készült.111 Három fiatal, sudár, ruhátlan nőalak, a középső lehunyt szemmel, hátravetett fejjel 

áll, egyik társa arca elé emelt karral a vállára borul, kezük egymásba fonódik, míg a bal kezét 

szemérmesen a keble elé emelő másik úgy távolodik tőle, hogy kinyújtott karjaikat 

összefűzik. A két szélső alak a középső felé fordul – ennek révén az utóbbi válik a központi 

szereplővé –, vagyis a szemlélő profilból látja őket. A három, egyaránt kontraposztos 

tartásban álló leányt különös, vibráló kapcsolati rendszer köti össze. Vonzás és taszítás, 

összefonódás és elválás, oldás és kötés hullámzik az egyébként csendes melankóliával 

körüllengett alkotáson. A valaminek végérvényes lezárulta felett érzett szomorú fájdalmat az 

arckifejezések és a mozdulatok közvetítik, nem a mozgás. A három alak sajátos ritmusban 

egyesül, ami szorosan kapcsolódik a hullámzás érzetéhez, hiszen ez a pillanatnyi egyesülés 

egyszersmind elválás is. Fölöttébb szerencsésen sikerült a távolodás érzetét keltő harmadik 

leány összekapcsolása a másik kettővel. A két jobboldali figura erőteljes tömbjét a vékonyabb 

baloldalival a karok egyenese köti össze, a közöttük lévő űr ezáltal a szobor részévé válik. A 

baloldali leányt éppen ennek köszönhetően érezzük távolodni a másik kettőtől, hisz valójában 

feléjük fordulva, mozdulatlanul áll. A művész a szobrászat sajátos eszközeivel utal az 

allegória lényegére is: a ruhátlanság és a szemérmes mozdulat, a figurákat egymáshoz 

kapcsoló bensőségesség jelenti ehhez a kulcsot.112  

 

  

 9. Dávid, 1911 10. Finálé, 1910 

 

                                                 
111 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 31-33. p. 
112 Lyka Károly: Szobrászatunk a századfordulón. II. kiadás, Corvina Kiadó, Budapest 1983, 70-71. p. Lyka a 
Finálét Vedres Márk Emberpárjával veti össze, mint hasonló felfogásban készült alkotással. 
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A szobor előképét alapvetően a Három grácia ábrázolási körében láthatjuk, azonban a 

kedvelt téma nagyszámú megfogalmazása közül csak azok jöhetnek szóba, ahol a kegyesség 

és szépség három antik istennőjének egyenrangúságukat (is) hangsúlyozó szimmetrikus 

beállítása mellőzésre kerül. A szimmetria a görög és római előzményekre támaszkodó 

reneszánsz, majd klasszicista művészetben egyaránt egyik fő jellemzője az ábrázolási 

típusnak. Így álmodta meg őket a 19. században többek között Bertel Thorvaldsen (1817-18, 

Koppenhága, Thorvaldsen Múzeum), több változatban elkészített alkotásán Antonio Canova 

(első variánsa 1814-17, Szentpétervár, Ermitázs), majd James Pradier (1831, Párizs, Louvre) 

és Jean-Baptiste Carpeaux (1870, USA, Williamstown, Sterling and Francine Clark Art 

Institute) is. Strobl mondanivalója az ábrázolási típus felhasználása mellett azonban egészen 

más volt, ezért olyan változatot kellett keresnie, majd átalakítania, amely jobban megfelelt 

céljainak. Az aszimmetrikus megoldásra mintát elsősorban valamely, a klasszikus 

hagyományt a komponálás terén kevésbé hangsúlyozó stílus jegyében készült alkotás, vagy 

ezek egy csoportja kínálhatott. Ilyen lehetett akár az az altípus, melyet a korabarokk szobrász, 

Leonhard Kern (1588-1662) alkotása képviselt (1640-45 körül, ma Budapest, Szépművészeti 

Múzeum).113 Nagyjából ugyanazt a beállítást használta, mint valamivel korábban Francesco 

Albani (1620-1630 körül), majd pedig Paul Rubens feltehetően előbbitől motivált Paris ítélete 

(1639, mindkettő Madrid, Prado) c. képén. Ezeken a három nőalak közül kettőt szemben, a 

jobboldalit háttal látjuk. A hármas csoportfűzés aszimmetriáját Strobl úgy fejlesztette tovább, 

hogy a két szélső alak közötti kapcsolat megszüntetésével a baloldalit távolabbra helyezte, 

ennek révén a középsőt kiemelte, és mindkét szélsőt feléje fordította. A típus hagyományos 

kompozíciójának zártsága a klasszikus formaképzés meghagyása ellenére felbomlott és 

átalakult. Kézenfekvő lenne azt feltételezni, hogy Strobl a Szépművészeti Múzeumban 

megláthatta Kern bronzszobrát, azonban az csak később, 1926-ban került a gyűjteménybe 

(egy Paul Ivántól történő vásárlás kapcsán),114 így a közvetlen inspiráció más irányból 

érkezhetett.  

Érdekes módon az 1911-től Strobllal együtt a Százados úti művésztelepen lakó 

Medgyessy Ferenc ugyanebben az évben készítette el a Három gráciát ábrázoló 

domborművét. 115  Bár alighanem túlzásnak bizonyulna szoros összefüggést feltételezni közte 

és a Finálé között, tény, hogy Medgyessy alkotása – ugyan ő az eredeti témát megtartotta – a 

típust jobban jellemző szimmetriát nem csupán felbontja, hanem rajta a baloldali nőalak 

                                                 
113 http://www.szepmuveszeti.hu/image/journal/article?img_id=SZEPMUVESZETI.HU.204.kep&version=1.0  
114 Reprodukcióját a Magyar Művészet 1936-os évfolyama publikálta. 
115 Sz. Kürti Katalin: Medgyessy Ferenc 1881-1958. Vezető a debreceni Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum 
életmű-kiállításához. Debrecen 2006; 61. p. 
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elfordul, és eltávolodik a másik kettőtől. Maga a beállítás jelentősen eltér Strobl 

megoldásától, de a csoportfűzés logikájában mutatkozó hasonlóság kapcsán jó okkal 

feltételezhető a két mű közötti bizonyos inspiratív kölcsönhatás. 

Kifejezetten firenzei reneszánsz hatás olvasható le Strobl Pillangó c. puttószobráról 

(1922), amelynek mintaképe Andrea del Verocchio Glóbuszon egyensúlyozó puttót ábrázoló 

alkotása (1480 körül, 1937-től National Gallery of Art, New York).116 Igaz, hogy a 

támaszkodó láb ellentétes, de a mozdulat szinte teljes mértékben egyezik, csupán Strobl 

figurája mindkét kezét kicsit magasabbra emeli, s jobbja feje fölött nem üres, hanem pillangót 

tart. Nyilvánvalóan még Firenzében látta meg a szobrot, vagy esetleg egy, a reneszánsz 

mesterről készült albumban, és ennek alapján használta fel kisméretű (27 cm), asztali dísznek 

készült művén. 

Abban a folyamatban, melynek során a századfordulón az érzelmileg fűtött, lendületesebb, 

patetikusabb neobarokk irányzat lassan háttérbe szorult a számos reneszánsz előképet 

felhasználó, hűvösebb, elegánsabb, a látványhoz jobban ragaszkodó klasszicizáló felfogással 

szemben, jelentős szerepet játszott az 1873-1889 között Firenzében, majd Münchenben élő 

német szobrász és teoretikus, Adolf Hildebrand (1847-1921) kisugárzása. Korszakos 

jelentőségű könyvének (Problem der Form in der bildenden Kunst) fontos megállapításai 

számos kortársához hasonlóan Strobl számára is iránymutatásul szolgáltak, alkalmazásuk 

alkotásairól egyértelműen leolvasható. Hildebrand annak kihangsúlyozásával, miszerint 

„lényeges, hogy ne az eszméknek tulajdonítsuk a nagyobb fontosságot, hanem a reális 

képzetnek”,117 megteremtette az irányváltás elméleti alapvetését. Művében alapvetően a 

művészeti „jelenség” hatásának metodikáját elemezte, ezen belül kimutatta, hogy milyen nagy 

a jelentősége a szobor sziluettjének, amely a belső formával szemben elsődleges szerepet 

játszik, és nyomatékosította, hogy a plasztikának nem az érzékelt képet, hanem a róla 

bennünk élő képzetet kell ábrázolnia, amellyel az erőteljes mozgás is bemutatható.118 

Hildebrand 1866-ban három hónapon keresztül Zumbusch müncheni műhelyében dolgozott 

(feltehetően II. Miksa emlékműveinek ekkor induló munkálatainál), ebből kifolyólag 

nyilvánvalóan nagyon tudatosan lépett túl – az itáliai reneszánsz inspirációjára – mesterének 

felfogásán. Strobl életrajzában nem ír az őt ért hildebrandi befolyásról, de többféleképpen 

megfogalmazott, elsősorban a természeti képet előtérbe helyező ars poeticája tanúskodik 

hatásáról. Soha nem arra törekedett, hogy egy pillanatot ragadjon ki egy eseménysorból, 

                                                 
116 http://www.nga.gov/collection/sculpture/noflash/zone9-1.htm  
117 Adolf Hildebrand: A forma problémája… i. m. 8. p. 
118 Adolf Hildebrand: A forma problémája… i. m. 43. és 48. p. 
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hanem annak lényegét, az arról kialakított képzetet sűrítette bele műveibe. Beck Ö. Fülöp 

emlékezéseiből tudjuk, mekkora hatása volt szobrászainkra a Problem der Form-nak. Beck 

ennek hatására döbbent rá, hogy egy szobor elkészítéséhez az eddiginél több és alaposabb 

formai mérlegeléssel kell hozzáfogni, és hogy nem szabad tisztán érzelmek vagy hangulatok 

alapján elindulni a munkában.119 Strobl soha nem bizonyult ugyan teoretikus művésznek – ezt 

főiskolai tanítványai is kihangsúlyozták –, mindig a gyakorlatra helyezte a hangsúlyt, de 

ezeket az elveket kimondatlanul is érvényesítette. Hildebrand hatása emellett konkrétan is 

megmutatkozik művészetében. A Kerepesi temetőben látható egy szignált síremlék-

domborműve (a síron csupán a „Lacika” felirat szerepel, feltehetően az 1960-as években 

készült öregkori alkotás), amelynek profilból látott, nyilazó, ruhátlan (meglehetősen 

sematikus) fiúalakja Hildebrand Amazon-triptichonjának (1887-1888, München, Neue 

Pinakothek) jobb szárnyán látható, hasonló alakot idézi.120 

A progresszív művészeti törekvésekkel közvetlen forrásból Strobl 1912 és 1913 nyarán, 

Párizsban találkozott. A két párizsi tartózkodás kapcsán elsősorban anekdotákat, rövid 

történeteket mesél könyvében, s csupán az egyik, Brummer Józsefhez kapcsolódó emlékéhez 

kapcsolódva idézi fel, mintegy mellékesen, hogy „még az első háború előtt nyári tanfolyamon 

voltam Párizsban, a Julian Akadémián. A szünetekben Párizs érdekességeit tanulmányoztam, 

az embereket, az életet.”121 Utóbb azt is említi, hogy ez 1912-ben történt. Párizsi 

tanulmányairól más forrásból csupán egy helyen, igen érdekes módon értesülünk. A Julian 

Akadémia történetét és oktatási rendszerét részletesen feldolgozó Boros Judit összeállította az 

ide beiratkozott magyar művészek névsorát. Kisfaludi Strobl Zsigmondot nem említi ugyan, 

viszont szerepel a lajstromban Stróbl Alajos, 1911-es évszámmal (mestere ismeretlen).122 Az 

kizárható, hogy a budapesti Képzőművészeti Főiskola szobrászati mesteriskolájának ekkor 

ötvenöt éves vezetője beiratkozott volna a Julian Akadémiára, azonban a két Strobl (illetve 

Stróbl) összetévesztése gyakori eset. Mindamellett az évszám sem egyezik ismereteinkkel, 

hisz Zsigmond anyagi helyzete a párizsi utazást és a Julian Akadémia tandíjának kifizetését 

                                                 
119 Beck Ö. Fülöp és Rippl Rónai József emlékezései i. m. 242. p. 
120 Mozdulatát, beállítását tekintve ugyanezzel a figurával (idősebb kivitelben) találkozunk egy, a Strobl-féle 
síremléket szintén előlegező sír-domborművön: a Firenzében elhunyt Mengersen Fülöp báró (1861-1907) Vedres 
Márk által készített síremlékén, amely ugyancsak Hildebrand igézetében született. Közli: Bölöni György: Képek 
között i. m. 113. p. előtti képmelléklet 
121 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 39. p. 
122 Boros Judit: Magyar festők Párizsban (1880-1896). Doktori disszertáció, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 
Művészettörténet Doktori Iskola, 2006. http://doktori.btk.elte.hu/art/borosjudit/diss.pdf, 153. p. Boros a névsor 
forrását is megjelöli – The Julian Academy, Paris 1868–1939. Spring Exhibition 1989. Essays by Catherine 
Fehrer. Exhibition organized by Robert and Elisabeth Kashey –, és megjegyzi, hogy adatai nem egy helyen 
pontatlanok. 
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csak 1912-től tette lehetővé.123 Tény azonban, hogy erre az akadémiára bárki felvételi nélkül 

bekerülhetett, aki a tandíjat finanszírozni tudta.124  

A Julian Akadémiát Rodolphe Julian (1839-1907) alapította 1867-ben, és haláláig vezette 

is. A francia főváros számos szabadiskolája közül az egyik legkeresettebb volt, híressé vált 

növendékei jelentős része a progresszív irányzatokhoz tartozott. Az iskola egyik fő célja 

ugyan a hallgatóknak az École des Beaux Art-ra való felkészítése volt, és ezek során 

alapvetően akadémikus stúdiumokat követelt, azonban az egyéni látásmód és hangvétel 

kialakulását semmilyen szinten nem korlátozta. A korrigáló tanárok jelentős részben 

ugyanazok voltak, mint az École-ban, azonban itt jóval toleránsabbnak bizonyultak, és a 

növendékek maguk választották meg, melyik tanár korrektúráját igénylik. A stúdiumok 

hossza sem volt megkötve, lehetett akár csak néhány napra jelentkezni, azonban számos 

növendék évekig képezte magát a Julianen. Egy-egy modell egy hétig állt rendelkezésre, 

délelőtt ruhátlan, délután pedig felöltözött modellt lehetett rajzolni vagy mintázni. Nem 

csupán a tanárok korrigáltak, hanem – miután a kezdő és a haladó növendékek közös 

műteremben dolgoztak – az idősebbek is a fiatalabbaknak, aminek során sokszor saját 

nézeteiket is átadták. Ez nem egy esetben legalább olyan hasznos iskolának bizonyult, mint a 

tanári korrektúrák.125 

A Párizsba érkező művésznövendékek egyik legfontosabb központja a Montparnasse volt, 

amely Bajomi Lázár Endre szerint a lázadás jegyében született, és egész története nem más, 

mint az akadémizmus elleni izgatás. Ennek jegyében számos művészeti iskola jött itt létre, a 

legjelentősebbek a voltaképpen a negyed határán már kívül eső Julianen kívül a Colarossi és a 

Grande Chaumière Akadémia, mellettük népszerű volt az Academie Moderne (Othon Friesz 

korrektúrájával), a Ranson Akadémia (ahol Serusier volt a mester), a La Palette festőiskola, 

valamint Rodin szobrásziskolája (itt Bourdelle korrigált) is.126 Ezek az iskolák részben az 

akadémiai oktatásra készítették fel a növendékeket – vagyis az akadémikus alapokat tették le 

–, részben annak kötöttségeit fellazítva teret engedtek az új irányoknak is. Az új különös 

módon keveredett a meghaladni kívánt régivel. Az élet az iskolák mellett a kiskocsmákban és 

                                                 
123 A művész Brummer Józseffel kapcsolatos visszaemlékezéseiben megemlíti, hogy 1912-es párizsi 
tartózkodása alkalmával hogyan segítette ki az éhező és nyomorgó Brummert három frankkal, amit egy évvel 
később az akkorra már műkereskedést nyitott hajdani iskolatárs egy ebédmeghívással viszonzott, ami után 
műkereskedését is megmutatta. Ld. K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 39-40. p. Brummer műkereskedői 
karrierjéről azonban a hazai sajtó már 1910-ben hírt adott: Dél-Magyarország 1910. december 25. 
124 Passuth Krisztina: Francia Vadak, magyar Fauve-ok. In: Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig. Kiállítási 
Katalógus. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2006, 11-36; 21. p. Passuth szerint a tandíj borsos volt, Boros 
viszont azt írja, hogy a tandíj nem volt magas (Boros Judit: Magyar festők Párizsban i. m. 137. p.). 
125 Boros Judit: Magyar festők Párizsban i. m. 133-144. p. 
126 Bajomi Lázár Endre: A Montparnasse. Corvina Kiadó, Budapest, 1969, 19-20. és 200. p. 
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kávéházakban zajlott, amelyekben a nincstelen, de reményteljes növendékektől gyakran 

alkotásaikat is elfogadták fizetség gyanánt. 

Strobl a Bölöni György által „magyar negyedként” emlegetett Montparnasse bohém 

művészeivel együtt járt többek között a Julian akadémiához közeli Café du Dôme kávéházba 

is.127 Itt nem csak a – francia és külföldi – művészeti, de a társadalmi progresszió képviselői is 

előszeretettel megfordultak. Strobl évtizedekkel későbbi visszaemlékezései szerint az 

illegalitásban itt tartózkodó Lenint is többször látta.128 A kávéházat Herman Lipót a budapesti 

Japán kávéházhoz hasonló szellemi központnak,129 a jeles német kritikus és művészeti író, 

Brummer József barátja, Adolphe Basler (1878-1949) pedig egyfajta szabadegyetemnek látta, 

ahol a művészasztalok körül fontos kérdésekben születtek állásfoglalások. Herman egy évvel 

barátja, Strobl előtt érkezett Párizsba, 1911-ben, amikor a magyar expresszionisták többsége 

már hazatért, és a kávéház is túl volt már talán legfényesebb időszakán,130 ennek ellenére 

pezsgett benne az élet, s ez utóbb Stroblt is lenyűgözte. A helyiek mellett elsősorban német és 

amerikai művészek látogatták, de sokan a magyarok közül is. 1913-ban Ady Endre és 

társasága is gyakori vendég volt itt, hasonlóan az év első felét Párizsban töltő Ferenczy 

Bénihez.131 Ez az esztendő azért volt a Dôme szempontjából különösen jelentős, mert annak a 

boulevard Raspail-nek a sarkán áll, amelyet 1913-ban nyitottak meg, és ezzel a környék 

beépítettsége nagymértékben megváltozott.  

Ma már nehéz pontosan megmondani, mi késztette a huszonnyolc éves Kisfaludi Stroblt, 

itthon immár díjazott és elismert művészt arra, hogy beiratkozzon a Julianre. Feltehetően az 

újabb ismeretek megszerzésének és a továbblépésnek valamilyen homályos vágya hajtotta. 

Számos, Párizst megjárt művészt ismert kortársai között, látta, hogy mennyire megváltozott a 

művészetük a kint töltött időszak után. 1911-1912-ben a Vágó József által tervezett Schiffer-

villa díszítő reliefjeinek készítése során együtt dolgozott az 1911-ben megalakult Nyolcak 

művészcsoport vezéralakjával, Kernstok Károllyal (1873-1940), valamint az 1911-ben szintén 

a csoporttal kiállító Fémes Beck Vilmossal (1885-1918). A jelek szerint Kernstoknak mind 

                                                 
127 Lakóhelye 1912-ben a Rue Jacob-on lévő Hôtel du Danube-ban volt, 1913-ban – Csortos Gyula kontójára – a 
Grand Hotelben lakott. Ld. K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 47. p. 
128 Párizs vendége Szombathelyen. Esti Hírlap 1965. május 11. A megszépítő évtizedek távlatából született 
emlékkel azonban érdemes csínján bánni. Bajomi Lázár Endre, a Montparnasse magyar krónikása szerint Lenin 
1908 decemberétől 1912 júniusáig lakott Párizsban, és valóban sok időt töltött a kávéházakban, azonban nem a 
Dôme, hanem a Closerie, illetve a Rotonde törzsvendége volt, és sűrűn megfordult a Caput-ban és az Aux 
Manilleurs-ben is. Strobl 1912 nyarán érkezett először Párizsba (a pontos időpontot nem ismerjük), a Leninnel 
való személyes találkozásra nem sok ideje nyílhatott. Ld. Bajomi Lázár Endre: A Montparnasse i. m. 137-141. p. 
129 Herman Lipót: A művészasztal i. m. 89-90. p. 
130 Passuth Krisztina: A Dôme kávéház. In: Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig. Kiállítási Katalógus. 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2006, 79-84. p. 
131 Ferenczy Béni: Írás és kép i. m. 32. p. 
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művészeti, mind radikális politikai felfogása imponált Stroblnak. A Dávid és a Finálé 

elkészítése után nem tűnik racionálisnak, hogy az aktrajzolást vagy -mintázást, és a hozzá 

kapcsolódó korrektúrát feltétlenül továbblépésnek tekintette volna. Valószínűbb, hogy 

testközelből akarta megismerni azokat a művészeket és az általuk képviselt irányzatokat, 

akikről Pesten már oly sokat hallott, s talán azt az iskolai közeget is, amely számos 

művésznek segített megtalálni saját szemléletmódját. Az őt érő szobrászati impulzusok 

tekintetében konkrét adatok alig állnak rendelkezésünkre. A néhány szobrát jellemző kubista 

és expresszív vonások utalnak arra, mit szűrt le párizsi élményeiből. Valószínű, hogy a 

leginkább Alexander Archipenko (1887-1964) volt rá hatással, aki 1913-ban a Boulevard de 

Montparnasse-on lakott, és akinek műveivel nem csak Párizsban, hanem a budapesti 

Művészház 1913. évi nemzetközi posztimpresszionista kiállításán is találkozhatott.132 Bár 

Strobl érkezése előtt már elhagyta a Julian Akadémiát (ő egyébként érdekes módon előbb 

iratkozott be az École des Beaux Arts-ba, s csak azt követően a Julianre), feltehetően 

találkozott a szintén a Montparnasse-on lakó Jacques Lipchitzcel (1891-1973), aki 

kapcsolatban állt a kubista szobrászat úttörőjével, Archipenkoval, és aki 1913-ban készítette 

első kubista szobrait. Lipchitz műterme közvetlen szomszédja volt Constantin Brâncuşiénak 

(1876-1957).133 Maga Archipenko 1912-ben nyitotta meg művészeti iskoláját, itt 1913 

tavaszán rövid ideig Ferenczy Béni is tanítványa volt, aki párizsi tartózkodása során szintén a 

Montparnasse-on lakott. Strobl Brummer révén esetleg megismerhette az 1908-tól Párizsban 

élő Csáky Józsefet is, aki saját – talán túlzó – emlékei szerint az első kubista szobrok alkotója 

volt,134 és már 1911-ben, a IX. Őszi Szalonon együtt állított ki a kubistákkal, köztük 

Archipenkoval. Utóbbi művein elsősorban a formai redukció, valamint a plasztikus formákat 

határoló síkok geometrizáló leegyszerűsítése ragadta meg Strobl figyelmét, olyan szobrokon, 

mint az általa nyilván ismert, 1911-ben készült Nő redőzött ruhában. Brâncuşi ezekben az 

években készítette a Pogány kisasszony c. sorozatot, nem sokkal korábban (1910) az Alvó 

múzsát, első nagy hatású szobrait. Ezek legömbölyített, tömbökben gondolkozó megoldása 

nem volt befolyással Strobl művészetére, toleranciaszintjét meghaladták az antropomorf 

részleteket a tiszta forma oltárán csaknem teljesen feláldozó új elképzelések. Miután nem volt 

az elmélet iránt érdeklődő művész, aligha tette megfontolás tárgyává a Picasso által néhány 

évvel korábban felvetett, a szobrászat egész további fejlődésére kihatással lévő kérdést, mely 

szerint a szobor nem csupán a mintázás, illetve faragás erőterében jöhet létre, miután lapokból 

                                                 
132 http://www.archipenko.org/aa_chron_1910.html 
133 http://www.marlboroughgallery.com/galleries/graphics/artists/the-estate-of-jacques-lipschitz/biography  
134 Csáky József: Emlékek a modern művészet nagy évtizedéből i. m. 10. p.  
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és síkokból is lehet háromdimenziós alkotást létrehozni.135 Picasso 1909-es Női fej c. 

művében, melyből a kérdésfelvetés logikusan következett, és amely elvezetett a spanyol 

művész 1912-es Gitár c. alkotásához, és kiindulási pontként szolgált Archipenko számára is, 

Strobl csupán formai kísérletezést látott. A konkáv és konvex síkok plasztikai határoló 

szerepének alkalmazásával, illetve a plasztikai formáknak nagy, szabályos tömbökbe 

foglalásával maga is megpróbálkozott, azonban a miért?-et nem értette, csupán a hogyan?-t 

látta. 

Miután szemléletmódja ekkorra már kikristályosodott, a kubisták szobrászati forradalma 

legfeljebb mint pillanatnyi divathullám bírt jelentőséggel számára. Annak a 

koordinátarendszernek, amelyben mozgott, a végpontjait Hildebrand mellett Rodin és Maillol 

képezték, középpontját pedig az akadémikus szobrászat, amelyet a maga szempontjainak 

megfelelően mindhárom említett mester, s ugyanúgy a progresszív szobrászok – mint 

idejétmúltat – elutasítottak. Strobl számára ekkor már nem közvetlen Rodin volt a forrás, 

hanem sokkal inkább a nagy művész munkatársa, Antoine Bourdelle (1861-1929). Ő – mint 

láttuk – két párizsi iskolában (Rodinében és a sajátjában) is tanított. Hatását különösen az 

Íjász (1919) esetében szokták emlegetni – méltán. A francia mester Nyilazó Herkules című 

közismert alkotása (USA, New York, Metropolitan Museum of Art) 1912-ben készült, és 

nyilvánvaló befolyással volt Strobl szobrára, amely azonban ennek ellenére a legcsekélyebb 

mértékben sem nevezhető egyfajta derivátumnak. Bourdelle Herkulese térdel, kinyújtott, kissé 

felfelé irányuló bal lábát egy sziklatömbhöz támasztja, felsőteste a hatalmas íj megfeszítése 

közben hátradől. Kicsit talán teátrális, kicsit túlzó is ez a beállítás, az egészét tekintve mégis 

zseniális összhangban van.136 A valóságban az ilyen pozíciót felvevő alak az egyensúlyából 

kibillenve talán hanyatt is esne, azonban itt a kinyújtott láb nem támaszként, hanem 

valamiféle rögzítő elemként hat. Mindezt a mozdulat magával ragadó expresszivitása miatt 

csak akkor vesszük észre, ha a kompozíció mellett a tömegeloszlást is elemezni kezdjük. Az 

előbbi szempontjából a szobor rendszerét három ív és két egyenes képezi, az egészet mintegy 

ékezetként uraló, meghajló íj vonala éppen középen van. Strobl – Hildebrand útmutatásának 

megfelelően – jobban ügyelt arra, hogy figurája a tapasztalati valóságot és képzetét 

összhangba hozza. Az íjász előredőlve áll, meghajló bal térde egy sziklán támaszkodik. Míg 

Herkulest az íj felajzása közben látjuk, az ideggel ujjai között, erősen koncentráló 

                                                 
135 Manfred Schneckenburger: Szobrok és objektek. In: Művészet a 20. században. Szerk. Ingo F. Walther. II. 
rész. Ford. Molnár Magda, Körber Ágnes. Vince Kiadó, Budapest 2004. (Kunst des 20. Jahrhunderts, Taschen, 
Köln 2004.) 407-576; 429. p. 
136 Bourdelle szobrai által is tükrözött lobbanékonyságát, műveinek túlzásait Bölöni dél-francia származásának 
tulajdonította. Ld. Bölöni György: Bourdelle. A kéziratban maradt, 1934-ben készült írást közli: Bölöni György: 
Képek között i. m. 512-516; 513. p. 
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arckifejezéssel, az Íjász mozdulata még az erőfeszítést tükrözi ugyan, azonban kitárt ujjakkal 

éppen elengedte a húrt, nyitott szájából szinte halljuk a lelke mélyéből kiszakadó hatalmas 

kiáltást, amelyben kicsúcsosodik a nyílvesszőt célba juttató hallatlan összpontosítás. Strobl 

kompozíciós megoldása kétségkívül tisztább és egyszerűbb, mint Bourdelle-é. A szobor 

sziluettje egy körszeletbe foglalható, melynek ívére egy háromszög támaszkodik (csúcsai a 

két kéz és a támaszkodó térd), amelyet felső sarkánál egy haránt irányú egyenes (ezt a nyújtott 

jobb láb vonala és a bal kéz rajzolja ki) metsz. A felület kevésbé nyugtalan, a finom felületi 

vibrálások – még a szikla is tagolatlanabb – kevésbé vannak rajta jelen, mint a Herkules-

szobron. A magyar művész úgy szelídítette meg a francia szobrász alkotásának a 

felületképzéssel is hangsúlyozott belső feszültségét, hogy a lendület érzete megmaradt, 

azonban az ebből sugárzó zabolátlan őserő érzete civilizáltabbá vált. Az Íjász alakja mögött 

azonban nem csak Bourdelle Nyilazó Herkulesét kell észrevenni, hanem Beck Ö. Fülöp 1915-

ben mintázott (és mindössze 22 cm magas) Szittya lovasát is (Magyar Nemzeti Galéria, 

Herman Ottó Múzeum). Bár a nyilazó szittya itt lóháton ül, alakjának kompozíciós 

elrendezése (magától a vágtató lótól, illetve a lovas harcmodorból adódó hátrafelé fordulástól 

elvonatkoztatva) számos rokon vonást mutat Strobl Íjászával. A vízszintesen kinyújtott kar és 

a haránt irányú láb az íjat markoló kézben összefutó egyenese olyan elem, amely összeköti a 

két alkotást. Becktől – aki mesterien használja ki plasztikáján a ló és a nyilazó mozdulat 

ellentétes irányából adódó feszültséget – szintén távol áll Bourdelle művének „barbár” 

expresszionizmusa. A Szittya lovas nem csupán belső, kompozíciós erővonalai, de a belső 

fűtöttséget visszafogott eszközökkel megfogalmazó kialakítása révén is az Íjász egyik 

előképének tekinthető. Alkotójának öccse, Fémes Beck Vilmos a Nyolcak 1911-es tárlatán 

mutatta be a Kockán térdelő ifjú aktja c. plakettjét, amely háttal láttatott, nyilazó figurájának 

reminiszcenciája ugyancsak egyértelműen leolvasható Strobl alkotásáról.137  

  

11. A. Bourdelle: Nyilazó Herkules, 1912. 12. Kisfaludi Strobl Zs: Íjász, 1918. 

                                                 
137 Rum Attila: Fémes Beck Vilmos. In: A Nyolcak. Tanulmánykötet és katalógus. Szerk. Bardoly István, 
Markója Csilla. Janus Pannonius Múzeum, Pécs 2010, 458-475; 468. p. 
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A két párizsi magánakadémián is korrigáló Bourdelle Ferenczy Bénihez intézett tanácsa 

pontos illusztrációja a mester progresszióhoz való, távolságtartó viszonyának, Strobl számára 

azonban még a Nyilazó Herkules izzó feszültségektől hevített figurája is túlzásnak tűnt. 

Hozzá talán közelebb állt a Rodin-műhely másik, nagy hatású tagja, Charles Despiau (1874-

1946) művészete.138 Elsősorban a portréit (pl. Paulette [több portréja is volt a modellről] 

1907, Vidéki kislány II, R. Billette arcmása, mindkettő 1909) jellemző pompás karakterizálás 

és az arcvonások kevéssé idealizált, ugyanakkor élettel teli jellege volt rá hatással. A portrék 

mellett Despiau elsősorban női aktokat mintázott, melyek az archaikus görög szobrászat 

igézetében születtek. Strobl számára kedves volt ez a témaválasztás, és – bár ő inkább a 

klasszikus ideálhoz vonzódott – nem hagyta érintetlenül a francia szobrász műveinek 

időtlenséget sugárzó belső békéje és nyugalma.  

Bár a kapcsolódási pontok feltérképezése alig tűnik lehetségesnek, Strobl alkotásai 

számos közös vonást mutatnak a századfordulós Párizs jelentős Rodin-követő szobrászának, 

Naum Aronsonnak (1872-1943) munkásságával. A litván zsidó családból származó Aronson 

olyan finom márvány aktszobrokat készített, amelyek (bár közvetlen összefüggés nem 

mutatható ki) közel állnak a magyar szobrász szelíd, a szemérmesség és a természetesség 

mezsgyéjén mozgó  nőalakjaihoz (Fiatal lány sziklával 1905,139 Álló ruhátlan nőalak140 stb.). 

A két szobrász – ez Rodin mintájára másoknál is megfigyelhető – egészen hasonló, rusztikus 

sziklafelszínt imitáló módon alakította ki e kisplasztikáinak talapzatát is. Az utóbbi évtized 

hazai műkereskedelmében pedig több olyan, korábban nem ismert Kisfaludi Strobl-

kisplasztika is feltűnt, melyeknek mintaképei feltehetően Aronson munkásságából 

származnak, és amelyek nem illeszkednek Strobl egyéni stílusához.141  

Ha az 1912-1913-as párizsi tartózkodások mérlegének megvonására törekszünk, 

elsősorban nem a kubista és expresszionista törekvések, nem is Bourdelle-nek vagy Despiau-

nak a figuratív szobrászat megújítását célzó szándékai, hanem mindenekelőtt az előző 

                                                 
138 Charles Despiau. Sculptures et dessins. Musée Rodin, Paris 1974. 
139 http://www.artnet.fr/Artists/LotDetailPage.aspx?lot_id=B8F6E294932097432FE757EBC9A5FD86, a 
Sotheby’s 2007. nov. 13-i árverésén aukcionálták 
140 http://www.invaluable.com/auction-lot/a-marble-figure-of-a-nude-tkc40rp4q6-0-m-9538a4d78b, 2009-ben, a 
Christie’s-nél aukcionálva 
141 2002-ben a Virág Judit Galéria aukcióját követően került egyik legjelentősebb magángyűjteményünkbe az 
Összegömbölyödve címet viselő, Kisfaludi Strobl szignóját viselő, korábbi katalógusokban nem szereplő 
márványszobor, mely Aronson Salome című bronzát idézi (http://www.artnet.com/Artists/LotDetailPage.-
aspx?lot_id=08358CE786B25AEABBE7D310AFBB2EA3), de hasonló, állával a felhúzott térdeire támaszkodó 
figurát faragott márványba az 1920-as Szeretők nőalakjában is. A szobor egy másik, kissé eltérő, szintén 
Stroblnak tulajdonított változata Ülő akt címen bukkant fel egy internetes kereskedelmi oldalon (http://kisfaludi-
strobl-zsigmond.hung-art.com/adatlap/index/festmeny/19781). Az Axioart által 2008-ban aukcionált, K. Strobl 
jelzésű, szecessziós női márványportré Aronsonnak a Tel Aviv-i Petach Tikva Museum of Art-ban őrzött női 
portréjára emlékeztet (ld. http://www.petachtikvamuseum.com/en/Collection.aspx?eid=1092). 
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generáció elsősorban az akadémizmushoz kötődő mestereinek hatását kell hangsúlyoznunk, 

amelyben Strobl saját értékrendjét visszatükröződni látta. Emmanuel Frémiet (1824-1910), 

Jean-Baptist Carpeaux (1827-1875), Paul Dubois (1829-1905), Henri Chapu (1833-1901), 

Jules Dalou (1838-1902), Jean Antoine Mercie (1845-1916) nemzedékének alkotásai többször 

mintha folytatódni, néha egyenesen ismétlődni látszanának Strobl műveiben. Így Dalou 

kisméretű Lábát törlő nőalakja (Párizs, Petit Palais) Strobl hasonló című műve (1922) 

tökéletes előképének látszik, Évája (1866, Párizs, Petit Palais) a magyar szobrász Liliomját 

(1922) előlegezi, talán a Párizst járó Strobl egy múzeumi látogatásának emlékét is őrizve. 

Emellett az Anyai szeretet (1925) ábrázolása összefüggésbe hozható a virtuóz Dalou a 

Victoria & Albert Museumban lévő Jótékonyság c. zsánerszobrával. Dalou művén a fiatal 

anya a bal karján lévő csecsemőjét szoptatja, két lába között álló, nagyobbacska fiát jobbjával 

öleli át. Stroblnál a csecsemő anyja óvó jobb karja alatt, annak ölében ül, álló gyermekét 

hasonlóan, de baljával karolja át. Dalounak elsősorban a művész származásából is fakadó 

plebejus ízt és közvetlenséget megőrző, számos esetben szerizált kis zsánerszobrai,142 

közöttük aktábrázolásai hatottak Stroblra, párizsi neobarokk köztéri szobrai (A köztársaság 

allegóriája 1889, Silénos diadala 1885, Delacroix-emlékmű 1890 stb.) azonban már nem 

gyakoroltak rá vonzerőt.143 

  

 13. J. Dalou: Jótékonyság, 1877 k. 14. Kisfaludi Strobl Zs: Anyai szeretet, 1925. 

                                                 
142 http://www.nga.gov/cgi-bin/pbio?58100  
143 Botorság lenne mindazonáltal kijelenteni, hogy az említett hatások kizárólag Bécsben, Firenzében, Párizsban 
érhették a művészt. Műtermében szinte bizonyosan rendelkezésére állt legalább egy az olyan, az európai 
szobrászat színe-javát kommentár nélkül, képeken bemutató kiadványok közül, amelyek számos hazai 
szobrászunkat is segítették az adott témához felhasználható mintaképek kiválasztásában. Ilyen volt pl: Der 
Architekt. Anton Schradl Kunst Verlag, Wien MCM (ennek egy példánya volt pl. Fadrusz János birtokában); 
Chefs – D’Oeuvre de la Sculpture, 288 Planches. G. Baranger Fils, Paris, é.n. stb. 
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Hazatérését követően néhányszor próbálkozott ugyan a lényegét tekintve általa soha 

igazán nem tolerált és talán meg sem értett jelen jegyeinek felhasználásával is, az igazi, 

időtálló értéket azonban elsősorban a múltban vélte megtalálni. Valószínűleg az első párizsi 

utat követően készítette az akkor a kecskeméti művésztelepen dolgozó művész az ottani 

katolikus bérház már említett Magyar szentek sorozatát, amelynek teljesen új szemléletmódja 

a friss, párizsi élmények hatásának tulajdonítható, hasonlóan az 1913-as Bokszolóhoz és az 

1914-es Gara-portréhoz. Azonban a kortárs törekvések iránti, e néhány alkotáson 

megnyilvánuló nyitottság kiteljesedésére, esetlegesen dominánssá válására nem nyílt 

lehetőség. Kitört a világháború, Strobl hadi önkéntesként a XI. K. u. K. Tábori Ágyús 

Ezredhez vonult be, majd a kiképzést követően – dr. Lumniczer József segítségével – a 

Képzőművészeti Főiskola épületében berendezett hadikórházba osztották be. Mind itt, mind 

később a Sajtófőhadiszállás keretei között (ahol számos művész-társával együtt szolgált) sok 

portrét készített, ápolónőkről, a Monarchia tisztikarának és vezérkarának tagjairól. Itt már sem 

igény, sem mozgástér nem volt a progresszívebb jellegű megnyilvánulásokra, a háborút 

követő évek megmerevedett keretei között pedig ez nem is merülhetett fel. Érdekes módon a 

műveit általában jellemző felfogásnál lényegesen összefogottabb, szigorúbb, zártabb, kevésbé 

részletező, és érdekes módon szimmetriára törekvő mintázásmód – jóval később – még 

legalább két alkalommal feltűnt pályáján: a budapesti Haditengerészeti emlékműhez készített 

tervezetén144 (1937, a pályázatot Szentgyörgyi István nyerte), valamint a balatonakarattyai 

templom homlokzatára 1950 körül készített Jézus és Mária szobron, ám ezek kivételszámba 

mentek.145 

 

                                                 
144 Fotóreprodukciója a művész hagyatékában, Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum 
145 E fejezet végén, adatainak ismeretében, tanulságos idézni Strobl rövid, angol nyelvű önéletrajzát, amely 
1935-ös londoni kiállítási katalógusának bevezetőjeként jelent meg: „My earliest interest in sculpture was a child 
of six in 1890. Later, my studies were started at the Industrial Art School and continued at the Academy, in 
Budapest. The genius of Michel Angelo inspired me, and I was greatly affected by the works of Rodin. I went to 
the Academy in Vienna, also, and then to Julian’s in Paris. Prolonged studies in Italy followed. In Rome first, I 
absorbed the ideal of the classicists and, next, in Florence, my attention was engaged by the decorative style of 
the Renaissance.” Ld. Portraits and Figures by Sigismund de Strobl (Professor of Sculpture in the Budapest 
Royal Academy of Arts). White Allom Galleries, Hannover Square, London W. 1, London 1935. 
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A szabadkőművesség szerepe a művészpálya kibontakozása során 

 

 

A múzeumokban őrzött művészeti alkotások számos olyan kódolt információt őrizhetnek, 

amelyek megfejtését más irányú kutatások, vagy éppen a véletlen segíti elő, új 

összefüggésekbe helyezve az adott művet, gazdagítva jelentését, egyes esetekben a korábbi-

aktól eltérő, új értelmezést is adva neki. Ezek a megrendelő, a készítő, illetve közvetlen 

célközönsége számára egykor evidens információk az idő múlásával és az adott műtárgy 

közegének megváltozásával indifferensekké váltak, értelmük feledésbe merült. Ilyen az a 

Kisfaludi Strobl hagyatékával 1976-ban a Göcseji Múzeumba került, magvető férfialakot 

ábrázoló, „PROGRESSIO �  1911” köriratú bronz érem (átm. 38 mm, ltsz. GM. 76.3.111.) is, 

amelynek eredeti funkcióját hosszú időn keresztül homály fedte. Az ezüstösebb színű, 

babérlevél-mintát imitáló koszorúba foglalt barna érem fölött egy újabb, két egymás felé ívelő 

pálmaágból mintázott koszorúban a 40-es szám olvasható. Az érem egy másik, a befoglaló 

keret (a két koszorú) nélküli példánya a gyűjtemény 2004-es katalógusának megjelenését 

követően, 2006-ban, egy, a magyar szabadkőművesség történetét feldolgozó, igényes 

kiadványban került publikálásra,146 mint a Progressio páholy Kisfaludi Strobl által készített 

jelvénye. Ugyanez a tanulmány említi a művészt az 1945-ben újjáalakuló hazai 

szabadkőművesség prominens tagjai között.147 

 

 

15. A Progressio páholy jelvénye, 1911. 

 
                                                 
146 Jászberényi József: A magyarországi szabadkőművesség története, PrintXBudavár Kiadó, Budapest 2005. 
147 U.ott 
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A szerző, Jászberényi József nem írt magáról az éremről, képét csupán illusztrációként 

használta, s feltehetően nem ismerte annak eredeti, díszes medalion-keretét sem. A negyvenes 

szám logikusan arra utalna, hogy inkább emlékéremről, mintsem jelvényről van szó, amely a 

páholy megalakulásának évfordulója alkalmából készült. Palatinus József azonban úgy tudta, 

hogy a Progressio páholy 1911. május 8-án alakult,148 ez adekvát az érem köriratával. A 

magyar szabadkőművesség történetével az utóbbi években legbehatóbban, levéltári források 

alapján foglalkozó Berényi Zsuzsanna Ágnes szerint viszont ez a páholy 1904-1920 között 

(majd 1946-tól 1950-ig) működött.149 Kettőjük közül az érem alapján Palatinus adata tűnik 

autentikusnak. A Kiegyezést (1867) követően számos hazai szabadkőműves páholy alakult – 

így 1871-ben a Galilei és a Haladás (más nevén Progressio, amint azt éppen Berényi az 

idézett helyen jelzi), 1872-ben pedig az Összetartás, a Könyves Kálmán, a Comenius és a 

Hungária páholy.150 Adatainkból arra következtethetünk, hogy az 1911-ben alakult Progressio 

páholy saját identitását egy 1871-es alapításból (úgy tűnik, a Haladás páholyéból) vezette le. 

A Progressio haladó baloldali beállítottságú páholy volt, ezért az első pillanatban meglepőnek 

tűnik, hogy emlékérmén a krisztusi példabeszédre utaló magvető szerepel. A témához a 20. 

század első felében többször nyúltak művészeink (Ferenczy Béni 1926, Glatz Oszkár 1927, 

Medgyessy Ferenc 1935. stb.), többnyire Stroblnál később. Magvető volt a címe Móricz 

Zsigmond 1940-ben (A magyar irodalom élő könyve-alcímmel), a Kelet Népe kiadásában 

megjelent antológiájának, amelynek címlapján Medgyessy ilyen témájú rajza szerepelt, és 

amelynek címét nevében egy nagy könyvkiadó ma is viseli. Értelmezésükben a Magvető 

alakja nem a keresztény művészeti kánonból jól ismert módon az igét elvető Isten 

szimbóluma, hanem az élelemtermelő paraszté, átvitt értelemben a szellemileg elmaradott nép 

tanítóié. Feltehetően ilyen értelemben emelte jelképévé figuráját a társadalmi haladás és a nép 

felemelése iránt elkötelezett Progressio páholy is.151 Érmén a Magvető ruhátlan atléta, aki 

irreálisan expresszív lendülettel, hátrafelé kinyúló karral, elforduló törzzsel, kemény, 

határozott mozdulattal előrelépve végzi munkáját, melynek teatralitása miatt így még kevésbé 

van köze a földműves őszi tevékenységéhez. Bár a magot a vállán átvetett kendőben viszi, 

                                                 
148 Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. A magyarországi szabadkőművesek mozgalma és külföldi 
kapcsolatai 1920-tól 1937-ig. Budapest 1939. (utánnyomás), 2. kötet 389. p. 
149 Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve. Budapest, Heraldika Kiadó, 2001, 255. p. 
150 Szabadkőműves páholyok Magyarországon. http://szkp5.blogspot.com/  
151 Ezt az értelmezést támasztja alá az a Berényi által idézett, Dr. Bókay Árpád, a Magyarországi Szimbolikus 
Nagypáholy nagymesterének beszédéből származó mondat, amelyet 1918 októberében, a szabadkőművesek által 
eszméik megvalósítójának remélt Károlyi-kormány hatalomra kerülése kapcsán mondott: "a magvetés és érlelés 
munkáját a szabadkőművesség végezte." Ld. Berényi Zsuzsanna Ágnes: A Magyar szabadkőművesség és a 
köztársasági eszme. http://www.polhist.hu/koztars/index.php?fkod=11&fsz=2&fid=18  
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alapvetően mégsem gabonát, hanem felvilágosító tudást szertehintő bajnok ő, az 

elhivatottságukat ily módon is kifejező páholytagok tevékenységének idealizált allegóriája.  

Kisfaludi Strobl Zsigmond szabadkőműves tevékenységéről keveset tudunk, hiszen a 

páholytagok ilyen irányú aktivitásukat nem tárják a szélesebb közönség, még a családjuk 

nyilvánossága elé sem. A talán meglepő tanulságokkal is szolgáló kép apró mozaikokból és 

áttételes vonatkozásokból alakulhat ki, azonban így is szükségszerűen töredékes marad. 

Ismert, hogy a fiatal szobrász 1909. november 16-án jelentkezett szabadkőművesnek, Istók 

János ajánlásával. Az ilyenkor szükséges kezes Nagy László volt. Egy hónappal később, 

december 17-én Strobl felvételt nyert a Hungária páholyba, 1910. december 16-án a 2. 

(„legény”), 1912. április 19-én pedig a 3. („mester”) fokozatba lépett. Berényi szerint 1912. 

október 16-án kilépett a szabadkőművességből,152 ez az adat azonban a további tények 

ismeretében megkérdőjelezhető. Bizonyos, hogy a Hungária páholyból átlépett a Progressio 

páholyba, ez alighanem legkésőbb az érem készítésének évében, 1911-ben történt. Egy, az 

1930-as években (közelebbi dátum és szerző nélkül) készült, a hivatalosan nem létező 

Progressio páholyról szóló (egyébként szintén Berényi által idézett) besúgói jelentésben 

Kisfaludi Strobl is szerepel, mint aki 1909-es szabadkőművesi felvétele óta a mesterfokozatba 

lépett, tevékenységének területe a Magyarországi Rotary Klub.153 A hazai szabadkőművesek 

névsorát 1939-ben közzétevő Palatinusnál is szerepel a művész.154 A magyarországi 

szabadkőműves mozgalomnak a világháború utáni újjáalakulását követően a páholy újra 

működni kezdett, Strobl is aktivizálódott ebben az irányban, szinte bizonyosan megtartva régi 

közegét. 

A szabadkőművességgel a fiatal szobrász már jóval belépése előtt kapcsolatba kerülhetett. 

1905 nyarán, a Bécsből való hazatérést követően Telcs Ede műtermében segédeskedett, aki 

szintén szabadkőműves volt. Arról nincs adatunk, hogy a mozgalom eszméi már ekkor 

megragadták volna, azonban három évvel később, 1908-ban egy (korábbi) testvér már tevőle-

gesen is nagy szerepet vállalt sorsának alakításában. Amikor a fiatal Strobl felvételi kérelmét 

az éppen akkor Képzőművészeti Főiskolává alakuló Mintarajziskola negyedik évfolyamára 

elutasították, sem lakása, sem jövedelme nem volt. Ekkor a szerencse egy (volt) 

szabadkőműves képében sietett a segítségére. Helyzetét meghallva ugyanis a műgyűjtő Ernst 

                                                 
152 Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkőművesség. A szerző kiadása, Budapest 2005, 205. p. 
153 Berényi Zsuzsanna Ágnes: Iratok a magyarországi szabadkőművesség történetéhez 1918-1950, Magyar 
Országos Levéltár Budapest 2001, 111. p. 
154 Palatinus J: A szabadkőművesség… i.m. 324. p. 
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Lajos155 – a későbbi múzeumalapító – bizalmáról biztosította, és felajánlotta neki az egyiket 

az éppen akkora felépülő, Akácfa utca 59. sz. alatti házának négy műtermes lakása közül.156 

Bár ez a gesztus inkább Ernst filantróp hajlama megnyilvánulásának, mintsem közvetlen 

szabadkőműves segítségnek értékelhető, láttuk, hogy Strobl a következő év végén már 

páholytag volt. A szabadkőműves mozgalom jellegénél fogva különös figyelmet fordított a 

jövő Magyarországának reménybeli, egyelőre szegény sorsú reprezentánsaira. A fiatal 

művészek közül is sokan páholytagok lettek.157 Érdekes, hogy Strobl és pártfogója, Istók 

éppen ezekben a hónapokban szakmai vetélytársak voltak az 1909. december 13-án kiírt 

zalaegerszegi Csány László-szoborpályázaton. A következő év júliusában záródó pályázatra 

17 szobrász 18 pályaművet adott be, és a résztvevő művészek hamarosan Istók pozitív 

diszkriminálásával vádolták meg az egerszegi szoborbizottságot, követelve vezetőjének, 

Borbély Györgynek eltávolítását. A meglehetősen kiéleződött helyzetben második, zártkörű 

és jeligés fordulót kellett kiírni, amelyet 1911. február 12-én végül Istók nyert meg.158 (Más 

kérdés, hogy a háború és az utána következő infláció közbeszólt, és a szobor felavatására csak 

1931-ben kerülhetett sor.)  

Kisfaludi Strobl egyébként – mint láttuk – hamarosan egy másik szobrász testvérrel is 

szakmai jellegű, ámde nemtelen konfliktusba került. 1913-ban, amint láttuk, (a történetesen 

nem csupán püspök, történetíró, kultúrpolitikus, hanem szintén szabadkőműves) Horváth 

Mihály Szentesre tervezett szobrának zártkörű pályázata kapcsán éppen Telcs Ede vádolta 

meg – a zsűri döntése alapján végül eredménytelenül – plágiummal, aminek következtében a 

két művész viszonya jó időre megromlott. 

1911-ben Strobl a Hungária páholynál radikálisabb szellemi közeget képező Progressio 

páholyba lépett át. A következő évben a Munkácsy utca 19/B szám alatti Schiffer-villában a 

tervező Vágó József megbízásából együtt dolgozott a villa impozáns üvegablakait és 

halljának pannóit tervező, progresszív gondolkozó és szabadkőműves Kernstok Károllyal,159 

                                                 
155 Ernst Berényi adatai szerint 1894. október 16-án jelentkezett a Schiller páholyba, majd a következő évben 
visszavonta jelentkezését. Ld. Berényi Zs. Á: Budapest… i.m. 167. p. 
156 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 30. p. 
157 „Minden fiatal művész szabadkőműves volt abban az időben, mert a szabadkőművesek értékelték a 
művészetet és segítették őket. Emlékszem, olvastam egyszer a Nemzeti Galéria Adattárában Istók János 
ajánlását, hogy a fiatal Stróblt vegyék fel a Bókay páholyba, mert tehetséges és megérdemli” – mondta a művész 
leánya, Visy Lajosné dr. Stróbl Éva visszaemlékezéseiben (E páholy említése a szövegben feltehetően téves, a 
művészt a Hungária páholyba vették fel. Bókay Árpád [1856-1919] orvosprofesszor, 1915-től a magyarországi 
szabadkőműves páholyok nagymestere volt: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC00523/02008.htm). Ld. 
Édesanyánk gondolatai a múltról és a jövőről. Visy Lajosné dr. Stróbl Éva emlékeiről az interjút készítette 
Lakatos Mária és Orbán Lívia. Szerkesztett, utóbb kiegészített kézirat, Budapest 2006, 21. p. 
158 Béres Katalin – Kiss Gábor: Csány László kultusza Zala megyében. In: Kossuth kormánybiztosa Csány 
László 1790-1849. Zalai Gyűjtemény 30, Zalaegerszeg 1990, 289-308; 294-298. p. 
159 Kovács Bernadett: Kernstok Károly. In: A Nyolcak. Tanulmánykötet és katalógus i. m. 254-293; 259-261. p. 
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valamint a villa díszkútját készítő Fémes Beck Vilmossal,160 továbbá Rippl-Rónai Józseffel. 

Strobl a nagyszalon négy fűtőtestét díszítő négy-négy figurális (ruhátlan nőalakokat ábrázoló) 

plaketteket készítette (ezek közül csak egy sorozatot ismerünk).161 Ekkor tett párizsi 

tanulmányútjai mellett az őt körülvevő légkör is hatással volt művészetére: soha olyan közel 

nem került az avantgárdhoz, mint éppen ezekben az években. A Nyolcak több tagjával (így 

Kernstok mellett a szintén szabadkőműves Márffy Ödönnel) is rokonszenvezett, s bár 

kiállításaikon maga nem vett részt, 1913-ban elkészítette az expresszív Bokszolót,162 amely 

minden szempontból adekvát törekvéseikkel, egy évvel később pedig a kubisztikus Gara-

Arnold-portrét.163 Megnyílt előtte az akkori meanstream művészetnek az általa végül 

választottnál kétségkívül rögösebb útján való elindulás lehetősége. A Bokszoló a Progressio-

érem magvetőjéhez hasonlóan ikonikus figura, jóval több, mint egy sportoló fiatal férfiról 

készült mozgástanulmány. Az ökölvívó jelképes alakja a társadalmi haladásért és a jövő 

országáért folytat kemény adok-kapok küzdelmet. Paradox módon Strobl társadalmi-politikai 

és művészeti beállítottsága mégis éppen ezekben az években vált el egymástól, és amíg a 

hozzá hasonlóan gondolkozó művésztársai többnyire a progresszív művészethez közelítettek, 

ő a klasszikus felfogású szobraival aratott első sikereit követően végérvényesen ilyen irányba 

kötelezte el magát.  

1919-ben a kérészéletű tanácskormány zárolta a szabadkőművesek vagyonát, egy évvel 

később pedig a hatalomra került jobboldali kormány betiltotta a mozgalmat. A forradalmi 

remények szétfoszlottak, a trianoni békekötés és a szélsőjobboldali megtorlások apátiába 

taszították az országot. A politikai események során kompromittálódottnak vélt közéleti 

szereplők és művészek ellen több feljelentés érkezett. Ilyen volt a Stroblnak a tanácskormány 

alatti szerepvállalását támadó sajtócikk is, ami mögött, ahogy láttuk – vélhetőleg – nem más, 

mint a talán önmagát fedezni próbáló Zala György állt,164 aki maga sem volt fedhetetlen  az új 

hatalom szemében. Retorziók végül egyiküket sem érték. Zalával, földijével és 

szabadkőműves társával nem ez volt az egyetlen ilyen jellegű afférja. A két világháború 

között a Százados úti művésztelepen megürült egy műterem, melyet Strobl nagyméretű 

gipszmintái számára meg akart szerezni másodikként magának. Pályázatát a budapesti 

főpolgármester (a pontos dátumot nem tartalmazó forrásban tévesen Wolf Károly – ő ezt a 

                                                 
160 Rum Attila: Fémes Beck Vilmos. In: A Nyolcak. Tanulmánykötet és katalógus i. m. 464. p. 
161 Horváth Béla: Kernstok Károly 1873-1940. In: Komárom Megyei Múzeumok Közleményei 1. Tata 1968, 
437-468; 456. p; Gábor Eszter–Nagy Ildikó–Sármány Ilona: A budapesti Schiffer-villa (Egy késő szecessziós 
villa rekonstrukciója) Művészettörténeti Értesítő 1982/2, 74-88; 79. és 87. p. 
162 Kopp Jenő: Kisfaludi Strobl Zsigmond i. m. 20. kép 
163 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 23. p. 
164 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 74. p. 
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tisztséget nem viselte) Zala Györggyel véleményeztette, aki, miután mást létesített volna 

előnyben, Strobl szabadkőműves múltjára hivatkozva írt elutasítást.165 Néhány évvel később, 

1938-ban az ugyancsak szabadkőműves Madách Imre emlékműve kapcsán érte hasonló 

jellegű támadás a Magyarság hasábjain. Itt egykori szabadkőműves páholytagsága mellett a 

lap baloldali kapcsolatait is felrótta neki, s kihangsúlyozta, hogy a Strobl által megnyert 

zártkörű pályázat zsűrijében további három páholytag is helyet kapott. A vádirat konklúziója: 

a 60.000 pengőt nemzeti felfogás szempontjából méltatlannak ítélték oda.166 Azt az érveit 

nem feltétlenül erősítő tényt, hogy a kárhoztatott szobrász mellett ábrázoltja is maszon volt, a 

tendenciózus ítész persze gondosan elhallgatta. A megrendelő kritikáinak megfelelően utóbb 

több lényegi metamorfózison átesett emlékmű-terv egyébként semmilyen ebbe az irányba 

mutató utalást nem tartalmazott. 

1919-ben Kisfaludi Strobl megkapta a Lipótvárosi Kaszinó díját, ami jelentős szakmai és 

társadalmi elismerésnek számított. A Kaszinó egyébként népszerű szabadkőműves 

találkozóhely hírében állt, rendszeresen vendége volt többek között az a Sebestyén Károly167 

is, aki 1926-ban talán az első átfogó tanulmányt írta Stroblról a Magyar Művészet hasábjain, 

számos művének reprodukciójával,168 és akiről Strobl, valószínűleg szintén ebben az időben 

szép portrét készített. Az ezerkoronás díj és a páholytagság között nem minden alap nélkül 

lehet valamiféle kapcsolatot feltételezni, hisz a díjat ugyan az Országos Magyar 

Képzőművészeti Társulat hirdette meg, de a díjzsűri hét tagjából négyen voltak a Kaszinó, s 

csak hárman a Társulat delegáltjai.169 Sebestyén szakmai méltatása máskülönben nagy 

szerepet játszott Strobl renoméjának alakulásában, bár ekkor két éve már a Képzőművészeti 

Főiskola tanára volt, igaz, fizetés nélkül. Professzori kinevezésében Lyka Károly, az 

intézménynek a széleskörű modernizációban központi szerepet játszó rektora, Strobl 

műveinek többszörös ismertetője játszotta a döntő szerepet, aki ugyancsak páholytag volt.170  

A két világháború között (1925-től) – mint láttuk – Strobl emberbaráti tevékenységének 

(egyik) fő színhelye a Rotary Klub volt. A betiltott szabadkőműves mozgalom számos híve 

tömörült itt, a harmincas évekig kizárólag ők a Klub irányítói. Az eredetileg a század eleji 

                                                 
165 Visy Lajosné visszaemlékezései, i.m. 21. p. A szerző máshonnan meg nem erősített információja szerint Zala 
szabadkőműves fedőneve Kőfaragó György volt. Utóbb ő maga is megbánta inkorrektségét, és Stroblt 
műtermében felkeresve kért elnézést magatartásáért. 
166 Magyarság 1938.10.27. (Vigil): Megjegyzések a Madách-szobor pályázathoz 
167 Berényi Zs. Á: Budapest… i.m. 177. 
168 Sebestyén Károly: Kisfaludi Strobl Zsigmond. Magyar Művészet 1926/10. sz. 555-565. p.  
169 Művészet 1915/7. 375-384. p. Pályázatok. http://www.mke.hu/lyka/14/375-384-kronika.htm. A forrás ugyan 
az 1915/16. évi kiírásra vonatkozik, azonban a díj ekkori újra-alapítása három évre szólt (ez volt egyébként a 16. 
kiírás), és Strobl végül a harmadikban nyerte el azt.  
170 Berényi Zs. Á: Budapest… i.m. 221. p. 
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(1905) Chicagóban alapított Rotary Klub a páholymunkát követő lazább, „világi” együttlétek 

színtere volt,171 szerepe azonban a hazai körülmények között felértékelődött, egyfajta 

fedőszervvé vált. Láttuk, a Klubot az idézett besúgói jelentés szerzője is a szabadkőműves 

működés színterének tartotta. Számos mágnás mellett művészek és tudósok is tagjai voltak, 

mintegy orientálva előbbiek filantróp hajlandóságát. A Rotary Klub volt az egyik helyszíne a 

Boldogfai Farkas Sándor – ekkor Strobl tanítványa, utóbb tanársegédje – által 1930-ban 

karikatúrán megörökített eseménynek, amikor a főiskola szobrászhallgatói a kemény téli 

hideg miatt elrendelt szénszünet miatt nem tudták folytatni megkezdett munkájukat. Strobl 

ekkor már Csók Istvánnal együtt a Rotary Club tagja volt, ennek ülésén felkérte tagtársait, 

hogy segítsenek az áldatlan helyzet megoldásában. Azok, Goldberger Leóval az élen 

tiltakoztak, hogy ők nem fejős tehenek. Másnapra azonban a mágnás meggondolta magát, 

ellátogatott Strobl műtermébe, és viselkedéséért elnézést kérve segélyt ajánlott fel, ami 

hamarosan meg is érkezett.172  Boldogfai Farkas Sándor karikatúráján Strobl angyalszárnyú 

mikulásként puttonyában hozza a szenet fagyoskodó tanítványainak.173 

A Horthy-rendszer az általa betiltott szabadkőművesség fél-illegális tevékenységét nem 

csupán a Rotary Klubhoz hasonló szervezetek kebelén belül tűrte el. Amikor a szükség úgy 

hozta, látványos hátra-arccal hajlamos volt akár az együttműködésre is. 1928-ban Berkó D. 

Géza, az Amerikai Magyar Népszava szerkesztőjének kezdeményezésére, az amerikai 

magyarok megbízásából sor került Horvay János Kossuth-szobrának felállítására New 

Yorkban. Az avatóünnepségre (1928. március 15.) közel ötszázfős delegáció utazott ki 

Magyarországról. Az Egyesült Államokban hagyományosan erős szabadkőművesség 

messzemenő szimpátiája kísérte az ugyancsak páholytag egykori kormányzó emlékművének 

felállítását. A velük nemrég háborús viszonyban álló, a maszonériát betiltó ország hivatalos 

körei viszont tartottak az irányukban esetlegesen várható antipátia megnyilvánulásaitól. 

Ennek a helyzetnek az enyhítésére a Magyar Nemzeti Kossuth Zarándokbizottság felkérte 

Balassa József nyelvészprofesszort, a betiltott Nagypáholy helyettes nagymesterét, hogy 

legyen ő is a küldöttség tagja. Balassa a hajdani páholytagok jelentős részének tiltakozása 

ellenére elfogadta a felkérést, és élvezte a New York-iak mély rokonszenv-

megnyilvánulásait.174 A küldöttségnek több művész tagja volt, Márffy Ödönnek kiállítása is 

                                                 
171 Sumonyi Zoltán: Újrafelfedett titok. A magyarországi szabadkőművességről. Talentum Kiadó, Budapest 
1998, 147. p. 
172 Visy Lajosné visszaemlékezései, i.m. 19-20. p.  
173 K. S. Zs: Emberek és szobrok i.m. 200. p. 
174 Berényi Zs. Á: Budapest… i.m. 179. 
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nyílt New Yorkban.175 Kisfaludi Strobl Zsigmond kettős minőségben volt jelen. Egyrészt 

azért, hogy ehhez az ünnepélyes alkalomhoz kötve maga szállítsa ki a Reggel című 

márványszobrának a William Randolph Hearst sajtómogul által a Studio c. lapban, 

fotóreprodukción meglátott és mindjárt életnagyságban megrendelt példányát Amerikába. 

Ugyanakkor a budapesti Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsa – melynek Strobl is tagja 

volt – megbízta őt, hogy képviselje a főiskolát a szoboravató ünnepségen.176 Strobl ebből az 

alkalomból maga is rendezett kiállítást New Yorkban,177 ahol több szobrát is megvették, 

Pittsburghben pedig megkapta a városnak a Kossuth-zarándoklathoz kötődő díszes 

aranykulcsát. Hazafelé jövet megállt Londonban, hogy Sipőcz Jenő budapesti főpolgármester 

megbízására elkészítse Lord Rothermere magyarbarát angol mágnás portrészobrát, amivel 

élete új szakasza kezdődött el. 178 

Ugyancsak 1928-ban vett rész Strobl a hajdani barát és szabadkőműves testvér, Ady 

Endre síremlék-pályázatán. A pályázatot végül nem ő (hanem Csorba Géza) nyerte el, de a 

padon ülő, köpenyébe burkolózó költő alakját később több variációban, bronzból és 

terrakotta-sokszorosításban is elkészítette, mint kisplasztikát. Megmintázásánál valószínűleg 

az életrajzi könyvében leírt firenzei emlékéből merített, mikor Ady egy padra ülve 

elkeseredetten csapta maga mellé kalapját, mondván, hogy itt Dante, Michelangelo, 

Donatello, Verocchio árnyékában, az ő mindent elnyelő hangjuk mellett az övét meg sem 

lehet hallani.179 Az eredeti terven Ady egy obeliszk mellett állt volna, annak tetején ragyogó 

csillaggal,180 amit nem lehet másként értelmezni, mint kettős szabadkőműves motívumot. Az 

obeliszk önmagában is az, a lángoló csillag pedig a szabadkőművesség egyik központi, 

feltehetően az ősi ezotériából származó jelképe, bár pontos értelmezése tekintetében számos 

eltérő vélemény látott napvilágot. A magyarázatok között az egész világot bevilágító tudás 

ugyanúgy szerepelt, mint a jó szellem káldeus jele, a balsorsot elfordító bűvös motívum vagy 

a fénylő lélek szimbóluma. Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy a Progressio-

érem kivételével ilyen direkt utalást nem ismerünk Strobl művészetében. Ráadásul ez a 

mozgalom illegalitásának éveiben történt, amikor az állami szervek aligha nézték jó szemmel 

az ilyen jellegű szimbólumokat. Feltételezhető, hogy éppen a Kossuth-zarándoklat 

eredményezte azt az átmenetileg enyhébb politikai légkört, amelyben egy ilyen leplezetlen 

utalás lehetővé vált, ugyanakkor a pályaterv elutasításában is szerepet játszhatott a maszonéria 

                                                 
175 Színházi Élet 1928.06.10-06.16. XVIII. évf. 24. sz. 25. p. 
176 Jegyzőkönyv a Képzőművészeti Főiskola Rektori Tanácsának 1928. február 3-i üléséről. MKE, Levéltár. 
177 Városi Szemle 1928. 568. p. Liber Endre: A főváros küldöttségének amerikai útja. 
178 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m.  96-102. p.  
179 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 49. p. 
180 Vállalkozók Lapja 1928. XLIX. évf. II. 15. sz. 6. p. 
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nyílt megjelenítése. Azért is meglepő ez, mert a szabadkőművességet – a testvérek által 

készíttetett, ilyen irányban reprezentáló portrék kivételével – nem szokásos hasonló 

egyértelműséggel kifejezni, miután az a páholytagok felfogása szerint a nagyközönségre nem, 

csupán saját magukra tartozik. Ady síremléke nem ilyen céllal készült ábrázolás, ezért Strobl 

tervének eleve nem lehetett sok esélye a sikerre.  

 

 

16. Ady Endre síremlékének terve, 1928. 

 

Strobl hosszú életének folyamán mindvégig termékeny és igen kedvelt portretista volt. 

Népszerűségének oka abban rejlett, hogy az arcvonásoknak a pontos megfigyelésen alapuló 

valósághű visszaadása mellett a modellel munka közben való beszélgetés révén képes volt a 

legfontosabb fiziognómiai jegyek megragadására és ennek nyomán az ábrázolt karakter 

bemutatására. Mindig a pozitív vonások hangsúlyozására törekedett, a csúnyát, az összhatást 

lerontót általában elhagyta, vagyis bizonyos értelemben idealizált. Több száz arcmása között 

szép számmal akadnak szabadkőművesekről készültek is, ezek nagy részének ugyanakkor 

semmi köze nincs a maszonériához, vagyis keletkezésükben nem játszott szerepet az, hogy a 

szobrász és a modell is szabadkőműves volt, és az Ady-emlékműterv kivételével ez a 

mozgalomhoz tartozó személyeket ábrázoló köztéri szobraira, szoborterveire is érvényes.  
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1910 körül készítette Strobl a Kabos Edét (máshol Endre) ábrázoló portrészobrát.181 

Kabos (1864-1923) radikális baloldali újságíró és lapszerkesztő, ismert szabadkőműves 

(Berényi szerint már 1900-ban törölték a testvérek közül), a Budapesti Naplónál 1907-ig Ady 

munkatársa és barátja.182 A szobrásszal való kapcsolatáról semmit nem tudunk, de miután ő 

éppen ebben az időben vált egyre nyitottabbá mind a társadalmi, mind a művészeti 

progresszió irányába, a hasonlóan gondolkozó újságíró megmintázásán aligha lehet 

csodálkozni. Kettőjük között talán éppen Ady lehetett az összekötő kapocs.  

1911-ben mintázta Strobl a neves vendéglős, az ugyancsak maszon Gundel János (1844-

1915) utóbb márványba faragott portréját (ma a Magyar Vendéglátóipari Múzeumban, 

másodpéldánya a városligeti Gundel-étterem előtt).183  Gundel ekkorra már (1904-ben a napi 

munkától, 1910-ben pedig a fővárosi szállodások és vendéglősök ipartestületének éléről) 

visszavonult, neve azonban továbbra is fogalomnak számított. Stroblt és asztaltársaságát 

törzsvendégként tartották számon Gundelék híres és széles körben kedvelt éttermében, a 

portré minden bizonnyal ennek, és nem a maszonériának köszönhető. 

A Műcsarnok 1913/1914. évi téli kiállításán Strobl egyik bemutatott alkotása Nagy László 

(1857-1931) portréja (ma ismeretlen helyen) volt.184 Nagy a II. kerületi Állami Tanítóképző 

Intézet igazgatója és természetrajz tanára, szakmai lapok – Magyar Tanítóképző, Gyermek – 

szerkesztője, a Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesületének főtitkára, az Országos 

Közoktatási Tanács tagja, számos szakmai és társadalmi tisztség viselője.185 1911-ben a 

Hungária páholy tekintélyes tagjaként ő volt Strobl kezese a szabadkőműves mozgalomba 

történő felvétele során. Nyilvánvaló, hogy portréjának elkészítése ehhez, és nem pedagógiai 

tisztségeihez kötődik. A művész a nála csaknem három évtizeddel idősebb tanáremberre mint 

atyai pártfogójára tekinthetett, s a támogatásáért érzett hála jele lehet arcmásának megmin-

tázása. Miután a büsztöt csupán a kiállítási katalógus szűkszavú felsorolásából ismerjük, nem 

tudhatjuk, hogy esetleg bírt-e valamilyen, a maszonériára utaló attribútummal, de – dacára 

annak, hogy ez ebben az esetben lenne talán a leginkább indokolt – ennek kevés a 

valószínűsége.  

Áttételesen köze lehet a szabadkőművességhez Sebestyén Károly (1872-1945) már 

említett, feltehetően 1926-ban, vagy nem sokkal ezt kövezően készült portréjának. Sebestyén 

                                                 
181 A M. Kir. Képzőművészeti Társulat 1910. tavaszi kiállításának katalógusa, Budapest, Műcsarnok. 35. p. A 
szegedi Móra Ferenc Múzeum 2008-ban rendezett Kisfaludi Strobl-emlékkiállításának katalógusában tévesen 
Kabos Endre vívó olimpiai bajnok (1906-1944) szobraként említik. 
182 Ady 1910-ben Kabos Edének dedikálta a Tűnődés csolnakján c. versét (Nyugat 1910/19.). 
183 A M. Kir. Képzőművészeti Társulat 1911/1912. évi jubileumi kiállításának katalógusa, Budapest, Műcsarnok. 
184 A M. Kir. Képzőművészeti Társulat 1913/1914. évi téli kiállításának katalógusa, Budapest, Műcsarnok, 42. p. 
185 Berényi Zs. Á: Budapest… i.m. 230. 
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irodalom- és filozófiatörténész, valamint újságíró volt, 1912-1933 között a Színművészeti 

Főiskola tanára.186 A portré készítése mögött egyfajta „barterüzletet” sejthetünk: a szobrászról 

szóló, a szakavatott műkedvelő által emelkedett hangvétellel megírt és a Magyar Művészet c. 

lapban (vagyis abszolút szakmai fórumon) megjelentetett bemutató tanulmányért cserébe a 

művész (igen igényes kivitelben) márványba faragta kritikusa arcmását. Strobl és Sebestyén – 

azon túl, hogy szabadkőműves, – egyaránt főiskolai tanár volt, egy effajta üzlet mind az 

elismert kritikus, mind a nála ugyan fiatalabb, de egyre népszerűbb portretista számára 

kedvező lehetett.  

 

 

17. Sebestyén Károly, 1926. 

 

Akár páholytag-kapcsolat is állhatott volna Bárczy Bertuska és Bárczy Piroska 1912-ben 

készült portréja mögött.187 Apjuk, a Strobl által 1927-ben ugyancsak megmintázott Bárczy 

István azonban nem csupán szabadkőműves, hanem a főváros invenciózus fejlesztéseket 

szorgalmazó polgármestere is volt (1906-1918 között), így gyermekei portretírozását inkább 

hála-megnyilvánulásként értékelhetjük, talán a Százados úti műteremnek a szobrász részére 

egy évvel korábban történt odaítélése kapcsán. Strobl az ilyen kapcsolatok ápolására 

mindenkor különös súlyt fektetett, s ez később pályájának kedvező alakulásában komoly 

szerepet játszott. 1914-ben, közvetlenül a háború kitörése előtt Pakots József író (1877-1933) 
                                                 
186 http://mek.oszk.hu/01300/01327/html/nevtar.htm  
187 A M. Kir. Képzőművészeti Társulat 1912/1913. évi téli kiállításának katalógusa, Budapest, Műcsarnok, 59-
60. p. 
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és Alpár Ignác (1855-1928) mellett éppen Bárczy polgármester volt Strobl útitársa firenzei és 

római utazása során.188 

Benczúr Gyula (1929), Hubay Jenő (1935), Székely Mihály (1937), Kada Elek (1940), 

Kossuth Lajos (1951-1952), Wolfner József (1954), Izsó Miklós (1957), Pjotr Iljics 

Csajkovszkij (1962), Fricsay Ferenc (1964), Vikár Béla (1964) – hosszan sorolhatók a 

Kisfaludi Strobl által megmintázott további szabadkőművesek, ez azonban csupán arra utal, 

hogy a maszonéria elsősorban az intellektuális elit mozgalma, hisz e portrékon sem 

szerepelnek jelképek. A Kossuth-zarándoklaton, illetve az Ady-síremlékpályázaton való 

részvételt követően – angliai sikereinek kezdetétől – Strobl azonban mintha óvatosabban bánt 

volna a szabadkőműves kapcsolatokkal. A Rotary Klubban való részvétellel egész életében 

jellemző filantróp belső indíttatásának tett eleget, ugyanakkor gondosan igyekezett kiküszö-

bölni minden potencionális támadási felületet. Miután a szabadkőművességre nehéz idők 

jártak, az említett kivételtől eltekintve maszon testvéreinek megmintázásakor (mind portrék, 

mind emlékművek esetében) került minden ilyen vonatkozású utalást (ez, mint jeleztük, 

egyébként sem gyakori) vagy szimbolikus közösségvállalást, sőt, a modellek kiválasztása 

során is óvakodott az egyértelmű szabadkőműves kötődéstől. Ezt értékelhetjük óvatosságnak, 

vagy akár a művészpálya kezdeti alakulásában játszott szerepét ekkorra már betöltött 

mozgalomhoz való kapcsolat lazulásának is. A jelek szerint a maszonéria a tízes és a húszas 

években volt igazán fontos a számára, a viszony módosulása – ami nem is feltétlenül volt 

tudatos a részéről – a húszas évek végétől állapítható meg. Odáig a mozgalom tagjai útjának 

feltűnően sok fontos stációjánál működtek közre. Az itthon minden szempontból befutott, 

angliai karrierjének kezdetén álló művésznek az 1920-as–1930-as évek fordulójáig volt 

szüksége a mozgalom támogatására, ezt követően inkább a mozgalomnak volt szüksége a 

nemzetközi hírnevet szerző, nagytekintélyű szobrászművészre és professzorra. 

                                                 
188 K. S. Zs: Emberek és szobrok, i. m. 49. p. 
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Elutasítottból professzor 

Kisfaludi Strobl, a Képzőművészeti Főiskola tanára 

 

 

Kisfaludi Strobl pályafutásának egyik legjelentősebb szeletét pedagógiai munkássága 

képezi. Harminchét éven át volt a Képzőművészeti Főiskola tanára, noha tanulmányait 

ugyanitt – ahol nem teljes jogú, hanem rendkívüli hallgató volt – 1908-ban nem állt módjában 

befejezni. Éppen abban az esztendőben kellett távoznia, amikor a M. Kir. Orsz. 

Mintarajziskola és Rajztanárképző jelentős átalakításon ment keresztül, aminek révén a teljes 

magyar művészeti felsőoktatás körülményei nagymértékben megváltoztak. 

1908-ban a Mintarajziskolából a korábban kivált szobrászati és két festészeti mesteriskola, 

valamint a női festőiskola integrálásával létrejött a szervezetileg önálló Művészképző 

Főiskolát és Rajztanárképző Főiskolát magába foglaló, egységes vezetés alatt álló Országos 

Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola. Az adminisztratív egységesítés ellenére azonban a 

mesteriskolák és a női festőiskola gyakorlatilag tovább működtek. A konglomerátumot az 

1905-től a Mintarajziskola élén álló Szinyei Merse Pál vezette, akinek fontos érdeme a 

meglehetősen konzervatív szellemű tanári kar reformerekkel történő frissítése – 1905-ben 

Ferenczy Károly, 1913-ban Réti István, 1914-ben Glatz Oszkár és Lyka Károly került a 

főiskolára –, és a nyitás a nagybányai művésztelep szabadabb törekvései felé, amit 1905 előtt 

Keleti Gusztáv még határozottan tiltott. Szinyei küldött először növendékeket előbb a 

nagybányai, majd a szolnoki és a kecskeméti művésztelepre, s a nyári művésztelepi munka 

hamarosan kötelező gyakorlattá válva beépült a tanrendbe.189 A reformok azonban nem 

bizonyultak elégségesnek egy valóban korszerű művészeti főiskola kialakításához, s 

következetes megvalósításuk is akadozott. Mindez a világháború után vált kétségtelenné, és 

ennek nyomán az időközben elhunyt (1920) Szinyei utódjaként Lyka Károlyt bízták meg az 

igazgatói teendők ellátásával, s az új vezető felkérést kapott az intézmény átfogó reformjának 

kidolgozására és megvalósítására. 

Lyka első reformelképzeléseit még huszonkét évesen, 1891-ben hozta nyilvánosságra, 

szeme előtt a széttagolt művészeti felsőoktatás helyett már akkor egy müncheni példára, 

egységesen működő művészeti akadémia képe lebegett. Törekvéseit hosszú ideig nem sikerült 

megvalósítania, végül csaknem három évtized után érkezett el az ő ideje. Bár gondolatai 

ekkor már korántsem voltak annyira úttörő jellegűek, mégis új korszakot nyitottak a 

                                                 
189 Széphelyi F. György: Képzőművészeti felsőoktatás. In: Magyar Művészet 1890-1919. Szerk. Németh Lajos. 
Budapest 1981, 155-158; 158. p. 
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Képzőművészeti Főiskola történetében. A reform kidolgozásához Réti Istvánt kérte fel 

segítségül, aki a maga elképzeléseit már 1916-ban kidolgozta. Legelső feladatuk a tanári kar 

megerősítése volt, hisz a háború előtt és alatt elhalálozott több nagy tekintélyű mester, így 

Székely Bertalan (1910), Ferenczy Károly (1917), Zemplényi Tivadar (1919), Benczúr Gyula 

és Szinyei.190 Lyka elsősorban hozzá hasonlóan gondolkozó mestereket keresett, Benkhard 

Ágoston mellett ekkor került a főiskolára a nagy hatású Csók István, Vaszary János és 

Rudnay Gyula, akik jelentős támaszt képeztek számára a reformok megvalósításánál, amire 

igen nagy szüksége is volt.  

Lyka a korábbi adminisztratív egységen túl megteremtette a főiskola szervezeti egységét 

is. Az élén már nem az igazgató, hanem a választott rektori tanács állt, melynek tagságát 

kétévente megújították, s amely elnökét ugyancsak két évre maga választotta tagjai közül. 

Ennek célja a vezetési szemlélet esetleges megmerevedésének elkerülése volt. A rektori 

hivatal élére a főtitkár került, a gazdasági ügyeket a questor irányította. Az oktatásban a 

rajztanár- és a művésznövendékek részére egységes, kétéves elméleti alapképzést vezetett be, 

a teljes képzés négyéves volt. Az élő modellek utáni munka – legyen az fej- vagy egészalakos 

figura rajzolása-mintázása – óraszáma megnőtt, s szinte teljesen kiszorította a gipszfigurák és 

domborművek, illetve díszítményes lapok korábbi másolását. A tantárgyak közül megszűnt 

többek között az ékítményes rajz, a mozdulatkompozíció, az állatbonctan, a műhelyrajz, több 

más – így az építészeti, a geometriai és az iparművészeti tárgyak, valamint a szemléleti 

látszattan – óraszáma a figurális munka javára erősen redukálódott. A reform a főiskolán belül 

megvalósította a korábban elképzelhetetlen koedukciót, valamint a szabad tanárválasztást is. 

Nyaranta a hallgatókat a főiskola két állandó művésztelepén, Kecskeméten és Miskolcon 

foglalkoztatták, illetve több alkalmi művésztelepet is szerveztek,191 ilyen volt például az 

1920-as években a sümegi vagy a szombathelyi. A változtatásokkal Lyka egy korszerűbb 

szemléletet juttatott érvényre, ugyanakkor azonban ez az így is jelentős ellenérzéseket keltő 

szemlélet az ekkori progresszív művészeti törekvések irányába kevés toleranciát mutatott, 

mondhatni ebbe az irányba már zártnak bizonyult. 

A reform célja az egységes képzőművészeti kultúra megteremtése volt, csakhogy ez a 

főiskolán belül sem járhatott sikerrel, miután az átalakítás heves ellenállást váltott ki. A tanári 

testület már 1920 októberében több sajtófórumon (Szózat X. 3, Virradat X. 29.) is 

                                                 
190 A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig. Az iskola története 1871 és 1921 között. Összeállította 
Szőke Annamária. In: A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig. Szerk. Blaskóné Majkó Katalin – 
Szőke Annamária. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 2002; 319-332, 329-331. p 
191 Bence Gyula: A képzőművészeti Főiskola története. In: Száz éves a Képzőművészeti Főiskola. Szerk. 
Végvári Lajos. Képzőművészeti Főiskola, Budapest 1971; 243-284, 266-269. p. 
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megjelentette tiltakozását mind a reform, mind személyesen Lyka és Réti ellen.192 Az 1921-es 

növendéki kiállítás kapcsán rendkívül éles sajtókritika fogalmazódott meg Csók és Vaszary 

növendékeivel szemben, kerek-perec kijelentve, hogy ilyen törekvéseknek nincs helye a 

főiskolán. A korszerű látásmóddal bíró, szuggesztív egyéniségű Vaszary párizsias elvei 

különösen szálkát jelentettek a konzervatív felfogásúak szemében. Egy évvel később Bosznay 

István és Zala György vezetésével folytatódott a támadás részben a velencei kiállításra 

küldendő magyar anyag egy részének megengedhetetlen szemlélete, részben az azt összeállító 

Petrovics Elek, részben ismét csak Lyka és Réti ellen, akiknek leváltását követelték. 1924-ben 

újabb roham indult a reformtanárok ellen.193 Lykának tehát folyamatosan ellenszélben kellett 

kormányoznia a főiskolai reform hajóját, s ilyen háttérrel került sor 1924-ben három 

klasszicizáló akadémikus szobrásznak, az irredenta szobrok mestereinek tanári kinevezésére. 

„1924-ben – írta Kisfaludi Strobl önéletrajzi könyvében – Lyka Károly meghívott két 

kollégámmal, Sidló Ferenccel és Szentgyörgyi Istvánnal a Cairo kávéházba, Lyka Károly 

előadta, szeretné, ha átvennénk a Főiskolán három tanszék vezetését (sic!), mint meghívott 

tanárok… fizetés nélkül. Furcsa volt ez az utóbbi feltétel, de mégis elfogadtuk. Érdekes, hogy 

1908-ban el kellett hagynom a Főiskolát, és most tanárként tértem vissza. Hosszú éveken át 

neveltük az ifjúságot, míg végre 9 évi ingyen munka után a VII. fizetési osztályba jutottunk… 

Közben kormányfőtanácsosok is lettünk, majd Corvin koszorút kaptunk munkánk 

elismeréséül.”194 

Nem tudhatjuk pontosan, mi állt Lyka elhatározásának a hátterében. 1923. november 21-

én elhunyt Radnai Béla, a főiskola legtekintélyesebb szobrász-tanára, Strobl hajdani mestere, 

pótlása sürgető volt. Strobllal és két társával Lyka már a következő év elején felvette a 

kapcsolatot. A szobrászok kevesebben voltak a festőknél, s talán nehezebb is lett volna 

politikailag nem kompromittálódott, de reformpárti és az új törekvések irányába nyitott 

mestereket találni közöttük. A három névből egyértelműen arra következtethetünk, hogy a 

reformok konzervatív ellenzői felé akart egy gesztust tenni, s a támadások valamelyest 

csitultak is. Tanszék vezetéséről persze nem volt szó (ezt Strobl könyvének pontatlanságai 

közé kell sorolnunk), a fizetés nélküliség a főiskola sanyarú anyagi helyzetéből fakadt.195 Egy 

évvel felkérésüket követően bár fizetéstelen, de kinevezett tanárrá léptek elő, ennek révén 

                                                 
192 U.o. 21. jegyzet 
193 Mezei Ottó: Képzőművészeti Főiskola. In: Magyar Művészet 1919-1945. i. m. 37-40; 38. p. 
194 K. S. Zs: Emberek és szobrok, 91. p. 
195 Az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola évkönyve az 1921-22, az 1922-23, az 1923-24 és az 
1924-25-ös tanévekről. Egybeállította: Pilch Dezső. Budapest 1926. Az 1925-ös tanévről a következő bejegyzés 
olvasható: a főiskola „az ország gazdasági egyensúlyának helyreállítását célzó intézkedések során ezévben 
súlyos anyagi helyzetbe került.” MKE Levéltára 
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váltak a tanári kar teljes jogú tagjává.196 A Horthy aláírásával, közösen megkapott 

kormányfőtanácsosi címet (1925) és a Corvin koszorút (1930) részben a hivatalos 

művészeknek szinte kijáró elismerő gesztusként, részben ennek a művész szerint is furcsa 

státusznak a kompenzálásaként értékelhetjük.  

Helyzetük rendezése érdekében egyébként a három szobrász több alkalommal is 

protestált. A rektori tanács 1931. szeptember 24-én tartott ülésén hármuk nevében Sidló 

Ferenc szólalt fel (annak ellenére, hogy Strobl ekkor az akadémia frissen megválasztott 

rektor-helyettese), hangsúlyozva, mennyire tarthatatlan az a helyzet, hogy ők immár nyolc éve 

fizetés nélkül tanítanak. Ez „példátlan az egész állami ügyvitelben” – húzta alá. Válaszában a 

rektor, Réti István elmondta, hogy a probléma megoldásával 1928 óta próbálkoznak, 

mindeddig sikertelenül. Sidló azt javasolta, hogy a három érintett művész menjen fel a 

miniszteri audienciára ebben az ügyben. Réti ezzel szemben kari delegáció kiküldését tartotta 

célravezetőnek, dacára annak, hogy neki mindeddig nem sikerült eljutnia a miniszterhez a 

kérdéssel (a küldöttség sem járt sikerrel, a probléma megoldása még közel két évet váratott 

magára).197 

 

 

18. Az epreskerti műterem a Főiskolán 

 

Kisfaludi Strobl közel négy évtizeden keresztül, 1961-ig tevékenykedett főiskolai 

tanárként. E hosszú periódus alatt a főiskola több átalakításon ment keresztül, ezekre, lévén 

nem tartoznak szorosan tárgyunkhoz, csak röviden térünk ki. A Lyka-féle reformot 1931-ben 

Réti módosította. Ennek egyik előzménye annak az államtitkári vezetésű magas bizottságnak 

                                                 
196 Az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola évkönyve az 1925-26. és az 1926-27. tanévekről, 
Budapest, é. n. 3. p. A három művész tanári kinevezésének pontos dátuma 1925. június 12. 
197 A Képzőművészeti Főiskola Rektori Tanácsának üléseiről készült jegyzőkönyvek 1931-32. MKE Levéltára 
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megalakulása – tagjai között Gerevich Tiborral és Petrovics Elekkel –, amely az újabb, 

jelentős részben Bosznay István tanártól származó panaszok miatt 1928 decemberében 

kiszállt ellenőrizni a főiskolai reform megvalósulását. Bár megállapításai alapvetően pozitívak 

voltak és megerősítették a reformot,198 a rektori tanácsot ekkor elnöklő Réti mégis további 

változtatások mellett döntött, aminek lényegi elemei az egységes alapképzés idejének egy 

évre történő csökkentése, a rajztanárképzés öt évre történő meghosszabbítása és a végzett 

művésznövendékek részére kétéves továbbképzős tagozat indítása. Ezek bevezetésével szinte 

egy időben, 1932-ben zajlott a két legrenitensebbnek tekintett reformtanár, Csók és Vaszary 

nagy vihart kiváltott nyugdíjaztatása.199 Mindez jelezte a reformerek lehetőségeinek és 

befolyásának határait. A következő években az így kialakított keretek viszonylag stabilnak, s 

egészen 1944-ig megfelelőnek bizonyultak a főiskola zavartalan működéséhez.  

A második világháborút követően a tanári kar szinte teljesen átalakult, a régiek közül csak 

hírmondónak maradtak néhányan, köztük Kisfaludi Strobl. Új szabályzatát az intézmény még 

maga készítette el, ez lényegileg a Lyka-Réti féle törekvéseket fejlesztette tovább, azonban 

nem sokáig maradhatott érvényben. Az 1948-as kommunista hatalomátvétel után általános 

tanügyi átalakítás kezdődött, a főiskolák részére a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

moszkvai mintára egységes főiskolai szabályzatot adott ki, amely centralizálta az irányítást, s 

a Képzőművészeti Főiskola élére Bortnyik Sándort nevezte ki főigazgatónak. Bortnyik 

szovjetizálta az oktatást, megszűnt a szabad tanárválasztás és a hallgatók viszonylagos 

óralátogatási szabadsága is. Minden tantárgyból pontosan meghatározott tanterv és program 

készült, a rendkívüli hallgatói státuszt eltörölték (erre a szakérettségi rendszerének 

létrehozatalával nem is volt már szükség). A hallgatók részére a kétéves általános alapozó 

szakmai képzést az erre épülő, hároméves főtanszaki oktatás követte. Az ötödik évben 

készített diplomamunkát nyilvánosan kellett megvédeni. Jelentős hangsúly esett a növendékek 

politikai képzésére, ami a többi tantárgy elől vette el az időt. A megalakuló tanszékek között 

immár a restaurátori és a freskófestészeti is helyet kapott, a tantárgyak közül hiányzott viszont 

az iparművészet.200 A megváltozott, merev szemléletet és az oktatásbeli szigort a hallgatók 

középiskolásnak érezték, de mindennek lassú oldódására csak az 1956-os forradalom és 

Bortnyik távozása után, Domanovszky Endre főigazgatói kinevezésével került sor.  

E vázlatosnak is alig nevezhető áttekintés után térjünk vissza a húszas évek közepéhez. A 

főiskolai tanárnak érettségi és diploma nélkül, ámde jelentős művészi sikerekkel a háta 

                                                 
198 A főiskola 1920. évi reformja eredményeinek áttekintésére kiküldött bizottság értekezleteinek jegyzőkönyvei 
1928. MKE Levéltára. 
199 Mezei O, Magyar Művészet 1919-1945 i. m. 38-39. 
200 Bence Gyula: A képzőművészeti Főiskola története i. m. 278-279. p. 
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mögött kinevezett Kisfaludi Strobl Zsigmond aláírása a főiskola hivatalos iratain 1925-től tűnt 

fel. Ekkortól szignálta a vizsgáló bizottság tagjaként a középiskolai rajztanárok törzskönyvét, 

és Sidlóval, valamint Szentgyörgyivel együtt ennek az évnek az őszétől vett részt – eleinte 

még meghívott tanárként, és nem tagként – a rektori tanács ülésein. A tanácsban Stróbl Alajos 

helyét vette át. Érdekes, hogy a tanács jegyzőkönyvei a résztvevők között a szeptember 28-

29-i ülésen Strobl Zsigmondot, október 30-án Stróbl Alajost említik. Ez utóbbi ülésen került 

bejelentésre az idős, hetven esztendős mester nyugdíjazása. A következő, november 26-i ülés 

jegyzőkönyvében ismét Stróbl Alajos neve szerepel, de az Alajost valaki utólag áthúzta, és 

föléje írta, hogy „Zsiga”. Az ezt követő, december 5-i ülésen Strobl Zsigmond nem volt jelen, 

január 29-én azonban igen. A rektori tanács ekkor döntött a Stróbl Alajos nyugdíjazása miatt 

megürült hely betöltéséről. A tanácsnokok száma nem volt limitálva, ezért három tag 

megválasztására került sor, a tanács két taggal bővült. A grémium a négy jelölt közül végül 

Stroblot, Sidlót és Szentgyörgyit választotta meg, Edvi Illés Aladárt elutasította.201 

A két Strobl nevének főiskolai összekeverésére egyébként nem a fenti az egyetlen példa. 

Szervánszky Jenő növendék anyakönyvi lapján az 1926/27-es tanév első szemeszterének 

végén a szobrászat tantárgy tanáraként Strobl Zsigmond van feltüntetve, a „Látogatás, 

előmenetel igazolása” rovatban, az aláírás helyén a többi „szignóval” megegyező kézírással 

„K. Strobl Alajos” szerepel, ami a főiskola történetének egyik szembetűnő stiklije. 1927. 

március 6-án a rektori tanács ülésén Kisfaludi Strobl kérte, hogy a Stróbl Alajos halálával 

megürült epreskerti műtermet osszák két szintre, így neki is lehetne műterme. A kérdés 

megvizsgálására bizottság alakult, azzal, hogy amennyiben nem teljesíthető, a műtermet a 

szintén pályázó Szentgyörgyi kapja meg. A következő ülésen, április 29-én a bizottság jelezte, 

hogy a szintbeli megosztás nem lehetséges, így Strobl, úgy tűnt, hoppon maradt. Ugyanezen 

az ülésen viszont jelölte őt a rektori tanács a Rajztanárvizsgáló Bizottságba (megerősítve 

ottani, már két éve tartó jelenlétét). Hamarosan a műterem kérdése is megoldódott, s május 

29-én a Pesti Napló már arról tudósított, hogy Strobl Zsigmond, a Képzőművészeti Főiskola 

tanára átvette Stróbl Alajos örökét az Epreskertben. 1928. február 3-án a rektori tanács 

megbízta Stroblt, aki más ügyből utazott Amerikába, hogy a Kossuth szobor New York-i 

leleplezésén képviselje a főiskolát. 

E bejegyzés fontos kérdést vet fel. Bosznay István a főiskola vezetése ellen intézett 

támadásainak egyik fontos vádja, hogy egyes kivételezett tanárok másoknál többet 

engedhetnek meg maguknak, s egyéb művészi tevékenységük folytatása miatt nem, vagy 

                                                 
201 A Képzőművészeti Főiskola Rektori Tanácsának üléseiről készült jegyzőkönyvek 1924-25. és 1925-26. MKE 
Levéltára 
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mulasztásokkal tesznek eleget oktatási kötelezettségeiknek. Nem tudjuk, Bosznay pontosan 

kire utalt, azonban már ekkor is, és a következő években pedig különösen illenek e szavak a 

kétségkívül sokat utazó, és a harmincas években szinte minden évben hónapokat Londonban 

töltő Stroblra. Réti 1928 decemberében a már említett bizottság IV. ülésén kifejtette, hogy 

„művészeti okokból a művésztanár nem gátolható bizonyos szabadabb mozgásban. Ha egy 

kiváló művészt tanárnak meghívnak (pláne ha fizetés nélkül! – K. L.), nem szabad ezt úgy 

tenni, hogy művészi alkotó lehetőségeit elvegyék vagy minimumra csökkentsék. Pótolhatatlan 

szellemi kár lenne, amit a magyar művészet így veszít. A tanárkodás az alkotással úgyis 

nehezen kapcsolható egyik a másik kára nélkül és ép ez okból a művésztanár nem kezelhető 

egészen az egyéb tisztviselők módjára”.202 Ehhez az elvhez az intézmény vezetése a 

későbbiekben is tartotta magát. Az 1931-32-es tanévben például Strobl két hónap szabadságot 

kapott,203 1933-ban május-június hónapra „angliai művészeti megbízatásának 

lebonyolítására… szabadságoltatott” (részben a sajtóból az is kiderül, hogy csak október 

végén tért haza, tehát fél évet töltött Londonban204). 1934-ben áprilisra, májusra és júniusra, 

majd októberre és novemberre, 1935-ben május 15-től június végéig, majd októberre és 

novemberre, 1936-ban ismét május 15-től június 30-ig kapott hasonló indokkal szabadságot. 

Az 1936-37-es tanévben hat havi szabadságot élvezett.205 Ez a magyarázata annak, hogyan 

tudott Strobl 1932-39 között a főiskolai és a Százados úti művésztelepen lévő saját műterme 

mellett egy harmadikat is folyamatosan fenntartani, Londonban. Kint tartózkodása egyfajta 

kultúrpolitikai missziót is jelentett, ami különösen fontos volt az évtized második felében a 

polarizálódó Európában egyre inkább a német orientáció felé sodródó magyar 

kultuszkormányzat számára. Hivatalos megbízatása nem volt ugyan, de szerepének ő maga206, 

és a főiskola vezetése is tudatában volt. A főiskolán eközben a távollévő professzort 

tanártársai mellett részben a saját osztályából kiemelt, felsőbb évfolyamokon tanuló, 

                                                 
202 A főiskola 1920. évi reformja eredményeinek áttekintésére kiküldött bizottság értekezleteinek jegyzőkönyvei 
1928. MKE Levéltára 
203 Erre és a következő tanévre Stroblot a rektori tanács megválasztotta második prorektorának, sőt, az 
országgyűlési képviselővé is választott rektor, Andreetti Károly összeférhetetlenségi okokból történő kényszerű 
lemondása miatt egyetlen rektorhelyettes lett, a másik, Réti István, a korábbi rektor újra elfoglalta a rektori 
széket. Ennek dacára a rektori tanács, illetve a tanári kar üléseinek nagyobb részén Strobl ebben az évben nem 
vett részt. Ld. a Képzőművészeti Főiskola Rektori Tanácsának üléseiről készült jegyzőkönyvek 1931-32. MKE 
Levéltára 
204 Reggeli Újság 1933.10.09. Kisfaludi Strobl Zsigmond hosszú angliai tartózkodása után 1933. október végén 
érkezik vissza Budapestre. Néhány hónap alatt a londoni felső négyszáz legismertebb tagjai fordultak meg nála. 
Legutolsó portréja György gloucesteri hercegről készül. 
205 Az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola Évkönyve 1932-33, 19. p; 1933-34, 22. p; 1934-35, 
50. p; 1935-36, 48. p; 1936-37, 40. p. MKE Levéltára 
206 Pesti Hírlap Vasárnapja 1934.10.14. (-y:) Az angol arisztokrácia magyar szobrásza. Beszélgetés Kisfaludi 
Strobl Zsigmonddal. – A művész híres modelljeiről, az angol közélet vezető személyiségeiről beszélt. Mint 
mondta, kultúrpolitikai feladatának tartja, hogy hazájáról tájékoztassa őket. 
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ösztöndíjas tanársegédek helyettesítették, 1931-32-ben Boldogfai Farkas Sándor, 1933 

tavaszán, majd a következő két tanévben, 1935 nyaráig Gecső Sándor, 1936-37-ben és 1937-

38-ban Dabóczi Mihály, 1938-39-ben Győri Dezső, 1939-40-ben Haáz Sándor.207 Az 1950-es 

években ez a rendszer megváltozott, a kiemelt tanársegédeket demonstrátornak nevezték (e 

tisztet 1949-51 között például ifj. Szabó István, előtte Bakai Péter208 töltötte be), szerepük is 

módosult, ekkor Strobl külföldi útjai alkalmával általában Pátzay Pál korrigált helyette.209 

Amikor itthon volt, tanári feladatait lelkiismeretesen és tanítványai iránt érzett 

szeretetettel látta el. Harminchét esztendő alatt igen sok növendéke volt, közülük jó néhányan 

jelentős művésszé váltak. Mindjárt tanári pályája elején került hozzá Goldmann György, egy 

évvel később Schaár Erzsébet és Vilt Tibor, majd többek között Bársony György, Beck 

András, Benczédi Sándor, Bíró Iván, Boldogfai Farkas Sándor, Czinder Antal, Cs. Kovács 

László, Dabóczy Mihály, Garami László, Gecső Sándor, Herczeg Klára, Kincses Mária, Kiss 

István, Kocsis András, Lesenyei Márta, Máriahegyi János, Megyeri Barna, Meszes Tóth 

Gyula, Nagy Mária, Osváth Imre, Paál István, Segesdi György, Somogyi József, ifj. Szabó 

István, Tóth Sándor és még sokan mások. Számukat összesen két és háromszáz közé 

becsülhetjük. Az Epreskert fogalom volt Strobl számára, megtiszteltetésnek és örömnek 

érezte, hogy ott taníthat. Elődjét, Stróbl Alajost különösen is tisztelte. Amikor az 1940-es 

évek végén meghallotta, hogy Stróbl Alajos özvegyének házát államosították, s őt magát ki 

akarják lakoltatni, felháborodásában felhívta egyenesen az MDP központját. Egy illetékest 

kért, és bár nem is tudta, kivel beszél, bemutatkozott, és kifejezte felháborodását amiatt, hogy 

egy Európa-hírű művészünk özvegyével így bánnak. „Ez szégyen” – mondta, és letette a 

kagylót. A merész akció elérte célját: bár a házat államosították, az özvegy maradhatott. 

Kisfaludi Strobl növendékeivel is jó emberi kontaktust épített ki, érdeklődött magánéletük 

iránt is. Ahol tudott, segített nekik. 1930-ban, a kemény téli hideg miatt elrendelt főiskolai 

szénszünet miatt a hallgatók nem tudták volna folytatni megkezdett munkájukat, ha Strobl a 

Rotary Clubban nem szerzi meg számukra Goldberger Leó támogatását. Negyedszázaddal 

később, 1956-ban, a forradalom bukását követően tanítványainak egy nagy ruháskosárnyi, az 

angol követségtől kapott élelmiszert vitt a kollégiumba. Kórházba került növendékeit 

                                                 
207 Az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola évkönyve 1932-33, 34. p; 1933-34, 39. p; 1934-35, 
71. p; 1936-37, 66. p; 1937-38, 135. p; 1939-40 és 1940-41, 131. p. MKE Levéltára 
208 Ifj. Szabó István szíves tájékoztatása 
209 Tóth Sándor: Kisfaludi Strobl Zsigmond emlékkiállítása. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2007/1, 91-94; 
92. p. 
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meglátogatta, pénzt adott a már akkor sem túlságosan bőséges koszt kiegészítésére, 

kieszközölte ellátásuk javítását.210 

Ő maga a főiskolai tanári évekről így írt önéletrajzi könyvében: „Szerettem tanítani, 

szerettem a fiatalokat, boldogan voltam köztük, mert bennük visszavetítve egy kicsit hajdani 

magamat is láttam. Közülük sokan élenjáró művészek itthon is, külföldön is. Nehéz lenne 

mindnyájukat külön megnevezni… mindegyikük közel állt szívemhez. Néha magam is 

meglepődöm, mikor a művészeti lexikonokat böngészem, milyen sok szobrász életrajzi 

adatainál említik az én nevemet is: ezek mind tanítványaim voltak. Az Epreskert szent hely 

volt számomra – teli sok szép emlékkel. Mikor tanítani mentem, egy kicsit haza és saját 

ifjúságomba tértem vissza. Növendékeimet elsősorban a mesterségbeli tudásra tanítottam és 

arra, hogy mindig őszintén alkossanak, egyéniségüket megőrizve, természetük, vérük 

diktálása szerint. Az Akadémia kötelékeiben megkövetelt mesterségbeli tudást, az anatómiai 

ismeretek pontosságát megkívántam tőlük.”211  

 

 

19. A Mester tanítványaival az 1930-as években 

 

Mindjárt tanári pályájának első évében, 1924-ben került osztályába a későbbi jeles 

szobrász, Goldmann György. Az ő életrajzírója, Theisler György szerint fejlődésében az 

akadémiai tanulmányok iskolás jellege elbizonytalanodást eredményezett, s egy idő után 

szinte epigon-szerűen kezdte követni mestere modorosságát, eklektikusnak mondott 

felfogását. Goldmann talán éppen ezért két év után úgy vélte, hogy további fejlődéséhez az 

impulzusokat és a forrásokat máshol találhatja meg. Tanulmányait Budapesten megszakítva 

két évre Párizsba utazott, ahol az École des Beaux-Arts tanfolyamait látogatta (ő a művészeti 

                                                 
210 Tóth S: Kisfaludi Strobl Zsigmond emlékkiállítása  i. m. 93. p 
211 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 200-201. p. 
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progressziót már nem a szabadiskolákban kereste, mint a francia fővárost a század első két 

évtizedében megjárt művésztársainak többsége), és az akkori kortárs irányzatokkal 

ismerkedett. Itt talált rá igazi önmagára. Sikerei hallatán hazatérésében korábbi mestere, 

Strobl is szerepet játszott, aki mellett végül műtermet kapott az Epreskertben.212 A párizsi 

intermezzo Goldmann életpályáján érzékelteti, hogy a tanítványok egyéniségének 

megőrzésére irányuló toleranciának hol voltak a határai. 

Strobl nem az elmélet, hanem a gyakorlat embere volt. Tanári programot maga nem 

készített, de a főiskola előírásait precízen végrehajtotta. Ez a harmincas években még 

meglehetősen laza volt,213 1949 után, Bortnyik alatt azonban megmerevedett.214 Tanítványai 

visszaemlékezései szerint215 ebben az időben hetente általában kétszer járt be a növendékek 

előrehaladását ellenőrizni, ilyenkor elsősorban látvány, valamint érzés után, és kevésbé 

szakmai érvek alapján korrigált. „Kedveském, nem látja, hogy ez itt nem jó?” – kérdezte, és a 

készülő szoborhoz hozzányomott egy marék agyagot. Különösen jellegzetesen formázta – 

egy-egy anyaghurkából, illetve golyóból – a szemöldököt és a szemgolyót, s tanította erre 

diákjait is. Kompozíciós problémákat úgy oldott meg, hogy négy-öt agyaggolyót helyezett az 

asztalra, és a köztük lévő térbeli kapcsolatok alapján, azokat megmagyarázva építtette fel az 

adott szobrot. „Mindig minden munkát végignézett. Sokszor bele-belemintázott” – emlékezett 

egy másik hajdani tanítványa. – „Bizony ifjú titánként berzenkedtünk e módszer ellen, mely 

akkor nem volt divat más tanárnál. Személyiségjegyeink megcsonkítását véltük, bár be kellett 

látni, hogy plasztikailag mindent mindig helyre tett, a felülettel nem törődött, a lényeget 

korrigálta, mi meg a divat, a felületfaktúra rabjai voltunk.”216  

                                                 
212 Theisler György: Goldmann György, Budapest, 1984, 7-8. p. 
213 Az 1930. november 11-én elfogadott főiskolai „Felvételi, tanulmányi és fegyelmi szabályzat” 47.§-ának 
(tantervi rész) a Szobrászatra vonatkozó 2. pontja a tantárgy oktatásának célját a következőképpen határozta 
meg: „A formai és a plasztikai érzék kifejlesztése mintázás és rajzolás útján. Továbbá a szobrászatban megfelelő 
előképzettséggel bíró növendékeknek az önálló alkotáshoz szükséges kiművelése.” Mindennek módszere: „A 
tanítvány képességeihez s tudásához mérten egyéni.” Ld. Az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola 
Évkönyve 1930-31, 26. p. MKE Levéltára 
214 Az 1950-es években a főiskolai tanterv félévre lebontva pontosan meghatározta az egyes tanszakok – köztük 
a szobrászi főtanszak – oktatási programját. Ez (1953-ban) az első évfolyamban a gipszfej, majd a koponya 
rajzolásával és mintázásával kezdődött, ezt követte az élőfej, a klasszikus relief, az akt rajza és mintázása, 
utóbbié előbb drapéria nélkül, majd azzal együtt, egyszerűen álló, később beállított helyzetben, végül mozgás 
közben is. A felsőbb évfolyamokban már életnagyságú aktszobor, kétalakos szoborkompozíció, többalakos relief 
is készült, az ötödik, utolsó évfolyam feladata pedig teljes egészében a diplomamunka megtervezése és 
kivitelezése volt. Ld. a Magyar Képzőművészeti Főiskola Tanterve 1953, kézirat, MKE Levéltára. 
215 Interjú-alanyaim ifj. Szabó István, Nagy Mária és Lesenyei Márta szobrászművészek voltak, előbbi 1947-51, 
utóbbiak 1949-53 között voltak Strobl tanítványai, így emlékeik a negyvenes-ötvenes évek fordulójához 
kapcsolódnak, de sok szempontból általánosíthatók. A szintén hajdani tanítvány Tóth Sándor szobrászművész 
(1954-59 között járt a mesterhez) arról is ír, hogy a korrektúrák kedden és pénteken, 10 óra tájban zajlottak (Tóth 
S: Kisfaludi Strobl Zsigmond emlékkiállítása i. m. 92. p). 
216 Kelet-Magyarország 1984.07.30. 8. p. A tanítvány emlékezik. Tóth Sándor: „Művészete örök érvényű”. Száz 
éve született Kisfaludi Strobl Zsigmond. 
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A mester közvetlen volt, őszinte és bohém. Mindemellett legendásan anyagias, ugyan-

akkor anyagi áldozatvállalásra is kész. Az ambivalencia növendékeinek hozzá való viszonyát 

is jellemezte: sokan bár tisztelték, alapvetően nem törekedtek hozzá. Inkább az arisztokratikus 

és kifinomult Pátzayt kedvelték. 1949-et követően, mikor megszűnt a szabad tanárválasztás, 

Strobl beosztott tanítványainak többsége várta, hogy elkerüljön tőle. Emberileg szerették 

ugyan, de nem tartották igazán jó tanárnak. Nem volt nagy hatású, az ifjúságot magával 

ragadó pedagógus. Egyszerű, józan gondolkozású ember volt, elméleti téren nem túl magasan 

képzett, inkább ösztönösen tanított. Tanártársai kicsit ki is nézték maguk közül, részben ezért, 

részben bohémsága miatt, részben pedig nagy megrendelései, szakmai és anyagi sikerei iránt 

érzett irigykedésük folytán.217 Elsősorban a mesterség, és nem a mélyenszántó gondolatiság 

volt az erénye, saját szellemi fölényét Pátzay éreztette is vele. Egy, a főiskola mindennapjait 

ragyogóan jellemző anekdota szerint egy alkalommal a délutáni mintázás után Strobl 

tanítványaival együtt haladt az Epreskert kijárata felé. „Gyerekek, nem tud valaki egy 

szakaszjegyet adni? Nincs nálam pénz.” – kérdezte tőlük tekintélyével nem törődve a mester. 

„Zsigám, ne a zsebedbe nyúlj, hanem a bőröd alá!” – replikázott a mögöttük haladó Pátzay. 

Strobl nem zavartatta magát az ilyen és hasonló megnyilvánulások hallatán. Az elismerést 

nem közvetlen kollégáitól, és ekkor már nem is a hazai szakmai közvéleménytől szomjazta, 

sikerei és azok sajtóvisszhangja ennek hiányáért bőségesen kárpótolták. A szurkálódásokra 

csak legyintett, s Pátzayról 1961-ben, nyugdíjba menetelének évében szép portrét mintázott. 

 

 

20. Pátzay Pál, 1961. 

                                                 
217 Talán londoni jövedelme tette lehetővé, hogy 1938-ban (vagy egy évvel később) megvásárolt egy kb. 40 
lakásos bérházat az akkori Nürnberg (később Ilka) u. 18-ban. Jövedelmét nem sokáig élvezhette, 1946-ban az 
épületet államosították (a művész leányának, Visy Lajosnénak 2009. január 26-i visszaemlékezése szerint), de 
irigyeinek kétségkívül alapot szolgáltatott vele. 
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Tanári módszereinek talán legfontosabb vonása, hogy nem erőltette rá elképzeléseit a 

növendékekre. „Nem stílusjegyeket örökített, nem kis Somogyik, Kerényik, Szőnyik és 

Domák (Domanovszky) vagyis Strobl-epigonok születtek korrektúrái alapján. Hagyta a 

személyiséget kifejlődni, nem követelte meg, hogy az általa kialakított formai elképzeléseket 

másolják tanítványai” – emlékezett (Goldmannak némiképpen ellentmondva) az egykori 

tanítvány, Tóth Sándor, majd hozzátette: „Megkövetelte a precíz munkát… A portréknál a 

füleket nézte, mert aki egy fület jól helyre tesz, és plasztikailag is képes megcsinálni, az mást 

is precízen megfigyel. Nem teóriázott, hagyta látványból vezetni a kezét a korrektúráknál. 

Nem beszélt, megmutatta a kunszt stikliket, ahogy fél évszázada tanulta és gyakorolta a 

szakmát… nagy szakmai és élettapasztalattal oktatott. Szerencsés voltam, hogy tanítványa 

lehettem, bölcsessége óvott meg sok-sok változó, huszadik századi divattól.”218  

A szakmai pontosságot, az anatómiai hűséget megkívánta tehát, de hagyta megvalósulni 

az egyéni elképzeléseket. Igaz, e szabadság keretei a helyzet jellegéből adódóan igen szűkre 

voltak szabva, mégis fontosnak bizonyultak. A hangsúlyt a látásra helyezte, a növendékeket 

látni akarta megtanítani. Az egyéni művészi fejlődést elősegítő útmutatást nem nagyon 

lehetett kapni tőle, de a szakmai alapok elmélyítésére nagy gondot fordított. Nem volt 

entellektüel, és a „Pátzay által megkövetelt hildebrandi elegancia”219 távol állt a vérbő 

Strobltól, aki egyszerű, közvetlen, szeretetre méltó és különösen 1950 körül már kissé 

bogaras, de igazi egyéniség volt. Mint a fentiekből kitűnik, elsősorban nem tanárként volt az, 

hanem mint a feladatainak mindig a lehető legjobb színvonalon megfelelni próbáló, eredeti 

karakterű művészember. 

                                                 
218 Tóth S: Kisfaludi Strobl Zsigmond emlékkiállítása, 92. p. 
219 A megfogalmazás ifj. Szabó Istvántól származik, akinek megvolt az összehasonlítási alapja, hisz Stroblnak 
két éven át (1949-51) demonstrátora volt, előtte pedig Pátzayhoz járt. Szabó emlékei szerint mestere elvárta, 
hogy tanítványainak az alkotás során önálló elképzelése legyen. 
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A londoni felső tízezer magyar szobrásza 

A művész londoni tevékenysége a harmincas években 

 

 

Az akkor már sikeres akadémiai professzor impozáns londoni éveinekk közvetlen 

előzménye kétségkívül Rothermere lord első portréjának készítése volt. A művész a 

megrendelés körülményeire úgy emlékezett, hogy a new yorki Kossuth-zarándoklat (1928) 

során, egy párizsi beszélgetés alkalmával vetette fel Nagy Emil (1871-1956, 1923/24-ben 

igazságügy-miniszter, a revizionizmus egyik szószólója) a lord megmintázásának gondolatát, 

amelyet a velük utazó Sipőcz Jenő, Budapest polgármestere (1878-1937) felkarolt, és 

levélben kérte a lordot, hogy üljön modellt egy magyar szobrásznak a főváros részére készülő 

szoborhoz.220 Ezzel szemben a költő Kemény Simon (1882-1945) naplójában – nem túl 

barátságos szövegkörnyezetben – azt írta, hogy Strobl londoni útját és ennek következtében a 

lorddal történő megismerkedését neki köszönhette.221 Strobl és Kemény kapcsolatát222 

valamelyest megvilágítja az a tény, hogy a költő portréját a szobrász 1926 végén vagy 1927 

elején készítette, ennél fogva Kemény esetleges támogató közbenjárása – mintegy 

ellentételezésként – logikusnak tűnik. Akárhogy is történt azonban, a lényegen nem változtat. 

Az angol fővárosba történő részleges kiköltözés előkészítéséről keveset tudunk, erről 

mind a családi emlékezet, mind a sajtótudósítások meglehetősen szűkszavúak. Strobl 

önéletírása a londoni korszak kezdetét 1931-re teszi,223 a főiskolai évkönyvek tanúsága szerint 

azonban 1932-ben kért először szabadságot munkahelyén angliai művészeti megbízatásának 

teljesítésére. Annyi bizonyos, hogy 1931 decemberében Paul George Konody (1872-1933), a 

                                                 
220 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 97. p. 
221 „Tegnap a Szinyei Társaságban… megpillantottam K. Strobl Zsigát. Nem tudtam felemelni a kezemet, hogy 
üdvözletet intsek neki. Ellenszenvem legyőzhetetlen. Talán mert nagy képéhez túl kicsi a tehetsége, de inkább 
ótvaros jelleme elviselhetetlen” (1942.01.31.) „…(K.S.Zs.) akinek annak idején én csináltam meg az utat 
Angliába, aki nekem köszönheti, hogy megismerkedett Rothermere lorddal, s ezen a réven hírt és pénzt szerzett 
odakint, akinél tüzesebb angolrajongó nem volt a kontinensen, aki lordokkal, hercegekkel, előkelő politikusokkal 
került jó viszonyba, s már olyan angol volt, hogy magyarul is angolosan beszélt, akit a szeszélyes és különc G. 
B. Shaw barátságával és meleg kíséretével tüntetett ki, ez a Kisfaludi Strobl Zsigmond tegnap gyalázta az 
angolokat, s romlásukat kívánta. Fenyegeti őket a németekkel, pusztulásukat jósolja és kívánja. Ez az afrikai 
vereség hatása nála. Ha a hadiszerencse fordulna, persze megint fordulna a derék szélkakas.” (1942.02.01.) 
Kemény Simon: Napló (Tények és tanúk), Bp. 1987. 31. p. 
222 A kritikus és költő Kemény, valamint Strobl kapcsolatának első állomása előbbinek A Nap 1907. május 3-i 
számában megjelent hosszú tudósítása a Műcsarnok kiállításáról (2-3. p.), melyben a tárlaton szereplő 
szobrászokról szóló szűkszavú sorokban ez olvasható: „A szobrok között Kalmár Elza „Eszter” című csoportja 
sajátságos és roppant egyéni kis mű… Figyelemre méltó még Kisfaludi Strobl Zsiga és Lányi.” (Idézi: „Az utak 
elváltak”. i. m. 232. p. 
223 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 108. p. szerint a szobrász 1931-ben már műtermet bérelt a londoni Aubry 
Walkon, és itt portretírozta Ian Hamilton tábornokot. Ennek előzménye, hogy „Rothermere szobrából több 
példány készült lapjai számára; ez is elősegíthette, hogy 1931-ben (helyesen: 1932-ben – K. L.) ismét Londonban 
lehettem”. 
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(Rothermere tulajdonában lévő) Daily Mail műkritikusa, a lord különmegbízottja Budapesten 

járt. A sajtómágnás elkészíttette a Magyar gyász és fájdalom szobrát Emile Guillaume (1867-

1942) francia szobrásszal, és a ruhátlan nőalakot ábrázoló monumentum két példányát 

Magyarországnak adta. Az egyiket a budapesti Szabadság téren állították fel 1932-ben (1973 

óta Balfon látható), a másikat pedig Debrecenben (ezt 1945 után eltávolították, 2000 óta ismét 

eredeti helyén áll224). Konody a sajtóhírek szerint azért érkezett a magyar fővárosba, hogy 

helyet keressen a szobor felállításához.225 A kritikus feleségét Strobl 1928-ban már 

megmintázta, az ő portréja 1932-ben készült. A sokatmondó dátumok segítségével 

kirajzolódik az angliai tartózkodás kezdete, amelynek elősegítője bizonnyal Rothermere volt. 

Nem kerülhető meg az a kérdés, vajon miért volt szüksége Stroblnak arra, hogy működése 

helyszínét jelentős részben Londonba tegye át? Hiszen főiskolai tanárként biztos 

egzisztenciája volt Budapesten, 1929-ben a barcelonai világkiállítás aranyérmével a hazai 

mellett széleskörű nemzetközi elismertségre tett szert, sorozatban kapta a megrendeléseket a 

köztéri szobrokra. 1928-ban készítette a nyíregyházi hősi emlékművet, 1929-ben a (következő 

évben felállított) Rákosi Jenő-szobrot, a Szent Imre-szoborcsoportot és a szegedi Panteonba 

került Benczúr-büsztöt, 1930-ban Darányi Ignác szobrát a Városligetbe és a Gyógyszerészet 

c. kompozíciót az OTI-toronyra. 1931-ben mintázta a csak nyolc évvel később felállított 

Komáromi Csipkés György-szobrot Debrecenbe, a Würtembergi huszárok emlékművét 

Gyöngyösre, Petőfi és Jókai mellszobrát Pápára, 1932-ben Serényi Béla szobrát Putnokra és 

Nagy Lajos király emléktábláját a szegedi Dóm térre. Első pillanatra úgy tűnhetne, hogy a 

kibontakozó, 1929-1933-as világválság őt magát személyesen kevéssé érintette. Figyelembe 

kell azonban vennünk azt a már említett körülményt, hogy a főiskolán annak ellenére is 

fizetés nélkül dolgozott (egészen 1933-ig), hogy státuszának rendezése érdekében (a hasonló 

cipőben járó Sidló Ferenccel és Szentgyörgyi Istvánnal karöltve) 1928-tól a főiskola több 

ízben is kérvényt nyújtott be a kultuszkormányzathoz. A gazdasági helyzetből fakadóan 

sikertelenül. A válság és a rendszeres jövedelem hiánya érlelhette, az 1928-as londoni siker 

alapozhatta meg a döntést, amelynek jelentőségét a pályakép egészének ismeretében alig lehet 

eléggé kihangsúlyozni. 

Rothermere lord személye és a róla készült portrék – széles körben ismertté vált álló 

szobra alighanem még szintén az 1928-as út alkalmával készült (bár Konody pesti utazása 

                                                 
224 http://www.szoborlap.hu/3203_magyar_fajdalom_szobra_debrecen_emil_guillaume_1933.html (2011.01.30.) 
225 Képes Pesti Hírlap 1931. december 16. 
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elvileg akár ennek megrendelésével is összefüggésben lehetett)226 – a jelek szerint kitűnő 

hírverésnek bizonyultak Strobl számára. Az 1932-es kiutazást követően hamarosan már 

Arthur Henderson, Lord Parmoor és Ian Hamilton tábornok képmását mintázta.227 Alighanem 

szintén Rothermere-nek köszönhető, hogy már 1932 júniusának közepén terjedelmes cikket 

közölt a csupán nemrég Angliába érkezett szobrászról Kineton Parkes az Apollo c. művészeti 

folyóiratban, ahol „mint a természethez visszatért neoklasszicizmus egyik reprezentáns 

művészét” köszöntötte.228 Azt nem tudjuk, pontosan mikor költözött az Aubry Walk-on lévő 

első műterméből a Kensington és Chelsea határán lévő Manresa Road 18-as számú 

műterembe, azonban 1934 tavaszán már itt kezdte a munkát megérkezése után,229 és az 

elkövetkező néhány esztendő során az angol arisztokrácia és közélet színe-java megfordult itt, 

élükön a királyi ház tagjaival. Chelsea-t már a 19. század első fele óta az angol főváros bohém 

negyedeként tartják számon, egy darabig itt dolgozott többek között Joseph Mallord William 

Turner (1885-1851), John Singer Sargent (1856-1925), mellettük számos író, és itt volt a 

központja a preraffaelita mozgalomnak is. A Manresa Road-on működött az 1891-ben 

alapított Chelsea School of Art, amely ma Chelsea College of Art and Design néven a londoni 

University of Arts hat karának (college) egyikeként működik.230 A 18-as műterem 

nyilvánvalóan ehhez az iskolához tartozott. A mellette lévő Chelsea Public Library mind a 

kulturális, mind a művészeti élet fontos színtere volt (épülete ma a College-hoz tartozik). 

 A művész évente 5-8 hónapot töltött Londonban, és mindvégig megfeszített tempóban 

dolgozott. 1932-1938 között kimutathatóan 66 portrét készített,231 közöttük néhány egész 

alakosat is. Ismereteink szerint a portrékon túl csupán egy emléktáblát alkotott Henry 

Melchett részére, valamint Rothermere, illetve G. B. Shaw kezét mintázta meg. Az utolsó 

három londoni idény során tevékenységének intenzitása lényegesen csökkent, a jelek szerint a 

változás az 1935-ös nagy kiállítását követően kezdődött. Bár Strobl műveinek a jelen munka 

mellékletét képező katalógusában a készítés évszáma talán nem minden esetben egzakt, 

néhány (szám szerint öt) portrét pedig csupán mint korszakhoz tudunk a londoni periódushoz 

                                                 
226 Első említésével ugyan csak a Pesti Hírlap 1932. január 18-i számában (7. p.) találkozunk, azonban a szobor 
készülésének dátumával kapcsolatban óvatosságra int, hogy önéletrajzában Strobl kihangsúlyozta a két szobor 
készülésének közvetlen egymás utániságát, s valószínűsítette: utóbbi sikere is hozzájárult a Rákosi Jenő-szobor 
(1929, felállítva: 1930) megrendeléséhez (104. p.). 
227 A sorrendre vonatkozóan ld. K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 113. 
228 Pesti Hírlap 1932. június 18. 
229 Az Est 1934. május 19, 15. p. 
230 http://www.ethnicpaintings.com/schools_of_art/chelsea-school-of-art.html  
231 „Angliai tartózkodásom alatt mintegy 75 portrét készítettem, amelyeket bronzba öntöttek, vagy márványba 
faragtak.” K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 148. A magunk részéről az 1928-as első londoni út alkalmával 
készített Rothermere-portréktól J. J. Stourton brit parlamenti képviselő 1939-ben már Budapesten készített 
arcmásáig 72 portrét tudunk konkretizálni (ld. Katalógus). 
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kötni, a trendet azonban jól tükrözik az ottani adatok. Ezek szerint 1932-ben öthónapos 

londoni tartózkodása során kilenc, 1933-ban hat hónap alatt tizenegy,232 1934-ben nyolc 

hónap alatt tizenkettő, 1935-ben hat és fél hónap alatt tizenhat, 1936-ban négy és fél hónap 

alatt már csak hat, 1937-ben hat hónap alatt pedig alig három portré készült londoni 

műtermében, míg az utolsó két évben csupán egy-egy (hangsúlyozni kell, hogy e számok 

némelyike a pontos évszámhoz nem köthető arcmások okán bizonyosan magasabb). 

Mindennek fényében bátran kijelenthető, hogy Stroblnak más jellegű munkák – vagyis nem 

megbízásra mintázott portrék – készítésére sem ideje, sem indíttatása nem volt,233 hiszen az 

effektív munkán túl a különböző társadalmi körökből kikerülő modelljeivel – kellemes 

kötelezettségként – beható társasági életet kellett élnie, amint ez a könyvében leírt számos 

anekdotából tükröződik. Arról sem az önéletrajzban, sem a sajtóban nem olvashatunk, és a 

családi emlékezet sem őrizte meg, hogy az angol művészeti élettel kapcsolatba került volna, 

azt leszámítva, hogy a Royal Academy of Arts termeiben 1934-ben tucatnyi műve is 

bemutatásra került, számos helyi alkotóval együtt,234 majd a siker hatására a következő év 

tavaszán is meghívásra került, ezúttal három munkával,235 ezt megelőzően, 1932-ben pedig 

Malvernben Laura Knight festőnővel (1877-1970) együtt portretírozták Bernard Shawt. 

Ugyanakkor bizonyos, hogy a műtermi szomszédság révén bizonyos kapcsolatot kialakult a 

mindig közvetlen és jó kedélyű Strobl, valamint a helyi alkotók között. 

Érdemes egy alaposabb pillantást vetni modelljeinek személyére, hiszen a későbbiekben 

éppen emiatt érték jelentős támadások a szobrászt. A megmintázottak között ott vannak a 

királyi család tagjai, arisztokraták, politikusok, írók, üzletemberek, illetve gyermekeik. 

Erzsébet hercegnőről (1926-), a későbbi VI. György (1895-1952) és Erzsébet királyné 

lányáról 1936-ban készített büsztöt – ekkor még VIII. Edward a király, Györgyöt 1936. 

december 11-én koronázták meg –, majd a következő évben a pónilován ülő hercegnő 

                                                 
232 Az Est 1933. november 30-i számában a napokban hazaérkezett Strobl angliai élményeivel kapcsolatban azt 
nyilatkozta, hogy nyolc hónap alatt tizenhat portrét készített. Miután a főiskolán májustól kért szabadságot, és 
október végén tért haza, mind a kint tartózkodás hosszában, mind az ismert portrék számában ellentmondás 
mutatkozik. Utóbbiból is következik, hogy a Londonban készült portrék száma az általunk ismertnél magasabb 
volt. 
233 1939 nyarán londoni műtermében a Madách-szobron dolgozott (ebben az évben itt készült portréjáról nem 
tudunk). Ld. Esti Újság 1939. augusztus 10. 
234 A kiállításról részletesen tudósított Clément Morro a párizsi La Revue Moderne (Illustrée des Arts et de la 
Vie) 1934. július 30-i számában (14-22. p.). A tizenhárom művész közül Strobltól hat reprodukciót közöl 
(George Slocombe, George Bernard Shaw, György kenti herceg, Randolph Churchill, Lady Alexandre Metcalfe, 
Sir Oswald Mosley arcmásait), a többiektől legfeljebb egyet. A kiállított alkotások között említi még a magyar 
művésztől Lady Astor, Lord Snowden, Lord Allenby, Lord Melchett, Earl of Athlone és Lord Londsdale 
portréját is (17. p.). 
235 1935-ben Lord Camrose, Lord Malchett és Dino Grandi londoni olasz nagykövet mellszobrait mutatta be. „A 
Times, a Daily Telegraph és az Observer a legmélyebb elismeréssel adózik a szobrok meglepő élethűségének és 
jellemző erejének.” Magyarország 1935. május 21. 
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egészalakos portréját is megmintázta. 1933-ban a király (VIII. Edward) öccse, György kenti 

herceg (1902-1944),236 1934-ben pedig Alexander Earl of Athlone (1874-1957), Mary király-

nénak, V. György feleségének a testvére, a Londoni Egyetem kancellárja, Dél-Afrika korábbi 

kormányzója ült neki modellt. Az Est egy 1937. februári tudósítása szerint Kisfaludi Stroblt 

mint az angol királyi család szobrászát ismerik Londonban, és ő fogja elkészíteni a királyi pár 

első szobrait trónra lépésük óta.237 E portrékról ugyanúgy nincs tudomásunk, mint Erzsébet 

hercegnő húgának, Margit (Margaret-Rose) hercegnőnek szintén tervezett lovas portréjáról.238 

 

 

21. Kisfaludi Strobl Erzsébet hercegnővel, 1935. 

 

A művész életrajzában írja le Erzsébet hercegnő arcmásának jellemző történetét. 1936-ban 

Lord és Lady Londonderryről készített portrét, nagy elismerést aratva. Az elbeszélést így 

szövi tovább: „Bejutottam a rendkívülien előkelő család kegyeibe és folytatásként elkezdtem 

mintázni lányukat: Lady Stanleyt, aki Lord Derby fiának volt a felesége”. A Ladynek 

különösen tetszett az egészalakos ülő portré – hozzá kell tenni: méltán, hisz a székén oldalra 

fordulva ülő kecses nőalak fesztelen tartásban bemutatott figurája igen jól sikerült alkotás –, 

és hálából vállalkozott annak elősegítésére, hogy Strobl a korábban egy ízben már elutasító 

döntés ellenére portretírozhassa az ifjú hercegnőt. Ez egy, a Lady kastélyába történő coctail-

partyra szóló meghívás kapcsán sikerült, ahová a yorki hercegnő, Erzsébet édesanyja is 

hivatalos volt, akinek szívét végül sikerült meglágyítani, és néhány nappal később a kis 

                                                 
236 György kenti herceg bronzba öntött portréját Strobl nászajándékul küldte el a modellnek, aki 1934. november 
29-én vette feleségül Marina hercegnőt. György 1934. december 19-én kelt levelében köszönte meg a 
művésznek a számára nagy örömet szerző küldeményt. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Adattár, 
M.D.K.C.-I.28/16.2. 
237 Az Est 1937. február 20. 
238 Új Nemzedék 1937.06.06. 
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Erzsébet a királyi család nagy fekete autóján megérkezett Strobl ekkor már a kensingtoni 

Pembroke Road-on lévő műtermébe.239 

 

 

22. A művész a Pembroke Road-on lévő műterme ajtajában 

 

Már ebből is következik, hogy a modellek között igen jelentős szerepet játszottak a 

londoni arisztokrácia tagjai akik közül többen magas politikai tisztséget is betöltöttek. 

Mindjárt az első londoni évben, 1932-ben mintázta meg a szobrász a Labour párt és a Lordok 

háza előző esztendőig hivatalban lévő elnökét, Lord Parmoort (Charles Cripps, 1852-1941). 

1933-ban modellt ült műtermében Lady Astor (Nancy Witcher, 1879-1964), amerikai 

származású politikusnő, aki 1919-től az angol Parlament alsóházának első női tagja volt. 

Ugyanebben az évben egy büsztöt, egy álló és egy ülő egészalakos szobrot is mintázott Lady 

Alexandra Metcalfe-ról (1904-1995), Lord Curzon (korábban India alkirálya, majd külügyi 

államtitkár) leányáról, a következő esztendőben (1934) pedig Curzon vejéről – másik lánya, 

Cynthia férjéről –, Sir Oswald Mosleyról (1896-1980), a brit fasiszták vezéréről. 1935-ben 

portretírozta Lord Dunsany (Edward John Moreton Drax Plunkett, 1878-1957) angol írót, 

akinek feleségéről, Lady Plunkettről 1932-ben mellszobrot, 1935-ben pedig táncoló nőalakot 

mintázott. 1933-ban, illetve 1934-ben volt modellje Lady, majd Lord Snowden (Philip 

Snowden, 1864-1937), Labour-párti politikus és korábbi pénzügyminiszter.  

Strobl londoni műterme valóságos „lordok házává” nemesült ezekben az években. 

Egymás után érkezett még Lord Edmund Allemby (1831-1936), a brit hadsereg marsallja, 

1917-18-ban a közel-keleti harcok egyik vezetője, Lord Camrose (William Berry, 1879–1954) 

                                                 
239 K.S.Zs: Emberek és szobrok i. m. 137-138. 
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sajtómágnás, a Daily Telegraph tulajdonosa, a már említett Lord Londonderry (Charles 

Stewart Henry Vane-Tempest-Stewart, 1878-1949), politikus, 1931-től légügyi államtitkár, 

rajtuk kívül Lord Henry Melchett (1898-1949), az angol vegyipar legbefolyásosabb irányítója, 

és Lord Lonsdale (1857-1944), a brit lóversenyzés kiemelkedő tekintélye. A neves 

politikusok közül 1932-ben modellje volt a későbbi (1934) Nobel-békedíjas Arthur 

Henderson (1863-1935), aki 1931-32-ben (Lord Parmoor utódaként) a Labour-párt elnöke 

volt, 1934-ben Mavis Constance Tate (1893-1947) parlamenti képviselőnő, a feminizmus 

elkötelezett híve, Victor Alexander Cazalet ezredes (1896-1943), konzervatív parlamenti 

képviselő, Dino Grandi (1895-1988) olasz nagykövet, korábbi külügyminiszter, Randolph 

Churchill (1911-1968) politikus és újságíró, Winston Churchill későbbi brit miniszterelnök 

fia. Őket követte 1935-ben Sir John Simon (1873-1954) brit külügyminiszter, a szintén 

Nobel-békedíjas Sir Austen Chamberlain (1863-1937), továbbá Sir Robert Horne (1871-1940) 

uniópárti skót politikus. 1938-ban érkezett Herbert Stanley Morrison (1888-1965) 

munkáspárti politikus és miniszter, pontosan nem ismert időben maga James Ramsay Mc 

Donald (1866-1937), az első brit szocialista kormány miniszterelnöke (1924-ben, majd 1929-

1935 között), Sir Percy Greenaway (1901-1976), 1932-33-ban London polgármestere, 

valamint Albert Victor Alexander (1885-1965) Labour-párti politikus, 1931-ig (majd később 

még két alkalommal) az Admiralitás első lordja. 

Nem hiányoztak a sorból a kiváló írók sem. A méltán világhírű drámaíró Bernard Shaw-

val (1856-1950) való kapcsolatának és levelezésének Strobl külön, huszonkét oldalas fejezetet 

szentelt. Az ír szerző – messzemenően felismerve a róla készült kiváló büszt értékeit (melyet 

jobbnak tartott olyan neves pályatársak portréinál is, mint August Rodin, Paul Trubeckoj 

[1866-1938], Jo Davidson [1883-1952] vagy Jacob Epstein [1880-1959]) – barátságával 

tüntette ki a nála majd három évtizeddel fiatalabb magyar szobrászt, aminek egyik 

leglátványosabb gyümölcse az 1935-ös londoni kiállítás katalógusának meleg hangú, több 

nyelvre is lefordított előszava volt. A londoni korszak végén, 1939 nyarán azzal tisztelte meg 

az otthonában vendégül látott Stroblt, hogy megkérte: „Zsigmond, kérem ne szólítson Mr. 

Shaw-nak, az Ön számára Bernát vagyok”.240 Ennél nagyobb megbecsülést egy igazi brit nem 

tanúsíthat.  

Jeles modellje volt a szobrásznak a neves társadalomtörténész-író George Slocombe 

(1894-1963), valamint az amerikai színházi producer, a londoni St. James’s Theatre akkori 

igazgatója, Gilbert Miller (1884-1969). Az üzletemberek között a sajtómágnásokon túl 

                                                 
240 K.S.Zs: Emberek és szobrok i. m. 125. p. 
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feltűnik Israel Moses Sieff (1889-1972), a Marx & Spencer ruházati áruházlánc tulajdonosa, 

továbbá William Lawrence Stephenson (1880-1963) amerikai üzletember, a Woolworths 

üzletlánc elnöke, és a leánya, Bunney is. 1937-ben portrét készített az akkor hat éves Evelyn 

Robert Rothschildról, a mágnás család ifjú tagjáról. Utóbbi eredete beszédes. A szobrász egy, 

az elüldözött német zsidók javára rendezett jótékony sorsolásra felajánlotta egyik alkotását, 

Simone Lasky portréját, amelyet a vakszerencse folytán nem más, mint Lady Anthony 

Rothschild nyert meg, 500 fonttal gazdagítva a zsidók segélyalapját. Strobl a felesége révén 

került kapcsolatba a neves bankárral, aki utóbb megbízást adott számára fia 

portretírozására.241 A dolog hátterében az állt, hogy Rothschild tevékeny támogatója, majd 

1938-tól már elnöke is volt a két évvel korábban, 1936-ban a Németországból elűzött zsidók 

támogatására alapított Német Zsidóságért Tanács (Council for German Jewry) egyik 

albizottságának, az Emigrációs Bizottságnak, amely feltehetően a sorsolást szervezte. 

Megkockáztatható, hogy a fenti, rendkívül impozáns névsor legalább olyan szerepet 

játszott Strobl nimbuszának gyors növekedésében, mint művészi tehetsége. A Bernard Shaw-

val való kapcsolatának viszonylatában maga a szobrász világít rá belső motivációira. Leírása 

szerint 1932 májusában Lóránt Mihály, a Pesti Napló londoni tudósítójának lakásán 

beszélgetett néhány, az angol fővárosban tartózkodó magyar. Strobl neve korábban (1928) 

elsősorban Rothermere lord és fia, Ilon Esmond Cecil Harmsworth, ekkor pedig Henderson, 

lord Parmoor és Hamilton megmintázása révén már kezdett ismertté válni.242 „Munkáimmal – 

írja könyvében – így az érdeklődés középpontjába kerültem. Azon morfondíroztunk, kit 

lehetne megnyerni a modellülésre, aki nemzetközi téren is ismert, kitűnő ember.” Shaw nevét 

a házigazda felesége vetette fel. A különc ír megközelítéséhez vezető út ötlete a szobrásztól 

származott, aki pesti műgyűjtő barátja, Ágoston Manó nevében (Ágoston csak aláírta) levelet 

küldött Shaw-nak, amelyben azt a kérést fogalmazta meg, hogy a drámaíró üljön modellt egy, 

a budapesti Szépművészeti Múzeumnak szánt portrészobor érdekében.243 Utóbb könyvének 

egy elejtett mondatában utal rá, Shaw mennyire „tudatában volt annak, hogy az ő nagy 

hírneve és tekintélye milyen sokat segíthet nekem (vagyis a szobrásznak – K. L.) a 

népszerűség útján”.244 Nos, a jelek szerint ez a szempont a londoni megmintázottak esetében 

többnyire az előtérbe került. A modellek jelentős részének kiválasztásánál nagyfokú 

                                                 
241 K.S.Zs: Emberek és szobrok i. m. 156. p. 
242 Fenntartással kell kezelnünk a megbeszélés májusi dátumát. Miután Strobl a tanévben két hónapi szabadságot 
kapott a Főiskolán, kézenfekvőnek tűnik, hogy május elején utazott ki Londonba. A három első portré sikerei 
ugyan már jelentkezhettek május végére, azonban elképzelhető, hogy a valós dátum a művész emlékezetében 
élőnél valamivel későbbi volt. 
243 K.S.Zs: Emberek és szobrok i. m. 113. p. 
244 K.S.Zs: Emberek és szobrok i. m. 123. p. 
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tudatosság látszik érvényesülni. A hírességek távolról sem kizárólag (bár nyilván ilyen is volt) 

saját spontán elhatározásukból érkeztek a népszerű portrészobrászhoz, megbízásaik sok 

esetben jelentős szervezőmunkának voltak köszönhetők. Művészetének kétségtelen kvalitásán 

és megnyerő személyiségén túl Strobl nemzetközi ismertségének további kiszélesedése 

mögött egy konzekvens karrier-építést kelt látnunk, amely eredményeit a művész számára a 

második világháborút követő szovjet megszállás során hozta meg. 

Mindezt jelentős mértékben alátámasztja az a tény, hogy a Londonban megforduló 

Zsögödi Nagy Imre kimondottan iparszerűnek tartotta Strobl portrékészítő tevékenységét, 

amelyhez komoly felhajtói apparátussal működő promóciós háttér társult.245 Miután arcmásai 

magánmegrendelésre születtek – s tegyük hozzá, néhány olyan kivételtől eltekintve, mint 

Erzsébet hercegnő, Rothermere, vagy G. B. Shaw portréja,246 alighanem csak egyetlen 

példányban –, jelentős részükről csupán a művész könyvéből, a sajtóból vagy kiállítási 

katalógusokból van információnk.247 Mindössze néhány munkája került közintézményekbe, 

így György kenti herceg portréja – ő az angol Nemzeti Ideggyógyászati Intézet 

díszelnökeként a saját, Strobl által készített mellszobrát ajándékozta 1934-ben az általa 

pártfogolt szervezetnek248 –, vagy az Arthur Hendersonról készített büszt, amelyet a 

Népszövetség genfi épületében helyeztek el,249 egy másik példányát pedig a glasgowi 

National Gallery őrzi. Lord Snowden korábbi miniszter arcmását özvegye 1937-ben a Leeds 

University-nek ajándékozta,250 Sir Ian Hamilton tábornok 1933-ban készült mellszobra az 

aberdeeni Katonai Akadémiára került,251 Bernard Shaw híres portréja, amelyet a drámaíró az 

angol Nemzeti Színházra hagyott, annak felépültéig a londoni County Hall képtárába,252 az író 

márványba faragott keze pedig a British Múzeumba.253 Earl of Athlone bronzból készült 

                                                 
245 Nagy Imre: Följegyzések. Bukarest 1979, 103. p. 
246 Erzsébet büsztjének Wedgwood keménycserépből készült limitált, huszonöt darabos szériája, Rothermere 
saját portréjából egy tucatnyit készíttetett, a Shaw-portréból legalább három eredetinek mondható példányt 
ismerünk, egyet-egyet Shaw (márvány) illetve Strobl (bronz) hagyatékából, egy harmadikat a Magyar Nemzeti 
Galériából (márvány). 
247 A művész 1947-es londoni útjának egyik célja az 1935-ös kiállításáról visszamaradt, a háború alatt egy 
műkereskedő pincéjében megőrzött alkotások hazahozatala volt (ld. K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 177. p.). 
A Göcseji Múzeumba került hagyatékban a Londonban készült alkotások közül összesen tizenegy portré lelhető 
fel, közülük hat készült gipszből, a többi bronz, Erzsébet lovasszobra esetében porcelán replika. Valószínű, hogy 
ezek mellett a korábban itthonról kivitt kisplasztikákat hozta még vissza. A londoni arcmások nagy része nem 
került Magyarországra. Anyagukról a kiállítás katalógusa nem tudósít, ezért csak feltételezhetjük, hogy 
többségüket a művész gipszbe, s nem állandóbb anyagba készítette. 
248 Képes Pesti Hírlap 1934. december 1. Képes tudósítás 
249 Pesti Hírlap Nagy Naptára 1935. 
250 Yorkshire Evening News (Leeds) 1937. október 9. 
251 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 110. p. 
252 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 129. p. 
253 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 131. p. 
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mellszobra a londoni egyetemre került.254 Erzsébet hercegnő lovas szobrának (1937) bronz 

változata ma is szinte bizonyosan a Buckingham palota dísze, ahol a művész 1963-ban átadta 

hajdani modelljének.255  

Londoni tartózkodása során Strobl részt vett az angol fővárosban ekkortájt rendezett 

mindkét magyar művészeti tárlaton. 1934-ben a Bond Street-i előkelő Knoedler Gallery 

termeiben256 a tizenegy kiállító művész közül egyedüli szobrászként lépett a közönség elé, 

nagy feltűnést keltve az ekkor bemutatott Shaw-portréval.257 1938-ban a magyar 

nagykövetségen rendezett bemutatón Austen Chamberlain mellett Horthy Miklós kormányzó 

büsztjét mutatta be, nem kis sikerrel.258 A legnagyobb elismerést azonban kétségkívül az 

1935. október 16-tól, a White Allom Galleries termeiben rendezett egyéni kiállításával érte 

el,259 amelyen 62 művét mutatta be, és amelynek katalógusához Shaw írt sokat idézett 

bevezetőt,260 a megnyitó beszédet pedig Királdy Lukács követségi tanácsos, a londoni magyar 

nagykövetség ideiglenes ügyvivője tartotta, a nagykövet távolléte miatt.261 Háromnegyed 

évszázad távlatából kijelenthetjük, hogy a kiállítás az egész művészpálya 1945 előtti 

szakaszának legkiemelkedőbb eseményét képezte, amelynek vitathatatlan kultúrpolitikai 

szerepe is volt.  

 

23. A White Allom Galleries épülete Londonban 

                                                 
254 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 112. p. 
255 Kisfaludi Strobl: i.m. 181. p. 
256 Az Est 1934. június 16. 
257 Pesti Napló 1934.06.29. Szobotka Tibor: A londoni magyar kiállítás és sajtó. „A 30-án záródó kiáll. mérlege 
már felállítható és a siker fokmérőjéül elfogadhatjuk az angol sajtó megállapításait, amelyek egytől-egyig 
dicsérettel emlékeznek meg a kiállításról.” „A szobrászok közt egyedül az Angliában már arrivált K.S.Zs. állít 
ki. Nagy feltűnést keltett G. B. Shaw kitűnő portréja.” 
258 Képes Pesti Hírlap 1938.03.16; Újság 1938. június 19. 
259 Ld. Prohászka László: Kisfaludi Strobl Zsigmond 1935-ös kiállítása Londonban. Művészet és barátai 2005. 
szeptember-október, 7-9. 
260 Portraits and Figures by Sigismund de Strobl, London 1935. i. m. Shaw bevezetőjének magyar fordítása: 
Magyar Nemzet 1954. augusztus 28, és K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 132-135. p. 
261 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 154. p. 
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A White Allom Galleries a mayfair-i St. George street 15. száma alatt volt, a Hannover 

Square mellett. A neopalladiánus stílusú, öttengelyes, kétemeletes, nemes arányú épületben 

Strobl nagyobb részben a Londonban készült portréit (40 db), kisebb részben korábbi 

kisplasztikáit mutatta be. A képekkel gazdagon illusztrált katalógusból kiderül, hogy az 

utóbbi csoport valamennyi, vagy szinte valamennyi alkotása hazulról hozott munka. A 

felsorolásban szereplő, de nem reprodukált Meditáció márványfigurájával ugyan e címen nem 

találkozunk máshol, és a Fiatalság címen kiállított, fából készült alkotás is e kiállítás 

katalógusában szerepel először, ez azonban, különösen a körülmények ismeretében, nem 

nyújt elegendő alapot arra a következtetésre, hogy ezek Londonban készültek volna. Ebből 

viszont az következik, hogy ezekre a művekre alapvetően a műterem berendezése, vagy 

lényegre törően fogalmazva: reklám céljából volt szüksége. A csoportot – az akkori helyzetet 

pontosan érzékeltetve – Horthy Miklós büsztje egészítette ki, mint egyedüli otthonról hozott 

arcmás. A többi legnagyobb részt a széles körben ismert és népszerű kisplasztikák közül 

került ki, mint az Ad Astra, Vénusz születése, Íjász, Dávid, Bokszoló, Kardját néző huszár, 

Nikitina, Kis makrancos, Reggel, Liliom, Strandoló stb, amelyek kiválóan alkalmasak a 

fölényes mesterségbeli tudás illusztrálására. 

A Daily Telegraph tudósítója a kiállítást egy nagy szobrász tárlatának minősítette.262  A 

kiállítás katalógusában 13. szám alatt szereplő portré modelljének, Lord Camrose-nak 

tulajdonában lévő, nagy példányszámú napilap négykolumnás tudósítása fölött e cím volt 

olvasható: „Mr. Shaw sees a ‘resurrection’ of sculpture”.263 A cikk nagy része nem áll 

másból, mint a híres író katalógus-előszavának idézett részleteiből és azok kommentárjából. 

Az anonim szerző szerint egy olyan mester első egyéni kiállítása ez Londonban, aki össze 

tudja egyeztetni művein a portrék alapos hasonlósági követelményeit a művészi kompozíció 

szabadságával. A megnyitó napján megjelenő londoni Sketch c. reprezentatív képes folyóirat 

öt reprodukcióval illusztrált egész oldalas tudósítást közölt.264 Ebben természetesen szintén 

Shaw-nak a magyar szobrászt felmagasztaló szövege kapta a legnagyobb hangsúlyt. A tárlat 

kapcsán lelkendező budapesti napilapok közül a Pesti Hírlapban Siklóssy László hosszabb 

méltatást írt Kisfaludi Strobl életútjáról, angliai pályájának állomásairól, s kiemeli, hogy 

milyen nagy munkát végzett, amíg idáig eljutott.265  

                                                 
262 Pesti Napló 1935. október 15. és Budapesti Hírlap, Pesti Napló 1935.10.18. (utóbbiak idézik a Daily 
Telegraph cikkét) 
263 Daily Telegraph 15. October 1935. 
264 The Sketch (London), October 16. 1935, 118. p. 
265 Pesti Hírlap 1935. október 15. 
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A kiállítás igen nagy sikert aratott, a számos előkelőség között november 2-án maga 

Mária királyné is megtekintette. E látogatásról a szobrászt Londonban sokat támogató barát, 

Léderer György írt hosszú cikket a Budapesti Hírlapban, ahol kiemeli a királyné érdeklődését 

Strobl művészete iránt, és az ennek kapcsán elhangzó elismerő szavait.266 A hazai sajtót 

végigjárták a szobrászt a királynéval együtt ábrázoló felvételek.267 Ugyancsak a tárlat vendége 

volt a királyi családból György kenti herceg és Earl of Athlone, utóbbi feleségével együtt, 

továbbá a kormány számos tagja.268 A nagy siker a londoni diplomácia figyelmét sem kerülte 

el, Széchenyi László nagykövet jelentésében (1935. november 9.) hivatalosan is 

kihangsúlyozta annak jelentőségét, amit „Strobl angliai működése a magyarság szempontjából 

jelent”, és „hogy ilyen magas színvonalú kulturális propaganda a legalkalmasabb eszköz a 

külföld megbecsülésének elnyerésére”.269 

Ez a nagyköveti jelentés szoros összefüggésben van a művész Angliában betöltött 

státuszával, másrészt összecseng azzal a nem sokkal korábbi sajtónyilatkozatával is, amelyben 

ismert angliai modelljeivel kapcsolatban kijelentette: kultúrpolitikai feladatának tartja, hogy 

hazájáról tájékoztassa őket.270  Könyvében több alkalommal is említi, hogy hol ártatlan 

helyzeteket kihasználva, hol különböző fortélyokat bevetve hogyan népszerűsítette, vagy 

szinte már-már diplomáciai háttérszolgálatot teljesítve segítette Magyarországot a londoni elit 

köreiben. Ezt jól példázza az az eset, mikor John Simon külügyminiszter 1935-ben készített 

portréját az őszi kiállításán mindjárt be is mutatta. A tárlatlátogatásra érkező Mária királyné 

megállt a büszt előtt, és megjegyezte, mennyire tetszik neki Sir John mosolya. Mikor ez a brit 

lapok által is idézett megjegyzés a külügyminiszter fülébe jutott, háláját fejezte ki Stroblnak, 

hogy milyen jól jött ez neki a következő heti cardiffi választás előtt, ahol ő is képviselőjelölt 

volt. Két évvel később, 1937. június végén rendezték meg Londonban azt a konferenciát, 

amely a Magyarországnak nyújtott népszövetségi kölcsön ügyét tárgyalta. Ezen John Simon – 

Strobl szerint hálából a szép portréért – igen előnyös feltételekkel, kamatcsökkentéssel és a 

fizetési határidő meghosszabbításával lepte meg Fabinyi Tihamér (1890-1953) magyar 

pénzügyminisztert.271 

                                                 
266 Budapesti Hírlap 1935. november 3. 
267 Az Est 1935. november 6; Képes Pesti Hírlap 1935. november 6; Pesti Napló Képes Melléklete 1935. 
november 10. stb. 
268 Új Magyarság 1935. november13. 
269 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 154. p. 
270 Pesti Hírlap Vasárnapja 1934. október 14, (-y:) Az angol arisztokrácia magyar szobrásza  i. h. 10-12. p.. 
271 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 153. p. Strobl mind a konferencia témáját, mind Fabinyi titulusát tekintve 
pontatlan, azonban megemlíti, hogy a konferenciát követő napokban előbb Fabinyi kereste fel és mondott neki 
köszönetet, majd maga Sir John látogatta meg, aki kedvesen megkérdezte: „meg van-e elégedve velem Fabinyi?” 
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John Simon portréján valóban igen jól sikerült eltalálni azt az egészen enyhe mosolyt, ami 

a kissé összehúzott szemek miatt érzett átható tekintet ellenére szimpatikusan derűssé teszi az 

ábrázolt személyiségét. A szemek fölött ívelő redők a gondolatok mélységét hangsúlyozzák, 

és bár az egyéni fiziognómiai jegyek közé tartozik, ezt erősíti a tar koponya is. Az egyenes 

vonalú, nem túl vastag száj szigorra és erős akaratra utal. A portré Shaw erősen részletező 

arcmásától némiképpen elütő, összegzőbb felfogásban készült, a részletek helyett inkább az 

összhatásra koncentrál. Érdekes, hogy a felfogásbeli eltérés ellenére a személyiség 

érzékeltetésére részben hasonló eszközöket használ az ír drámaíró arcszobrán is: a ráncolódó 

homlok, a kissé összehúzott szem és az ajkakon játszadozó finom – bár itt kissé gunyoros – 

mosoly ezúttal is megjelenik, azonban itt az arcon futkározó valamennyi barázdára, a haj, a 

dús szemöldök és a szakáll valamennyi tincsére és hullámára gondot fordított a szobrász. 

Shaw modell-ülés közben kihangsúlyozta, hogy arcának két profilja – az egyik a drámai, a 

másik a szatirikus íróé – mennyire eltér, s ennek érzékeltetésére Strobl láthatóan gondot is 

fordított. A különösen magas homlok általában a bölcsek sajátossága, de nem csupán ez, 

hanem maga az egész portré is teljes mértékben kifejezi a széleskörű tudáson és 

élettapasztalaton alapuló szellemi felsőbbrendűséget és a személyiség bölcs derűjét. 

 

 

24. John Simon Kisfaludi Strobl műtermében 

 

A John Simon és Bernard Shaw portréján egyaránt megfigyelhető, imént említett 

személyiségi jegyek Strobl portretírozó eszköztárának fontos, más alkalommal is fel-feltűnő 

részét képezték, hiszen ugyanezek a vonások jelennek meg Robert Horne és Arthur 

Henderson arcmásán is. Előbbi joviális, eléggé széles arcú, átható, de derűs tekintetű idősebb 

úr, kissé lefelé ívelő, és ez által némi kesernyés ízt is kifejező vékony ajkakkal, míg 

Henderson arckifejezése a jól tájékozott, a sejthetőnél több információval rendelkező, 
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magabiztos, ugyanakkor a másikra mégis odafigyelő, kedélyes ember érzetét kelti. A négy 

portrét összekapcsoló hasonló jegyek azonban nem pusztán az archoz, hanem annak 

pillanatnyi kifejezéséhez, vagyis a mimikához kötődnek, ebből viszont következik, hogy 

Strobl bizonyos mértékig hajlamos volt a tipizálásra. A hasonló típusok megmintázásához 

hasonló jegyeket használt, amelyek nem csupán az archoz, hanem az arcizmok pillanatnyi 

játékához is kapcsolódtak.  

Szinte ellenpólusként említhetők az olyan markánsan szigorú arcok, mint Dino Grandié, 

Oswald Mosley-é vagy George Slocombe-é. Grandi kemény arcéle, szúrós tekintete, 

mosolytalanul összepréselt ajkai teljes összhangban vannak jól nevelten hátrafésült, de csupán 

külső manírként ható frizurájával, csak az állát takaró, rövidkés szakállával.272 Arcának 

keménysége mögött gondolatainak kifürkészhetetlensége érződik, a magára kényszerített, 

vasakaratot sugalló önfegyelem szorongást kelt a szemlélőben. Talán csak véletlen, hogy az 

olasz fasiszta politikus brit párttársa, Mosley hasonlóan szúrós pillantással tekint előre merev, 

kiismerhetetlen arca mögül. Az ő egész lénye is valamilyen katonás, fegyelmezett merevséget 

tükröz. A magas homloka, hátrafésült haja, nemes profilja által sugárzott intellektust 

valahogyan ellentétesnek érezzük ezzel a feloldódni nem tudó arccal, mozdulatának (esetében 

mellszoborról van szó) feszességével. Slocombe kissé meghajtott fejéből szinte vádlón mered 

előre pillantása. Mint fegyelmezetlen gyermeke tettét helytelenítő szigorú apáé, olyan a 

nézése. Borzas, erős szálú haját Strobl nem barázdált felületként, hanem inkább mélyebb 

árkok, bevágódások által kubusokra osztott alakzatként mintázta meg. Az előremeredő szakáll 

szinte agresszívan ugrik a mélabús, mély belső drámákat sejtető arc elé. 

Strobl londoni portréi között a büsztök mellett néhány egész alakos szobormás is 

előfordult. Ezek számát azért nem tudjuk egészen pontosan megmondani, mert több esetben 

csak a megmintázott személy nevét ismerjük, magát a róla készült portrét nem. Az egész 

alakos megoldás kapcsán persze nem életnagyságú szobrokra kell gondolni, csupán 

kisplasztika méretű alkotásokra. Az első, minden valószínűség szerint a londoni évek 

közvetlen előzményeként, még Budapesten készült mű Rothermere álló szobra volt, amely 

meglehetősen merev, csaknem szimmetrikus alkotás. A lord feltűnően magabiztos, mondhatni 

kissé agresszív tartásban áll, két kezének hüvelykujját zsebébe akasztva. Igazi 

                                                 
272 „Egy napon elhozták hozzám Dino Grandit, Itália londoni nagykövetét. Csodálatos különbség a szőke, magas 
angolok után a keményvágású, fekete szakállas modellt mintázni. Érdekelt ez a típus, ő szívesen jött…” Ld. 
K.S.Zs: Emberek és szobrok i.m. 155. p. 
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propagandaszobornak mondható, amelyen az ábrázolt státusza legalább akkora szerepet 

játszik, mint a fizikai hasonlóság.273  

Lady Alexandra Metcalfe-ról érdekes módon egy ülő és egy álló szobor is készült (1933) 

a büszt mellett, előbbiről azonban csak egy részlet-felvétellel rendelkezünk. Mindkét esetben 

ugyanazt az egyik vállát szabadon hagyó estélyi ruhát viseli, s a másik vállán átvetett boát. Az 

öltözet mellett az álló alak csípőre tett jobb keze, a kissé oldalra forduló fej és a padlón oldalt 

úszó ruha is oldja a szimmetriát. Hasonlóan esti társasági öltözetben, ráadásul tánc közben 

mintázta meg Strobl a sudár Lady Plunkettet (1935, róla korábban mellszobor is készült), 

valamint Claire Luce (1903-1989) színésznőt (1936). A két, hasonló méretű (48, ill. 42 cm) 

kisplasztikát összevetve szembetűnőek a szobrász eszközei a társadalmi különbségek 

érzékeltetésére. Lord Curzon lánya hosszú, bő szoknyájának szegélyét vízszintesen kinyújtott 

karral emeli fel, jobbját keble elé vonja, mozdulata íjként hátrafeszülő teste ellenére is 

arisztokratikusan méltóságteljes, lépése kecsesen fegyelmezett. Claire Luce vele szemben 

cipő nélkül táncol, testtartása sodró dinamikát sugall, fesztelenebb, lendületesebb, mind Lady 

Plunketté. A két nőalak test- és kéztartása szinte tükörképe egymásnak, azonban Claire Luce 

táncának szertelenségét magasabbra emelt lába és ruhájának lobogó redői mutatják. 

Az ülő nőalakok közül kiemelkedik Lady Maureen Stanley (1900-1942) sajnos csupán 

egy sajtóhír és az azt kisérő illusztráció kapcsán ismert szobormása. A kecses nőalak 

előredőlve, oldalra forduló felsőtesttel ül a széken, bal karja hátranyúlik, keze a szék támláján, 

míg jobb keze az ölében pihen. Fesztelen, közvetlen hangú beszélgetést sejtető ilyen módon 

elhelyezkedni, azonban igen fárasztó, amiből következik, hogy a modell aligha így ülte végig 

a mintázást. A spontánul elcsípett pillanatfelvételt asszociáló kisplasztika tektonikus 

szerkezetű kompozíciója rendkívül izgalmas, a piramidális alapsémát befelé töri meg a 

könyökben behajló jobb kar, s érdekesen kinyúlik belőle a bal kar és a vele derékszöget 

bezáró támla háromszöge. A szék háttámlájának egyenese a gúla-forma jobb sarkát lemetszi, 

ugyanakkor iránya párhuzamos az alapsémának a modell lábai és feje által kirajzolt oldalsó 

vonalával. 

 

                                                 
273 Egy, a lordot magyarországi látogatása alkalmával, Imrédy Bélával együtt ábrázoló fényképen a szoborral 
szinte teljesen egyező állásban és öltözetben jelenik meg. Ld. Kerepeszki Róbert: Jelöltek és önjelöltek. Rubicon 
2011/8, 28-35; 32. p. 
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25. Lady Maureen Stanley a művész műtermében, 1936. 

 

Egyaránt álló helyzetben és lovaglóruhában ábrázolta Strobl Simone Laskyt (e szobor egy 

példánya került 1937-ben Anthony Rothschild birtokába) és apját (a portrénak sajnos csak a 

reprodukciója ismert, amelyen nem szerepel a modell teljes neve). Feltehetően Simone 

testvére volt a szintén portretírozott Ann Lasky (mindhárom portré 1935-ben készült), 

azonban az ő szobormását nem ismerjük. A szobrász egyik legismertebb londoni 

kisplasztikája Erzsébet hercegnő lovas szobra, amely azonban inkább a modellnek, mintsem 

különleges kvalitásának köszönheti az érdeklődést. A beállítás teljesen statikus, szimmetrikus, 

a tizenegy esztendős, elegáns lovaglóruhát viselő hercegnő merev tartással, enyhén oldalra 

fordított arccal ül egy mozdulatlanul álló, hosszú sörényű pónin. A hangsúly a méltóságteljes 

megjelenésen, a részletes kidolgozáson és magán a lovagláson van, ami tökéletesen méltó egy 

uralkodásra kijelölt kamaszlányhoz. 

Kisfaludi Strobl Zsigmond londoni működésének rövid áttekintéséből kitűnik, hogy az 

angol fővárosban a szobrászi tevékenységnek csupán egyetlen spektruma, a portrészobrászat 

lebegett szeme előtt. Úgy értékelhetjük, hogy a nehéz hazai gazdasági körülményeket maga 

mögött hagyva elsődleges célja művészi karrierjének építése és az anyagi egzisztencia 

megteremtése volt. Terveit, elképzeléseit rendkívül következetesen, nagy szorgalommal, 

ragyogó kapcsolati hálót kiépítve, a kínálkozó lehetőségeket maximálisan kihasználva 

valósította meg.274 Látnunk kell azonban azt is, hogy a világpolitikailag rendkívül érzékeny 

helyzetben Strobl nem kizárólag saját boldogulására koncentrált, fontos volt számára hazája 

is. Természetesnek mondható, hogy a hivatalos kultúrpolitikát képviselte, művészetével, 

                                                 
274 „…azt vettem észre – írta Shaw az 1935-ös londoni kiállítás katalógusában –, hogy Londonban minden 
híresség… a szobrásznak ült modellt. A Rodin-divat sem volt nagyobb Londonban. És ami még akkor meglepő 
is volt, egyik modellnek sem volt oka arra, hogy képmása miatt szégyenkezzék. Ha valami finom, nemes vonás 
volt bennük – és mindegyikben volt valami – azt kiragadta a művész és a forma igaz költészetében fejezte ki.” G. 
B. Shaw: Előszó, in: K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 132. p. 
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kapcsolataival segítette nem csupán Magyarország megítélésének kedvezőbbé válását és 

értékeinek megismertetését, hanem a magyar diplomácia törekvéseit is, ugyanakkor maga is 

élt a nagykövetség diplomatáihoz fűződő kapcsolataival. Sikerült összehangolnia egyéni 

törekvéseit hazafias érzéseivel és indíttatásaival. Működésének jellegére még Londonban is 

ráillett a „hivatalos” jelző, noha ott természetesen nem kapott közvetlen állami megbízásokat. 

A maga természetes módján, eredményesen koordinálta e kettős törekvést, és ezzel 

megalapozta pályájának azt a következő szakaszát, amikor már nem a hazai sikerekből 

táplálkozott a nemzetközi hírneve, hanem a külföldön szerzett tekintélye emelte a 

legismertebb hazai szobrászok közé. 

 

 

 
26. Erzsébet hercegnő, 1937. 
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 Az évszázad megbízásától az évszázad kiállításáig 

Az új rendszer új ideáljai, a régi módon (1945-1955) 

 

1945. szeptember elsején a világháborúban vesztes magyar állam képviseletében Vörös 

János honvédelmi miniszter megrendelést adott a 20. század legmonumentálisabb hazai 

szobrászati együttesének, a háborúban győztes Vörös Hadsereg elesett katonáinak hősiességét 

hirdető budapesti Felszabadulási Emlékműnek elkészítésére. A Gellért-hegy e célra átalakított 

ormán álló alkotást, melynek 14 méter magas, pálmaágat tartó főalakja 26 méteres talapzaton 

áll, 1947. április 4-én avatták fel. Alkotója, Kisfaludi Strobl Zsigmond hét évvel később, már 

mint kétszeres Kossuth-díjas, hetvenedik születésnapja alkalmából nagyszabású retrospektív 

tárlatot rendezett a Műcsarnokban, amelynek redukált változatát a következő másfél évben a 

Szovjetunió nyolc nagyvárosában (Moszkva, Leningrád, Kijev, Odessza, Harkov, Lvov, 

Tallin, Riga), majd Prágában is bemutattak. Az impozáns sorozat első állomásán, 

Moszkvában a megnyitó napján (1955. november 10.) a tárlatot tízezren tekintették meg275, s 

népszerűsége a folytatás során is minden várakozást felülmúlt, összesen több mint 

százötvenötezren látták276 (a legtöbben, közel negyvenezren Odesszában). 

A fenti, néhány fontos, de valójában kiragadott tényen alapuló tudósítás azt sejteti, hogy 

igazi sikertörténet rejlik mögötte. Ez voltaképpen ugyan igaz, de ennek a sikertörténetnek 

árnyoldalai is voltak, amelyek távolról sem nélkülözték a politikai felhangokat, és jellemző 

tünetei voltak egyrészt a kurzusváltásnak, másrészt pedig a mindenkori „hivatalos” 

művészetirányítás működésének. 

A Felszabadulási emlékmű megrendelésének előzményeként ismeretes az anekdota, amely 

szerint a Budapestet elfoglaló szovjet hadsereg parancsnoka, Vorosilov marsall az autójából 

meglátta Kisfaludi Strobl városligeti Íjász-szobrát, és ő maga kerestette meg a művészt, hogy 

rábízza a szovjet hősi emlékmű elkészítését. Bár a történetet maga a szobrász írta le 

önéletrajzi könyvében,277 mégsem egészen így történt, pontosabban ez csak az egyik fele a 

történetnek. A megbízást az Ideiglenes Nemzeti Kormánytól, a háború utáni helyzetre 

jellemző módon a honvédelmi tárcától kapta. Egyengetésében szerepet játszott a művész veje, 

Visy Lajos (1908-1996) is, aki vezérkari tisztként ekkor Vörös János miniszter (1891-1968) 

közvetlen környezetében szolgált. Őt kérdezte meg a miniszter, korábbi tanára a Ludovika 

                                                 
275 Irodalmi Újság 1955. augusztus 27. 
276 A kiállítás-sorozatról a szovjet fogadó fél egy pompás fotóalbumot állított össze (ez tartalmazza az egyes 
állomásokon a tárlatot megtekintők pontos számát is), és azt ünnepélyesen átadta a művésznek. Az album Strobl 
hagyatékának részeként került a Göcseji Múzeumba. Egy sajtóhír (Esti Hírlap 1957. január 6.) ettől eltérően 
tizenegy szovjet kiállítási helyszínről tud, de azokat nem nevezi meg konkrétan. 
277 Kisfaludi Strobl Zsigmond: Emberek és szobrok. Budapest 1969; 167-168. p. 
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Akadémián, vajon apósa elvállalná-e a főváros ostroma során elesett szovjet katonák 

emlékművének elkészítését.278 A szobrász kijelentette, hogy egyenes megbízást elfogad, de 

pályázaton nem vesz részt. Személyét természetesen a szovjet parancsnokságnak is jóvá 

kellett hagynia. Ehhez bizonyult kitűnő ajánlólevélnek az Íjász, természetesen csak a szobrász 

széleskörű lekáderezése után, amiben politikailag a szovjet nagykövet, Georgij Makszimovics 

Puskin (1906-1963), művészileg a Budapestre érkezett, Vorosilovhoz közel álló Alexander 

Geraszimov festőművész (1881-1963) működött közre.279 Vorosilov már a Stefánia úti 

műteremben280 tett első látogatása (a művész lánya szerint az ide vezető út során csodálkozott 

rá az Íjászra) alkalmával elfogadta Strobl személyét, s haladéktalanul beüvegeztette az ostrom 

során kitört ablakokat, tüzelőt és élelmiszert küldetett a művész nehéz körülmények között élő 

családjának. Ez a segítség, és a grandiózus megbízás híre felerősített számos, a szobrásszal 

valószínűleg korábban sem szimpatizáló hangot. Hamarosan elterjedt a híre, hogy Strobl 

voltaképpen a Horthy István-emlékmű főalakját adaptálta a szovjet hősi emlékműre,281 és ez a 

minden alapot nélkülöző rágalom számos cáfolata ellenére mindmáig fel-felbukkan. Szakmai 

téren Strobl körül megfagyott a levegő. Az fel sem merült rosszakaróiban, hogy egy ilyen 

megbízást az adott szituációban, a lehetetlen gazdasági helyzetben, pláne Strobl „priuszával”, 

csak elfogadni lehetett. Ha Horthy, Gömbös, Grandi vagy akár az angol királynő 

portretírozója nemet mond a szovjet hősök emlékművére… 

Az emlékmű készítése nem bizonyult egyszerű folyamatnak.282 Már a helyszín kijelölése 

során is több nézet csapott össze, szóba jött a Horváth-kert, és három másik budai tér is, 

azonban Vorosilov és kísérete egyiket sem tartotta megfelelőnek, végül ők jelölték ki a 

                                                 
278 Visy Lajosné visszaemlékezései, i.m. 27. p. A szobor gondolata szerinte Varga Bélától, az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés elnökétől származott, ezt a tisztet azonban nem ő, hanem Zsédényi Béla töltötte be, így talán ő 
lehetett a kezdeményező. Varga 1946. február 7. és 1947. június 2. között volt a Magyar Nemzetgyűlés elnöke. 
279 Geraszimov látogatása akkora eseménynek számított, hogy a tiszteletére a Gellért szállóban rendeztek 
bankettet, melyen a teljes magyar politikai elit és a Vörös Hadsereg itteni vezetői is részt vettek. Az eseményről 
1945 szeptemberében a Magyar Filmhíradó is tudósított. Ld. http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=6012. A 
rendkívüli felhajtás jól illusztrálja, hogy lényegesen többről volt szó, mint egy szovjet festőművész rutinszerű 
látogatásáról, de azt természetesen nem lehetett kommunikálni, hogy a szovjet hősi emlékmű tervének 
cenzúrázása céljából érkezett.  Geraszimov szerepéről: Földes András: Parancsra született művészet. Artmagazin 
2008/4. 39-42. p, http://www.artmagazin.hu/artmagazin_hirek/parancsra_szuletett_m369veszet.304.html?-
module=38&pageid=0, idézi Rieder Gábornak a Geraszimov: „Sztálin és Vorosilov a Kremlben” c. képe 
kapcsán írt ismertetőjét a debreceni Modem 2008-as szocreál kiállításáról. 
280 A Százados úti művésztelepen lévő műtermét a budapesti harcok során találat érte, az ostrom után költözött 
az 1944-ben elhunyt Ligeti Miklós korábbi műtermébe. Visy Lajosné visszaemlékezései, i.m. 27. és 32. p. 
281 Erről először az 1946-ban a Kisgazdapártban, majd a Szabadságpártban politizáló Sulyok Dezső írt 1948-ban. 
Ld. Sulyok, Desiderius: Zwei Nächte ohne Tag. Übersetzung von Hugo Wyss. Thomas Verlag, Zürich 1948, 
220. p. Idézi: Pótó J: Az emlékeztetés helyei i. m. 126. 
282 Az emlékmű felállítása előzményeinek és folyamatának részletes ismertetése: Pótó János: Az emlékeztetés 
helyei i. m. 126-139. A szerző ugyanitt logikus, kronológiai érvekkel is alátámasztja a formai alapon egyébként 
is egyértelmű cáfolatát annak a hamis állításnak, mely szerint a Felszabadulási emlékmű Géniusza eredetileg a 
Horthy István-emlékműre készült volna. 
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Gellért-hegy ormát, ami a már elkészült helyett teljesen új tervet igényelt. A szobrász mellett 

konzulensként működött közre Alexander Geraszimov, valamint a helyszín kialakítását 

tervező Borisz Jofan (1891-1976), a sztálinista építészet jeles képviselője, akik több 

alkalommal módosítottak Strobl elképzelésein.283 Az alkotómunka kiemelt figyelmet kapott a 

sajtó részéről is.284 Utóbb ismertté vált a szobrok modelljeinek neve: a főalakot Turánszky 

Erzsébetről mintázta, 285 a Fáklyavivőt Hegedűs István öttusázóról és testnevelő tanárról,286 a 

szovjet katonát pedig Vaszilij Mihajlovics Golovcovról, aki valóban a Vörös Hadsereg 

harcosa volt.287 Vorosilov marsall és helyettese, Szviridov tábornok rendszeresen látogatta 

Strobl műtermét, és ellenőrizte a munkát. A befejezést sürgető, azt 1946. november 7-re 

irreálisan követelő Szviridovval a szobrász bátran szembeszállt, szerencséjére azonban 

Vorosilov a védelmére kelt, így az avatás 1947. április 5-én (abban az évben nagypéntek 

április 4-re esett, ezért a felszabadulást a következő napon ünnepelték) történhetett meg.288 

Sem a szobrász, sem az orosz főtisztek nem tudhatták még, hogy egy olyan, emblematikussá 

váló kultuszszobor született, amelynek nem csak a felállítása volt országos esemény, és nem 

csupán egy egész korszak jelképévé vált,289 hanem negyvenhárom évvel később eltávolítása, 

vagy átértelmezése körül is széleskörű vita bontakozott ki. A polémia az utóbbi javára dőlt el, 

így ma a szovjet hősök emlékét őrző Felszabadulási emlékművet nem csekély tartalmi 

                                                 
283 Maga a művész említette egy interjú során, hogy végül „a kormány és más szervek illetékesei” által a 
kilencedik terve került elfogadásra, ezt követően, május elsején kapta meg a honvédelmi minisztertől a hivatalos 
megbízást. Ld. Népszava 1970. március 29. Román Kálmán: Olajág a haza fölött. 
284 A Magyar Nemzet már az 1945. december 14-i számában tudósított Tombor Jenő honvédelmi miniszter 
látogatásáról a Felszabadulási emlékművön dolgozó Kisfaludi Strobl műtermében. Két héttel később (december 
29.) a Képes Figyelő közölte Strobl fényképét az emlékmű tervével. A Magyar Nemzet 1946-ban január 31-én és 
július 7-én is beszámolt a munka állásáról. A felavatást követően az Élet és Tudomány 1947. augusztus 14-én 
(460-463. p.) „A bronz a halhatatlanság szolgálatában” címmel részletesen bemutatta a szoborkészítés technikai 
menetét. 
285 Az a történet, ahogyan a szobrász az utcán utánaszaladva, ismeretlenül megszólította a Szabadság-szobor 
későbbi modelljét, az egészségügyi asszisztensként dolgozó Turánszky Erzsébetet, számos interjúban elhangzott, 
az azonban kevéssé ismert, hogy amíg a művésznek a szobor emblematikus főműve lett, az egyszerű vidéki lány 
életét megmételyezte, önértékelését teljes mértékben felborította. Idősebb korában már saját egykori modellségét 
rendszeres járulék szerzésére jogosító érdemnek tekintette, csekély sikerrel, ami miatt teljesen megkeseredett. 
Ld. Vivat Academia (Sopron) 2006/5, 42. p. Egy újsághír szerint Grúziában (sic!) még egy általános iskola is 
felvette a nevét, ami (ha így volt) aligha segítette objektivitásának visszanyerését. Ld. Népszabadság 2002. 
április 4, 44. p. Csordás Lajos: Átlényegült hölgy mázsás pálmaággal. 
286 Világ 1948. október 16. Más forrás Máriahegyi János szobrász-hallgatót (1925-2001), Strobl főiskolai 
növendékét tartotta a Fáklyavivő modelljének. Ld. Csordás Lajos előző jegyzetben említett cikkét. 
287 Budapest felszabadulásának huszadik évfordulója alkalmából az Esti Hírlap 1965. február 12-i száma idézi a 
előző napi moszkvai Pravdát, amelyben G. Zubkov írt cikket „Szobor a Duna felett” címmel, ebben említi a 
géniusz és a katona modelljének nevét is. Egy hónappal korábban, január 12-én Vadász Ferenc a 
Népszabadságban publikált „Egy szobor megszólal” címmel. Elmondja, a szovjet rádió segítségével hogyan 
találták meg Golovcovot, akit meghívtak Magyarországra. A Népszabadság 1965. április 3-i, ünnepi számában a 
szobrász és hajdani modellje közös képen jelent meg.  
288 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 170-171. p. 
289 Szűcs György: Ars memoria, ars oblivendi. Emlékművek térben és időben. In: Történelem – Kép. 
Szemelvények múlt és történelem kapcsolatából Magyarországon. Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest 2000, 689-694; 692. p. 
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metamorfózist követően (és immár eredeti feliratai, domborművei és a szovjet katona alakja 

nélkül) a Budapest (különböző rendezvények logójaként is felhasznált) jelképévé váló 

Szabadság szoborként emlegetjük.290 

 

 

27. A Felszabadulási emlékmű, 1947. 

 

A döntés két évtized távlatából szerencsésnek mondható. A politikai tartalommal 

leginkább terhelt részleteket eltávolították az emlékműről, a főalak azonban alkalmasnak 

bizonyult egy, az eredetinél általánosabb, az 1990-es rendszerváltást követően is vállalható 

szimbolika megtestesítésére. Ilyen formán maga a szobor különösen is megérdemli azt a 

hangsúlyos szerepet az életműben, amelyre kvalitása már eleve predesztinálja. Kifejezetten 

sikerült alkotásnak mondhatjuk, amely kiemelkedik a hasonló indíttatásból emelt 

                                                 
290 Az emlékművet megtartani vagy lebontani dilemmáját 1990-1992-ben számos újságcikk igyekezett pro és 
kontra befolyásolni, a kompromisszumos megoldást 1992 nyarán elősegítette Szentjóby Tamás művészi akciója, 
aki néhány napra nagy nyilvánosság előtt fehér lepelbe burkolta a monumentumot, és a Szabadság lelkének 
szobra elnevezést adta neki. Gesztusával megadta a kezdő impulzust az ekkorra már (az eredeti, részben cirill 
betűs feliratok és az orosz katonaszobor eltávolításával) megcsonkított emlékmű átértelmezéséhez (mai felirata 
szerint: „Mindazok emlékére, akik életüket áldozták Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és 
boldogulásáért.”). Ld. Magyar Napló 1990. május 3, 4. p. Kresalek Gábor: Hölgyet Leninnek! – A 
Felszabadulási emlékmű eltávolításáért; Magyarország 1990/13, 27. p. Ambrus György: Szoborsztori. Jelkép a 
hegyen; Magyar Nemzet 1991. szeptember 16, 7. p. K. S. Zs. Felszab. emlékművéről, ill. a szovjet katona 
szobrának lebontásáról; Népszava 1991. február 26, 5. p. D.D. – T.K: Mi lesz a gellérthegyi emlékművel? A 
főváros nem engedi eltávolítani; Magyar Nemzet 1992. június 23, 5. p. Szoborleplezés; Magyar Hírlap 1992. 
június 26, 1. p. Címlapkép a szoborleplezésről, 5. p: A Szabadság-szobor felöltöztetése művészi gesztus 
(tudósítás); Új Magyarország 1992. június 26, 24. p. Két kép és rövid tudósítás a Szabadság-szobor 
letakarásáról; stb. 
A szobor jelképiségének megváltozásáról: Boros, Géza: The metamorphosis of Liberty: the monument to 
Hungarian liberation. In: Figuration/Abstraction: Strategies for Public Sculpture in Europe 1945-1968. Ed. 
Charlotte Benton. Ashgate Publishing Ltd. – Henry Moore Institute, 2004, 69-84. p; U.ő: A Felszabadulási 
emlékmű metamorfózisai, előadás a Kisfaludi Strobl Zsigmond születésének 125. évfordulója alkalmából 
rendezett emlékkonferencián, Zalaegerszegen, 2009. november 3-án, szerkesztett változata: Zalai Múzeum 19. 
59-67. p. 
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monumentumok sorából. A hegy ormán, szélfútta ruhában álló, a pálmaágat diadalmasan feje 

fölé emelő sudár nőalak a fiatalság, az önérzet, a munka, az akarat és a kitartás diadalának 

jelképeként is értelmezhető, s ilyenként – immár eredeti érzelmi töltése nélkül – korszakok 

felett átívelő szimbólummá válhat. Ha az emlékmű egészét nézzük, voltaképpen csupán a 

közös felépítmény kötötte össze a hozzárendelt szobrokat és domborműveket, azok valójában 

autonóm, kompozícionális összefüggés nélküli alkotások. A Fáklyavivő figurája a szocreál 

művészet toposza, amely azonban a Nyíregyházán első világháborús hősi emlékmű 

főalakjaként már bevált Sárkányölővel együtt alkalmas a Szabadság-szobor megváltozott 

tartalmi vonatkozásainak alátámasztására is.  

Kisfaludi Strobltól 1945 tavaszán mi sem állt távolabb a felkérés elutasításánál. Ő 

dolgozni akart, és megbízói személyét tekintve soha nem válogatott. Simulékonysága persze 

sokaknak szúrta a szemét, és bár a „kollaboráns” jelzőt nem akasztották rá – legalábbis ennek 

ma már nincs nyoma –, a megbízás nyomán kialakult helyzetet, amihez talán néhány, az új 

hatalom preferenciáit jól tükröző kisebb munkája is járult (Sztálin-portré, 

munkásábrázolások), jól tükrözi a művésszel készült, és 1949. augusztus 7-én a Szabad Nép 

hasábjain megjelent, korábban már idézett interjú. Az idézett rész folytatásában Strobl 

keserűen elmondta, hogy „egy maroknyi csoport lett a szobrászat ura. Azt mondták, hogy ők 

kommunisták és mindenesetre úgy viselkedtek, mintha csak ők lennének kommunisták, s aki 

nem tartozik csoportjukhoz, az se nem művész, se nem kommunista. Mindeddig ők 

uralkodtak, nem a Párt vezette ezt a szakmát, ami örvendetes lett volna, hanem egy klikk 

uralkodott, ami hiba, sőt bűn…” A riporter a művészt nem kímélve azt a vádnak beillő 

kérdést is nekiszegezte, hogy Kisfaludi Strobl műtermére ráférne egy alapos takarítás, hisz 

évtizedeken keresztül választott szobrásza volt a honi és a nyugati felső tízezernek, ami 

ideológiailag nehezen egyeztethető össze legújabb feladatával. A diplomatikus válaszban 

Strobl azt mondta, hogy „egy szobrász nem maga választja a modellt, mert csak azon 

dolgozhatik, amit megrendelnek. Minden szobor temérdek pénzbe kerül.” 

A riport hatását a művész is némi aggodalommal figyelte. Lázár Bélának (1869-1950) egy 

1950-ben kelt levelében ezt írta: „A Szabadnép (sic!) cikke feltűnést keltett, magam is féltem 

bizonyos visszatámadásoktól, de tudtommal egyedül Vedres szaladt el a ˝Szabad Néphez˝ 

tiltakozni, persze minden eredmény nélkül.”291  A pályatársak esetleges etikai ellenérzései 

természetesen kevéssé kaphattak nyilvánosságot, a támadások ezért részben politikai, részben 

szakmai oldalról érkeztek. A Magyar Dolgozók Pártja szócsövének tekinthető Szabad Nép 

                                                 
291 Kisfaludi Strobl Zsigmond levele Lázár Bélához, 1950. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet (MKI), 
Adattár, MKCs–C–I.–44/121–1. 
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riportere („Ö. I.”, feltehetően Örkény István [1912-1979]) feltehetően egy olyan véleményt 

jelenített meg a művész korábbi megbízóinak felemlegetésével, amely alighanem a hivatalos 

körök több képviselőjében is megfogalmazódott. Nagyon feszegetni persze nem illett a 

kérdést, hisz a szobrász személyét maga Vorosilov hagyta jóvá, és baráti érzelmekkel is 

viseltetett iránta,292 felvetése azonban jelzi azt is, mire számíthatott volna Strobl a megbízás 

esetleges elutasításával.  

Nem az újságíró volt az egyetlen, aki hasonló észrevételekkel élt, sőt, a korszak művészeti 

életének egyik fő művészeti teoretikusa, Rabinovszky Máriusz (1895-1953) tovább is szőtte a 

gondolatot, amikor egy belső használatra készített anyagban a két világháború közötti 

szobrászatról a következőket írta: „A feudálburzsoá revizionista ideológiát leghívebben a 

milleneum nevelte mesterek fejezték ki. A korszak legnagyobb arányú alkotását, a Tisza-

szobrot még Zala György csinálta. Mellette Kisfaludi Strobl Zsigmond, Mecsekaljay Horvay 

János, Szentgyörgyi István, Pásztor János kapták a legtöbb megbízatást. (Érdekes lesz 

kivizsgálni, hogy az ellenforradalmi időkben legtöbb megbízást nyert szobrászok milyen 

szerepet játszottak a proletárforradalom három és fél hónapja alatt, milyen munkával vettek 

részt 1919. május 1-nek dekorálásában?)”293 A kivizsgálásra akkor persze nem került sor, 

azonban az elvhűség számonkérése rámutat a politikai köntösbe bújtatott ellenszenvre nem 

csupán Strobl, hanem a hivatalos művészet iránt is, amelynek képviselői a 20. század 

folyamán – legalábbis a felszínen – valóban jelentős ideológiai kacskaringókra kényszerültek.  

A túlzottnak tartott eszmei hajlékonyság – és ezt nyilván Rabinovszkyval együtt a szakma 

többi képviselője is tudta – nem művészeti kategória. Valakit meg lehet bélyegezni politikai, 

vagy szellemi-etikai alapállása, illetve éppen annak változékonysága miatt, azonban ettől 

művészi teljesítménye nem lesz lebecsülendőbb. Ahhoz, hogy egyes művészek jelentőségét 

csökkentsék, mások korábban periferikusabb szerepét kihangsúlyozzák, azokat az elvárásokat 

kellett megváltoztatni, amelyeket a társadalom szellemi hangadói a művészet iránt 

támasztottak, illetve azokat a normákat, amelyek a művészet fejlődésének irányát 

meghatározták. A magyar művészeti élet képviselői erre tettek is kísérletet. Ez a kísérlet 

                                                 
292 Az oppozícióba kényszerített, jobboldali érzelmű Lázár Béla naplójában már egyenesen így fogalmazott: 
„Stróbli és Csók benne vannak a mai rezsim vezetőségében. Ha bajba jönnék (valamely elszólásommal), talán 
kimentenének?” (Lázár Béla naplója, 1950. március 19; MTA MKI, Adattár, MKCs–C–I.–44/294). Lázár nem 
feltétlenül tudta, hogy Strobl vitathatatlan művészi tekintélyét és Vorosilov jóindulatát kihasználva valóban 
többeknek segített hatósági ügyük kedvező elintézésében, a börtön elkerülésében, vagy éppen az onnan való 
kikerülésben. 
293 A magyar művészet 1800-1945-ig. Összeállította: a Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Szerkesztő 
Bizottsága (Zádor Anna, Vayer Lajos, Rabinovszky Máriusz, Végvári Lajos, Pogány Ö. Gábor). Kézirat é.n. 
(1950 k.) MTA MKI, Adattár, MKCs–C–I.–64/330–36. A kivizsgálási javaslat pikantériája, hogy 1948-tól 
Rabinovszky és Strobl professzortársak voltak a Képzőművészeti Főiskolán, korábban pedig ő volt az, aki a 
Nyugat 1928. újévi számában (január 1.) elismerő hangvételű ismertetést írt Strobl debreceni Tisza-szobráról. 
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voltaképpen ugyanúgy igazodott a nyugat-európai művészet általános fejlődéséhez, mint az 

orosz művészek – Kandinszkij, Tatlin, Goncsarova, Malevics, Chagall stb. – kísérlete az 

avantgárd elterjesztésére a szovjet rendszer első éveiben, és ugyanolyan naivnak is bizonyult. 

E törekvés ékes példája volt az Európai Iskola működése és progresszív gondolatvilága iránti 

kezdeti hivatalos szimpátia is. Az 1948-as kommunista hatalomátvétel után szinte azonnal 

nyilvánvalóvá vált, hogy egy szovjet típusú totalitárius rendszer csak a teljes mértékben 

ellenőrizhető és irányítható művészetet hajlandó tolerálni. Az avantgárd művészet néhány 

évre (1957-ig) teljesen oppozícióba szorult. Más volt a helyzet a jobboldalinak tartott 

akadémikus művészettel, amelynek értékelésében az elmélet és a gyakorlat került éles 

ellentétbe egymással. 

Ideológiai alapon az „átkos” Horthy-korszak művészetével természetesen semmilyen 

szinten nem lehetett azonosulni. A Felszabadulási-emlékműre adott megbízás előtt ezért 

érezhető zavarodottsággal állt a szakma. Különösen is kitűnik ez Kállai Ernőnek (1890-1954) 

még az emlékmű felavatását három hónappal megelőzően, Kmetty János egy előadása 

kapcsán leírt soraiból. A szerző Kisfaludi Strobl Zsigmondot kárhoztatja, aki a Gellért-hegyen 

a felszabadító katona emlékére „közhelyszerű pátosszal semmitmondó szobrot” állított. 

Ráadásul az kapta a megbízást, „aki a Horthy-rezsim alatt az uralkodó osztály tagjairól 

készült émelygően tetszetős, ˝udvarias˝ portréplasztikákkal szerzett kétes hírnevet 

magának.”294 Az idézőjelbe tett ˝udvarias˝ kitételt itt a ˝hivatalos˝ szinonimájaként 

értelmezhetjük. A kritikus szavai mögül kilóg a lóláb, a művésszel szemben érzett 

ellenszenvét nem is próbálja palástolni. Strobl hírneve kétes értékű, mert portréinak 

felfogásával nem lehet egyetérteni – az nem merült fel szempontjai között, hogy a 

megbízásból készült portrénak alapvetően a megrendelő igényeit kell kielégíteni –, a művész 

ezért nem méltó arra, hogy ő kapja a nagyszabású megbízást. Ha már mégis megkapta, saját 

maga igazolásaként a szobor szükségszerűen csak rossz (közhelyes és üres) lehet. Szokatlan 

az is, hogy Kállai véleményét már az emlékmű felavatását jóval megelőzően hivatalosan is 

hangoztatta, ráadásul megfogalmazása sem egyértelmű. Nem világos ugyanis, hogy a 

Szabadság-szoborra gondolt-e, a szovjet katona mellékalakként szereplő szobrára, vagy az 

egész emlékműre? Gyaníthatóan persze ez csak az utókor elemzője számára kérdéses, hisz 

Kállai inkább Stroblnak akart odabökni, és csupán jelenségként említette az egész ügyet, 

konkrét műkritikusi megközelítés nélkül. 

                                                 
294 Kállai Ernő: Művészet és tömeg. Hozzászólás Kmetty János előadásához. Kézirat. MTA MKI, Adattár, 
MKCs–C–I.–11/501. 
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Érdekes, hogy amíg Kállai elsősorban Strobl szobrainak művészi szellemiségét 

(pontosabban: szellemtelenségét) támadta, az átfogóbb szemlélettel megnyilatkozó Rabinov-

szky egyértelműen az egész Horthy-kor hivatalos művészetfelfogását kárhoztatta. A jelek 

szerint – mint az új kurzus művészetpolitikájának egyik szócsövét – különösen is irritálta a 

Klebelsberg Kúnó által támogatott, egyszerre hazafias és reprezentatív művészet, arról és 

annak képviselőiről olykor ironikus megnyilatkozásokra ragadtatta magát. Egy szintén belső 

használatra készített összefoglalóban a következőket írta: „a két világháború közt ˝lázálmokat 

létrehozó életelixírt˝ injiciál Klebi neobarokkja. Emez 1925 óta tombol, még mindig Zala, 

majd (Kisfaludi – K.L.) Strobl, Sidló, Lányi, Bory, Orbán stb. képviseli ezen izomdudoros 

illetve habselyembőrű bombaszt szobrászi rugalmait; ők a klebizmus igazi megtestesítői.” 295 

Az idézet azért is érdekes, mert nélkülözi a nyilvánosságnak szánt visszafogottságot, és 

barokkosan cirkalmas iróniával figurázza ki a hasonló jellegű művészi megnyilvánulásokat. A 

Képzőművészeti Főiskolán 1948-tól Strobl kollégájává kinevezett Rabinovszky a normatív 

alapú esztétika talaján állt,296 és nem is törekedett a két világháború közötti neobarokk 

virágzás belső mozgatórugóinak elemzésére, hanem a baloldali művészetírás bástyái mögül 

egyértelműen mint a múlt egyik csökevényére tekintett rá. Mindazonáltal Strobl 

művészetének értékeivel – amint ez más írásaiból kiderül – tisztában volt, és 

művészettörténeti helyének objektív meghatározására is törekedett,297 még ha saját, néhány 

évvel korábban megfogalmazott művészetpolitikai koncepcióját, mely szerint a művésznek a 

korszellemre történő válaszadását kell figyelembe venni, s nem előírni neki, hogyan 

feleljen,298 nem is tudta minden esetben konzekvensen alkalmazni. 

A Strobl elleni támadások csúcspontját alighanem az I. Magyar Képzőművészeti 

Kiállításon (1950) szereplő munkái által generált kritikai tudósítások jelentették. Az új, 

szocialista Magyarország művészeti életének első országos seregszemléje a művészek 
                                                 
295 Rabinovszky Máriusz összefoglalója az 1910-1945 közötti magyar művészetről Redő Ferenc (akkor a 
Művelődésügyi Minisztérium osztályvezetője) részére. Kézirat, 1949. június 14. MTA MKI, Adattár, MKCs–C–
I.–64/38-4. Más szempontból idézi és értékeli: Rockenbauer Zoltán: Száz év után újra együtt a Nyolcak. 
Múzeumcafé 2011/2-3, 33-41; 36. p. 
296 Pataki Gábor: Rabinovszky Máriusz (1895-1953). In: Emberek és nem frakkok. A magyar művészettörténet-
írás nagy alakjai. Szerk. Markója Csilla – Bardoly István. Budapest, Enigma, é.n. 387-396; 387. p. 
297 Rabinovszky Máriusz: Magyar művészet a század elején. Gépirat, é.n. MTA MKI, Adattár, MKCs–C–I.–
64/191-3. A szerző Kisfaludi Stroblt az általa kreált „szobrászi festőiség” irányzatához sorolja. A Szinyei 
Társaság 1948-as kiállítása kapcsán (Nemzeti Szalon) Kisfaludi Strobl kapcsán Rabinovszky azt írta, hogy 
Strobl műveiben minden csupa hullámzás, barokkos lendület, anyagszerű lágyság: a hatáskeltésben 
csalhatatlanul biztos. Rabinovszky Máriusz: Kiállítási beszámoló. – A Szinyei Társ. kiállítása a Nemzeti 
Szalonban. Szabad Művészet 1948/3. 116-118. p.  
298 Rabinovszky Máriusz: Művészet és válság. Budapest 1945. (új kiadása: 1988.). Idézi: Pataki Gábor: 
Rabinovszky Máriusz (1895-1953). In: Emberek és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. 
Szerk. Markója Csilla – Bardoly István. Budapest, Enigma, é.n. 387-396; 392-393. p. A koncepció saját 
írásainak szellemiségét tekintve – mint láttuk a Strobl Tisza-szobráról szóló ismertetés relációjában –  is 
érvényesnek bizonyult. 
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szocialista elkötelezettségét volt hivatott demonstrálni. A művészi minőségen túl a kritikusok 

elsősorban a dolgozó emberek ábrázolásának hitelességét és az alkotók őszinteségét kérték 

számon. Strobl három alkotásával – És mégis megindul a munka, Kőfejtők, Őrtálló honvéd –

szerepelt, az első még 1946-ban, a másik kettő 1949-ben, illetve talán 1950-ben készült. Az 

elsőnek készítési dátuma azért fontos, mert Strobl még a kommunista fordulat évét 

megelőzően, a szocialista realizmus dogmáinak hazai meghirdetése előtt mintázta, így a 

kritikus Radocsay Dénes (1918-1974) egy későbbi időszak követelményeit vetíti vissza és 

alkalmazza a szoborra, amikor így fogalmaz: „…hamis hangon szól Kisfaludy Strobl 

Zsigmond ˝És mégis elindult a munka˝ című szobra… (amelyben a művész) a tartalmas 

mondanivalót patetikus lendülettel pótolja, ez a lendület azonban üres, nem tölti meg, nem 

teszi magától értetődővé a szocialista építés öröme.”299 Végvári Lajos (1919-2004) egy 

napilapban megjelent tudósításában nemes egyszerűséggel kijelentette: Kisfaludi Strobl 

Zsigmond munkásszobrai nélkülözik az új típusú dolgozók jellemvonásait.300 Végvári 

sommás, a szakmaiság minimumát is nélkülöző megnyilvánulásával tulajdonképpen nem 

lenne érdemes foglalkozni, azonban jól illusztrálja azt a ma már kevéssé vállalhatónak tűnő 

szerepet, amelyet egyébként jó tollú, nagy tudású és kialakult értékrenddel rendelkező 

szakemberekre rákényszerítettek. Azt csak halkan jegyzi meg az utókor már megfelelő rálá-

tással bíró elemzője, hogy „az új típusú dolgozók jellemvonásai” fogalom oly kevéssé 

normatív és oly mértékben rugalmas, hogy bátran lehetett mindenkor az éppen pillanatnyi 

követelményekhez igazítani.301 

Radocsay értékelése a Strobl iránt érzett ellenszenvet megpróbálja művészeti köntösbe 

bújtatni. A rommá lőtt, kifosztott, tönkretett ország szétzilált termelőkapacitásának legalább 

részleges helyreállításáért heroikus küzdelmet folytató, a megrongált gépeket is beindító 

egyszerű munkásembereknek (és nem a szocialista építésnek) emléket állító kisplasztika az 

első a művésznek a dolgozó embereket ábrázoló, új témájú művei között. Bár a törött gép-

kereket emberfeletti erővel elforgató, félmeztelen munkás-hérosz lendületének talán kissé 

túlzott pátoszát tekintve Radocsaynak van bizonyos fokú igazsága, azonban ez nem pótolja a 

tartalmas mondanivalót, hanem kihangsúlyozza azt. A Strobl alkotásaira aggatott „patetikus” 

                                                 
299 Radocsay Dénes: Megjegyzések az I. Magyar Képzőművészeti Kiállításhoz. Kézirat. MTA MKI, Adattár, 
MKCs–C–I.–30/54-2. és 3. 
300 Magyar Nemzet 1950. szeptember 10. 
301 1949. október 1-jén nyílt meg a Nemzeti Szalonban az a szovjet festőművészet válogatott anyagát bemutató, 
nagy hírveréssel beharangozott kiállítás, melynek egyik kevéssé titkolt célja a szocreál tematikus és stiláris 
normáinak széleskörű megismertetése és propagálása volt. A következő év augusztusában, a szocialista építés 
jegyében rendezett, a magyar képzőművészeket átfogó módon reprezentáló nagy kiállításon közszemlére tett 340 
alkotás voltaképpen a lecke felmondása volt, ami a kritikák és tudósítások hangneméből is tükröződik. Ld. 
Prakvalvi Endre – Szűcs György: A szocreál Magyarországon. Corvina Kiadó, Budapest 2010, 45-47. p. 



 106 

jelző egyébként olyan toposszá vált, amely a kor művészettörténészeinek írásaiban Kállaitól 

és Rabinovszkytól Aradi Nóráig (és napjainkban Wehner Tiborig) újra és újra visszhangzik. 

Az És mégis megindul a munka a szó legszorosabb értelmében két korszak határán álló mű, 

amely a legcsekélyebb mértékben sem mondható rosszabbnak vagy kevésbé őszintének, mint 

az ötvenes évek elejének erőltetett és gyakran közhelyszerű „szocreál” munkásábrázolásai.302  

A törött kerék küllőit vízszintesig meghajolva megragadó, lábait széles terpeszben 

megvető munkás alakja szobrászilag jól megoldott, részleteiben gazdag megmunkálású 

alkotás. A talapzatán lévő stilizált dombormű a jelenet környezetét képező romos gyártelepet 

mutatja. A félakt hátán a megfeszülő izmok játékának anatómiailag helyes megmintázása az 

új típusú művészet keretei között is hálás feladatot jelentett a szobrásznak. Nem mond ellent a 

figura lendületéről elmondottaknak a kompozíció alapvetően statikus jellege. A meghajló 

férfialak testének egész súlyát beleadva rugaszkodik neki a törött kerék mozgásba 

hozatalának. Strobl az erőfeszítés pillanatát ábrázolja, a mozdulat megkezdődése előtti 

pillanatot. A dinamikus folyamatban egy pillanatra beálló statikus nyugalmat, amelyben az 

egész mozgássor lényege összesűrűsödik (akárcsak olyan térben, időben és jellegben távol eső 

szoborművekben, mint Müron Diszkoszvetőjén vagy Michelangelo Dávidján). A kompozíció 

zárt, a hatalmas kerékből és a figura tartásából adódóan már-már geometrikus jellegét a törött 

kerék egy részének hiánya töri meg és oldja fel, s voltaképpen ez teszi plasztikailag 

izgalmassá az alkotást.  

 

28. És mégis megindul a munka… 1946. 

                                                 
302 Ezt támasztja alá, hogy a Szovjet Posta 1969-ben bélyeget adott ki róla (ld. http://www.123rf.com/stock-
photo/budapest.html).  
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A Képes Figyelő 1950/49. számának borítóján Kisfaludi Strobl A magyar nép a 

szocializmus útjára lépett című, carrarai márványból faragott szobra díszlett. A szobor, illetve 

annak címe szinte illusztrálja a szobrásznak Lázár Bélához írt, már idézett levele néhány 

sorát, ahol a napi művészeti csatározásokon való kívülállását hangsúlyozza: „A művészeti 

formalizmus, vagy bármely izmus nem túlságosan érdekel és az ezeken rágódó esztéták sem, 

én élek a műtermemben, dolgozom, figyelem az élet különböző …(szintjein) harcoló 

eseményeket és lassan, de biztosan öregszem.”303  A Strobl elleni támadások, bármennyire is 

ideológiai köntösbe bújtatták őket, nem érhettek el eredményt. 1950-ben a Felszabadulási 

emlékműért és a Sztálin 70. születésnapjára készített, a Szabadság téren felállított (1956-ban 

ledöntötték) Hála-szoborért (1949) a szobrász az elsők között kapta meg a frissen alapított 

Kossuth-díjat.304 A Sztálin-szobor pályázatán a szoborbizottság az első forduló alapján őt is 

meghívta a négyfősre szűkített második körbe,305 amelyet végül ugyan Mikus Sándor nyert 

meg, de Strobl tekintélye és elkötelezettsége immár megkérdőjelezhetetlenné vált.306 A bíráló 

hangok a kedvező politikai hátszél zúgásában elhalkultak. A Kis Újság 1950. évi szilveszteri 

számában a Szovjet-Magyar Baráti Társaság kongresszusa alkalmából – amelyben elnökségi 

tag volt – hosszú interjú készült a művésszel a műtermében. A riportban a szovjet 

útmutatással fejlődő szocreál művészetről szól, amely közérthető, és folyamatos kapcsolatban 

van a néppel. Az irányára és feladataira vonatkozó kérdéseket a közelmúltban tisztázta a 

hazánkba látogató Zarnoskinnal, a Tretyakov Képtár igazgatójával.307 

A következő esztendőkben Kisfaludi Strobl sorra kapta a monumentális állami 

megbízásokat (Kossuth és Rákóczi szobra a Millenniumi emlékműről eltávolított Habsburg-

szobrok helyére, a Kossuth-téri szoboregyüttes főalakja, Agronómus-szobor a moszkvai 

magyar mezőgazdasági pavilon homlokzatára stb.) és kitüntetéseket, köztük 1953-ban újabb 

Kossuth-díjat, 1954-ben pedig Munka Vörös Zászló Érdemrendet. Nem csoda, hogy 70. 

születésnapjának megünneplése 1954-ben országos eseménnyé vált. A Magyar Képző- és 

Iparművészek Szövetsége ebben az évben kétszer akkora összeggel (100.000 Ft) támogatta 

gyűjteményes kiállításának megrendezését, mint a sorban utána következő egyéni kiállítást 

                                                 
303 Kisfaludi Strobl Zsigmond levele Lázár Bélához, 1950. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Adattár, 
MKCs–C–I.–44/121–1. A levél folytatásában Strobl szinte reagál Lázár egykorú, néhány jegyzettel korábban 
már idézett naplóbejegyzésére (Lázár Béla naplója, 1950. március 19; MTA MKI Adattár, MKCs–C–I.–44/294): 
„Örülök két édes unokámnak és védem családomat, magamat és az én kedves barátaimat, amíg lehet…” 
304 Szabad Nép 1950.03.15. Húszezer forintos Kossuth-díjat kapott Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész 
Sztálin generalisszimusz 70. születésnapjára készített szobráért és a Gellért-hegyi Szabadság szobráért. 
305 Szabad Nép 1950. június 18. 
306 Pótó János: Egy korszak jelképe: A Sztálin-szobor, 1949-1956 i. m. 
307 Kis Újság 1950. december 31. Beszélgetés Kisfaludi Stróbl Zsigmond szobrászművésszel. 
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(Szőnyi István).308 A Műcsarnok termeit betöltő, száznegyvenhét alkotást felvonultató 

retrospektív tárlat a művész apoteózisát jelentette. Újabb nagyszabású riport készült vele a 

Szabad Népben,309 amely már kerülte a néhány évvel korábbi provokatív hangnemet, s habár 

megemlíti, hogy a művész itt-ott megelégszik a tetszetős külsővel, s a szép felület, élethű 

forma látszólag elfedi a tartalom, a mondanivaló hibáját, a negatívumok eltörpülnek a dicsérő 

szavak mellett, s a riporter kihangsúlyozza, hogy neve az egész világban ismert. Talán már a 

Zarnoskinnal való budapesti találkozón előkészítésre került a jubileumi kiállítás Szovjetunió-

béli vándoroltatása, amely a következő két évben megvalósult. Az első, moszkvai állomás 

nyomán V. Tolsztoj tollából hosszú méltatás jelent meg az Iszkussztvo (Művészet) c. lapban, 

amelyben Strobl pályájának vitatott szakasza mintegy cenzúrázásra került, őt magát pedig a 

„legkiválóbb mai szobrászok közé” sorolja. Strobl „különleges érdeméül kell betudnunk a 

realizmushoz és kora haladó eszméihez való hűségét, tekintettel arra, hogy három és fél 

évtizeden keresztül, egész Magyarországnak 1944-ben bekövetkezett felszabadulásáig, a 

nyugat-európai burzsoá művészet dekadens áramlatainak légkörében kellett dolgoznia… E 

kiváló realista mester művei a legközvetlenebb hagyomány láncszemét képezik a mai magyar 

művészet és a XIX. sz. második felének legjobb demokratikus hagyományai és művészi 

kultúrája között” – írja Tolsztoj.310 A szovjet művészet irányadó kritikusa a magyar szobrász 

művészetét elfogadta a nyugati realizmus gyökereiből kinőtt szocreál kimagasló példájának, s 

innentől kezdve már nem őt méricskélik valamely elképzelt normához, hanem az ő művei 

jelentik a zsinórmértéket, amit az irányzat hazánkban éppen elkezdődő olvadása csak 

elősegített.  

 

29. A moszkvai kiállítás megnyitója, 1955. 
                                                 
308 A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége vezetőségi ülésének jegyzőkönyve, 1954. május 3. MTA 
MKI, Adattár, MKCs–C–I.–2/1010-5. 
309 Szabad Nép 1954. szeptember 9. Cseh Miklós: Kisfaludi Strobl Zsigmond művészetéről. 
310 V. Tolsztoj: Kisfaludi Strobl Zsigmond. Iszkussztvo, 1956/1. Fordította: Révész Györgyné. Kézirat, Göcseji 
Múzeum. 
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Világhír vagy hír a világban? 

A művész és szobrai külföldön 

 

 

Abban, hogy Kisfaludi Strobl Zsigmond a 20. századi magyar szobrászat külföldön is 

egyik legtöbbet szereplő és legismertebb alakja lett, kétségkívül nagy szerepe volt a kedvező 

angol, majd szovjet kritikáknak. A hazai sajtóban megjelent méltatások olykor egyenesen a 

„világhírű” jelzővel illették, az avatottabbak inkább a nemzetközileg (el)ismert311 formulát 

alkalmazták vele kapcsolatban. Ehhez mindenekelőtt a köztudatba leginkább bekerült külföldi 

szereplései szolgáltak alapul: az 1929-es barcelonai és az 1937-es párizsi világkiállítás 

aranyérme, az 1930-as években a londoni felső tízezer portrészobrászaként szerzett tekintély, 

az 50-es és 60-as években a Szovjetunióban tett látogatások és az ott kapott elismerések, 

esetleg a rendszeresen Magyarországra látogató Sukarno indonéz elnök által 1960 körül, több 

részletben megrendelt, életnagyságú szoborsorozat. Ami azonban ezen túl terjedt, a korabeli 

sajtótudósítások ellenére mára nagyrészt feledésbe merült. Az életpálya és az életmű 

módszeres feltárásához azonban éppen ez az egyik legfontosabb terület, művei külföldi 

fogadtatásának vizsgálata ugyanis különösen fontos nimbusza valódi hátterének feltárása 

szempontjából. 

A vizsgálódást három párhuzamos szálon érdemes elvégezni. Számba kell venni egyrészt 

a külföldi kiállítási szerepléseket, másrészt a külföldi sajtóban megjelent híradásokat, 

harmadsorban pedig fel kell térképezni a határainkon kívül köztérre vagy 

közgyűjteményekbe, sőt, lehetőség szerint a magángyűjteményekbe került alkotásokat is. 

Különösen az utóbbiakról azonban keveset tudunk, és miután a művész nemigen tartotta 

magát konzekvensen az „eredetinek” mondható alkotások limitált számához – lord 

Rothermere álló portréja például a megrendelő kérésére tizenkét példányban készült312 –, 

későbbi sorsuk gyakorlatilag nyomon követhetetlen.  

A művész első külföldi szereplése az 1909-es Velencei Biennáléhoz kapcsolódott (ez a 

főiskoláról történő eltanácsolását követő esztendőben történt), majd 1911-ben a római 

nemzetközi kiállításon szereplő magyar művészek között volt olvasható a neve.313 A fiatal, 

még kevéssé ismert Strobl ebben az évben, alapító tagként költözött a kapuit megnyitó 

                                                 
311 Pl. Bánóczi Zsuzsa tömör, de alapos szócikke (Kisfaludi Strobl Zsigmond): http://artportal.hu/lexikon-
/muveszek/kisfaludi_strobl_zsigmond  
312 Pesti Hírlap 1928. április 24. 
313 Revue de Hongrie 1911/VII. 466-468. p. 
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Százados úti művésztelepre, és ekkortól vett rész a kecskeméti művésztelep munkájában is.314 

1912-ben, a Rudics-díj révén már széleskörű figyelem irányult rá. A Mosó leány (Mosónő) c. 

szobrával ismét (majd még további hat alkalommal315) részt vett a Velencei Biennálén. 

Ugyancsak résztvevője volt – néhány, a herendi gyárban sokszorosított porcelán szobrával – 

Párizsban a Salon d Automne magyar kiállításának, melyet Lázár Béla szervezett.316 1912 és 

1913 nyarán is Párizsban járt tanulmányúton, itteni esetleges szobrászi tevékenysége nem 

ismert. Induló nemzetközi karrierjét azután a világháború megtörte, s az csak a húszas évek 

elejétől bontakozhatott ki. 

1921-ben Amszterdamban és Hágában rendeztek kiállítást magyar művészek munkáiból, 

egy másikat pedig Stockholmban, mindkettőt Kisfaludi Strobl részvételével. 1923-ban a 

dániai Christiániában megrendezett 7. Magyar Reprezentatív Kiállításon hat munkájával 

szerepelt,317 egy évvel később – főiskolai tanárnak történő, év eleji meghívását követően – 

Bécsben, a 9., hasonló néven rendezett tárlaton négy plasztikával.318 1925-ben a Szinyei 

Társaság – melynek a művész alapító tagja volt – a londoni Royal Academy of Arts termeiben 

rendezett tárlatot, amelyet utóbb Bradfordban is bemutattak. Ennek kapcsán a Drawing and 

Design (London) júniusi számában a jó nevű kritikus, Kineton Parkes Strobl négy aktszobrát 

(Gyík, Fürdőző nő, Guggoló asszony, Fürdő után) méltatta meleg hangon, röviden vázolva a 

szobrász pályaképét is.319 Ugyancsak kedvező kritikákat kapott francia és holland lapokban a 

Szinyei Társaság 1926-os brüsszeli kiállítása kapcsán.320 

A szobrász pályája szempontjából különösen nagy jelentőségűnek bizonyult ugyanennek 

az évnek júliusában Parkes írása a patinás, 1893-ban alapított The Studio c. londoni művészeti 

folyóiratban. Cikkében Közép-Európa fiatal szobrászait méltatta,321 a magyarok közül 

Pásztort, Sidlót, Luxot és Kisfaludi Stroblt emelte ki. Utóbbi Reggel című szobrát egy egész 

oldalon reprodukálta. Ez keltette fel William Randolph Hearst (1863-1951) amerikai 

sajtómogul figyelmét, aminek eredményeképpen levélben fordult a művészhez, és a szobrot 

életnagyságú márvány változatban megrendelte. Az ismert történet szerint Strobl az 1928. évi 

Kossuth-zarándoklat alkalmával maga vitte a szobrot (mely Hearst halála után az őhozzá 

                                                 
314 Sümegi György: A kecskeméti művésztelep dokumentumai (1909-1919). L’Harmattan Kiadó, Budapest 
2009; 74, 102, 167, 192, 244, 257, 328. p. (utalások Kisfaludi Strobl itteni működésére). 
315 1914, 1930, 1932, 1934, 1938, 1940. Ld. Bánóczi Zsuzsa: Kisfaludi Strobl Zsigmond i. m. 
316 Budapesti Hírlap, 1912. március 31, 13-14. p. (ld. „Az utak elváltak” i. m. III. kötet 344-345. p. 
317 Katalogen for den VII. Ungarshe Representative Utstillig 1923. Christiania 
318 Katalog der IX. Ungarischen repräsentativen Kunst Ausstellung 1924. Wien 
319 Magyar Művészet 1925, 178. p. (itt idézi Kineton Parkes kritikáját: „A mai szobrászat egyik fő szépsége, 
hogy a klasszikus bájt egyesíti a naturalista igazsággal. Szép példája ennek a magyar szobrász, Kisfaludi Strobl 
Zsigmond.”) és 1925/9, 433. p.  
320 Magyar Művészet 1926, 297-302. p. 
321 Magyar Művészet 1926, 419-420. p, idézi a The Studio júliusi számát 
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gyengéd szálakkal kötődő Marion Davies színésznő tulajdonába került) New Yorkba, ahol – 

egy sajtótudósítás szerint, mint korábban láttuk – önálló kiállítást is rendezett, és három 

szobrát (Boxoló, Lábtörlő nő, Guggoló nő) eladta. 322  

Ugyanebben az évben érdekes és szokatlan újsághírrel lehetett találkozni a hazai 

lapokban. Kisfaludi Strobl pert indított a hágai nemzetközi bíróságon a csehszlovák állam 

ellen.323 A per tárgya az egykor (1917-ben) a kassai katonaiskola udvarára, a gorlicei áttörés 

emlékére tervezett emlékmű két elkészült, nagyméretű szobra (Ferenc József és IV. Károly), 

amelyeket a csehszlovák bevonulást követően feltehetően beolvasztottak. A művész 

kártérítést, vagy a szobrok kiadatását követelte. A per kimeneteléről nem tudunk, bár 1932-

ben még említést tett róla a sajtó.324 

Ezt megelőzően azonban, 1927 tavaszán Strobl Bécsben szerepelt nemzetközi tárlaton,325 

majd a firenzei, a fiumei és a varsói magyar kiállításon. A lengyel főváros Szépművészeti 

Társulatától „mention honorable” elismerést kapott,326 majd még ugyanebben az esztendőben 

egy philadelphiai nagy kiállításon aranyérmet nyert.327 A következő néhány évben szinte 

állandó a jelenléte a külföldön bemutatkozó magyar művészek között. 1928-ban a bécsi 

Sezessionban,328 Pármában, Malmőben329 és Stockholmban330 szerepelt – itt a göteborgi 

Nemzeti Múzeum megvette a Reggel című szobrát331 (Parkes méltatásának ebben is szerepe 

lehetett), a sajtóban pedig igen kedvező kritikák jelentek meg róla.332 Az 1929-es, az Íjász 

révén számára igen magas elismerést eredményező barcelonai világkiállítást333 megelőzően, 

áprilisban a nürnbergi magyar héten hat szobrával szerepelt – Leányakt c. alkotását Nürnberg 

városa meg is vásárolta334 –, nyáron az óriási sikert hozó genfi magyar kiállításon mutatkozott 

                                                 
322 K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 102. p. 
323 Az Est 1928. június 28. 
324 Pesti Hírlap 1932. augusztus 30, 8. p. 
325 Magyarság 1927. március 31. 
326 Magyarság 1927. május 27. 
327 Magyar Iparművészet 1927, 86. p. Philadelphiában egyébként minden bizonnyal már ezt megelőzően is 
szerepeltek alkotásai, hiszen Ligeti Miklós Művészi Kerámiaműhelye (más néven: Angyalföldi Műhely), 
amelynek 1922-ben, 1925-ben és 1926-ban is volt kiállítása a városban, több más szobrásszal együtt őt is 
rendszeresen foglalkoztatta. Ld. Magyar Művészet 1919-1945, főszerk. Aradi N, Bp. 1985, 90. p. 
328 Budapesti Hírlap 1928. december 1. 
329 Magyarország 1928. december 25. 
330 Magyar Iparművészet 1929/3. 180. p. 
331 Nemzeti Újság 1928. december 12. 
332 Magyar Iparművészet 1929/3. sz. 176-180. p; idézi többek között a Svenska Morgenbladet (Stockholm) 1928. 
október 3-i, az Aftonbladet (Stockholm) október 4-i és 6-i, a Skanska Dagbladet (Malmö) 1928. december 12-i 
számát. 
333 Az Est, Magyarság 1929. október 23. 
334 Magyarság 1929. április 30. A szobor a mai Gemälde- und Skulpturensammlung der Stadt Nürnberg 
gyűjteményébe került, azonban a II. világháború eseményei során nyoma veszett, feltehetően megsemmisült. 
Sajnos fénykép sem maradt róla, így a leltárkönyv szerint 62,7 cm magas, 1925-re datált, Leányakt (Térdelő) 
címet viselő (Dr. Ursula Kubach-Reutter szíves tájékoztatása) márványszobor identifikációja problémás. 
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be, amelynek anyagát Bernbe is meghívták,335 s részt vett a bécsi Burggartenben rendezett 

magyar kiállításon is.336 1930-ban a Velencei Biennále mellett a IV. Monzai Kiállításon vett 

részt a magyar küldöttség tagjaként,337 1931-ben Belgrádban, 1932-ben újra a Velencei 

Biennálén állított ki. 

Ezt követően a helyzet megváltozott. 1932-től hét éven át Strobl önálló műtermet tartott 

fent Londonban, és áprilistól októberig jobbára az angol fővárosban tartózkodott. A sajtóban 

jól dokumentált és emlékiratában bőségesen, talán kissé ki is színezve felidézett angliai 

működése során a londoni felső tízezer egyik legkeresettebb portrészobrásza lett. Az egész 

művészpálya szempontjából meghatározó londoni időszak – mint láttuk – a hazai művészeti 

élet és kultúrpolitika nemzetközi megítélése szempontjából is nagy jelentőségű volt. 

Az angliai sikerek tovább növelték a szobrász hazai tekintélyét, állandó helye volt a 

külföldön szerepeltetett magyar művészek között. 1937-ben közreműködött a számára utóbb 

szép sikert hozó párizsi világkiállítás Györgyi Dénes által tervezett magyar pavilonjának 

szobrászati díszítésében.338 Londonban Bernard Shaw közreműködésével film készült Strobl-

ról.339 1938-ban a Berlini Nemzetközi Kézművesipari Kiállításon,340 ismét a Velecei 

Biennálén, majd egy nagy tallini tárlaton vett részt, ahol Konstantin Päts észt államelnök két 

szobrát is megvásárolta.341 Londonban több portréval szerepelt a magyar művészek itteni 

kiállításán is.342 A következő évben felavatták Apponyi Albert emléktábláját, Kisfaludi Strobl 

alkotását a genfi Hotel Residence falán.343 

A Pesti Napló 1938 karácsonyi számában Tábori Kornél cikket írt a kortárs hazai alkotók 

külföldi múzeumokban és köztereken található műveiről.344 Felsorolása szerint Strobl 

alkotásait a Musée de Luxembourg, valamint New York, Nürnberg, Párizs, Stockholm és 

Santa Barbara múzeumai őrzik. Említést tesz a Miami közelében, szép téren álló alkotásairól 

is (Santa Barbara, El Presidio tér, az Íjász és a Vénusz). 

                                                                                                                                                         
Valószínűsíthető, hogy az 1915-ös Guggoló leány c. márványról van szó, amely az 1925-ös budapesti Magyar 
Akt Kiállítás katalógusában is Térdelő nő címen szerepelt. 
335 Nemzeti Újság 1929. október 3. 
336 Az Est 1929. június 27. 
337 Magyar Iparművészet 1930, 165. p. 
338 Magyar Iparművészet 1937, 150. p. 
339 Magyarország 1938. február 12. Shaw közreműködése a vakszerencsének volt köszönhető, hiszen a Pathé 
Cinema forgatócsoportja éppen a filmfelvétel előkészületeinél tartott Strobl műtermében, amikor Shaw 
váratlanul betoppant feleségével, s a helyzetet felmérve rögtön ajánlkozott rendezőnek és közreműködőnek, amit 
a filmesek nagy örömmel fogadtak. Ld. K. S. Zs: Emberek és szobrok i. m. 130-131. p. 
340 Magyar Iparművészet 1938, 158. p. 
341 Pesti Napló 1938. május 3. 
342 Újság 1938. június 19. 
343 Pesti Hírlap 1939. március 1. 
344 Pesti Napló 1938. december 25. 
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A II. világháborút követő politikai átalakulás során Kisfaludi Stroblnak a magyar állam 

nemzetközi kulturális reprezentációjában betöltött szerepe alapvetően nem változott, sőt, 

bátran fogalmazhatunk úgy, hogy kiteljesedett. Utalnunk kell azokra a folyamatokra, amelyek 

kezdőpontja a külső szemlélő szemében talán a Felszabadulási emlékműre adott megbízás 

volt – ennek előzményeit ugyanakkor a londoni sikerekben kell látnunk –, és amelyek azt 

eredményezték, hogy Strobl továbbra is a magyar kultúrpolitika leginkább támogatott alkotói 

közé tartozhatott. A nagy megrendelés mögött, mint láttuk, maga Vorosilov, a 

Magyarországot elfoglaló szovjet csapatok parancsnoka is ott állt, aki mind a szobrásszal, 

mind az elkészült szoborral mélyen szimpatizált. Távolról sem lehet így csodálkozni azon, 

hogy az emlékmű felavatását követően Strobl tagja volt az Ortutay Gyula miniszter 

vezetésével Moszkvába induló első magyar kultúrdelegációnak, amelyben a Magyar-Szovjet 

Művészeti Társaságot képviselte.345 Az út során igazi hírességként kezelték, és lehetőséget 

biztosítottak számára – aligha véletlenül – egy olyan szakmai kapcsolatrendszer kiépítésére, 

amely a későbbiekben igen gyümölcsözőnek bizonyult.  

A következő esztendőkben a művész a két ország közötti kulturális kapcsolatok egyik 

központi alakjává vált. Az első utazást továbbiak követték, a tekintélyes magyar 

alkotóművész munkásságát számos szovjet kulturális és napilap méltatta meleg hangon. 1949-

ben Strobl készítette Sztálin 70. születésnapjára a Hála szobrát,346 amelyet itthon a Szabadság 

téren állítottak fel, emellett kisplasztikaként multiplikálták is. 1951-ben Moszkva347 mellett 

Varsóban348 is rendeztek magyar képzőművészeti kiállítást, természetesen ezeknek is 

résztvevője volt. 1954-ben, 70. születésnapja alkalmából a szovjet művészek testületileg 

küldtek üdvözlő táviratot, és meghívták Stroblt, hogy a jubileum alkalmából a Műcsarnokban 

rendezett retrospektív tárlatának válogatott anyagát a Szovjetunióban is mutassa be. A 

Moszkvában 1955 novemberében megnyílt,349 majd számos helyszínen megrendezett tárlat 

sikere kimagasló volt. Anyaga – rövid szünet után – 1958 decemberében Prágában is 

kiállításra került.350 Az első helyszín megnyitójára érkező Strobl olyan, inkább a propaganda, 

mintsem a művészet szempontjából érdekes akcióra is vállalkozott, hogy M. G. Manyizerrel, 

a neves orosz szobrásszal, annak műtermében, a helyszínre kivonuló televízió kameráinak 

kereszttüzében egyórás szobrászverseny keretei között készítsék el egymás portréját.351 

                                                 
345 Világ 1947. szeptember 26; Magyar Nemzet 1947. október 28. 
346 Haladás 1949. december 8. 
347 Szabad Művészet 1951/6, 241. p. 
348 Szabad Nép 1951. július 18. 
349 Magyar Filmhíradó 1955/49, 1955. december 
350 Esti Hírlap 1958. december 23. 
351 Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 1961/19. sz. 134-135. p. 
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A Magyarság 1957 nyarán idézte V. Tolsztoj, a moszkvai Iszkussztvo c. lap műkritikusa 

Strobl kiállítása kapcsán írt terjedelmes, már említett cikkének néhány részletét.352 A magyar 

szobrász tevékenységét művészetpolitikai szemszögből is elismerő méltatás nyomán alkotásai 

immár ideológiailag is teljes joggal szerepelhettek Moszkvában, 1958 elején, a Nagy 

Forradalmi Művészet alkotásait bemutató kiállításon,353 majd az év végén, a szocialista 

országok háromezer alkotást felvonultató seregszemléjén.354 Antwerpenben a kortárs magyar 

képzőművészetet reprezentáló tárlaton két portréval (ezúttal két angol író, S. Maugham és G. 

B. Shaw arcmásával) vett részt. Az év nyarán a Szovjet Művészeti Akadémia tiszteletbeli 

taggá választotta, 1959-ben pedig ugyanitt a vezető szovjet képzőművészek tartottak 

megemlékezést Strobl 75. születésnapjáról.355 Újabb két év múlva Stroblt már a rendes tagok 

között köszöntötték.356 1960-ban Moszkvában, a Szovjet-Magyar Baráti Társaság ülésén 

adták át neki a J. V. Vucsetics szobrászművész által őróla összeállított, orosz nyelvű 

monográfiát, melynek címlapját Strobl ihletett, Ave Maria című női fejportréja díszíti.357 

A nagy tisztelettel övezett művésztől több alkotását is megvásárolták a szovjet múzeumok 

számára. A Puskin Múzeumba négy, az Ermitázsba két alkotása került. A legtöbb munkáját 

azonban határainkon túl nem a szocialista tábor első hatalma, hanem Indonézia birtokolta. Az 

ország elnöke, Ahmed Sukarno (1901-1970) a hatvanas évek elején több alkalommal járt 

hivatalos látogatás keretében Budapesten, és a programok közé néhány műterem-látogatást is 

beiktattak. Így ismerte meg Stroblt, akinek aktszobrai annyira megtetszettek neki, hogy több 

részletben mintegy tizenhárom alkotását rendelte meg djakartai palotája részére, jelentős 

részüket teljes, némelyeket másfélszeres életnagyságban.358  

Strobl 1961 szeptemberében a bécsi Künstlerhausban rendezett magyar kiállításon 

szerepelt,359 a következő év tavaszán a Mindenki Lenint olvassa c. ötalakos 

szoborkompozícióját Moszkvába szállították, hogy ott az egyik téren állítsák fel.360 1962 

nyarán Leningrádban vett részt a magyar képzőművészeti kiállításon,361 ősszel pedig 

Moszkvában, a Szovjet Művészeti Akadémia hagyományos kiállításán.362 A kölni Neue 

                                                 
352 Magyarság 1957. augusztus 28. 
353 Esti Hírlap 1958. február 20. 
354 Esti Hírlap 1958. december 31. 
355 Esti Hírlap 1959. július 2. 
356 Művészet 1961.04. 40. p. 
357 Vucsetics, Jevgenyij Viktorovics: Zsigmond Kisfaludi Strobl. A Szovjetunió Művészeti Akadémiája, 
Moszkva 1960. (orosz nyelven) 
358 Ország–Világ 1960/49. sz, Esti Hírlap 1961. október 14. és 1964. október 29. 
359 Esti Hírlap 1961. szeptember 17. 
360 Esti Hírlap 1962. április 10. 
361 Esti Hírlap 1962. július 7. 
362 Népszava 1962. október 16. 
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Ilustrierte 1963 nyarán Magyarországról közölt egy cikksorozatot, ennek mindjárt az első 

oldalán mint a talán legismertebb magyar művészt említi Kisfaludi Strobl Zsigmondot, aki 

már a régi Magyarországon is professzor volt. Élete nagy üzletének nevezi a lap az indonéz 

elnök palotája részére készített szobrokat, s fő jellemzőként nem maradhatott ki az Erzsébet 

hercegnő portréjára történő utalás sem.363 Szintén ezekben a hetekben jelent meg a szobrász 

saját írása a moszkvai Izvesztyijában, amely a pártosság és a művészet összefüggését 

elemzi.364  

Kisfaludi Strobl 80. születésnapja alkalmából a Szovjet Művészet Akadémia ülésén 

Vucsetics méltatta a mester munkásságát.365 A jubileumhoz kapcsolódik az utolsó, mintegy 

jutalomként kapott monumentális állami megrendelése, a Végvári harcosok című, mozgalmas 

kisplasztikájának felnagyítása az egri vár alatti Dobó térre. A nagy munka három évig tartott. 

Ez a műve – méltán – olyannyira lenyűgözte Dmitrij Sosztakovicsot (1906-1975), hogy 

(állítólag) szimfóniát írt róla.366  

A szobrász különös tisztelettel viseltetett Kossuth Lajos iránt, a lánglelkű politikusról 

itthon öt köztéri szobra áll. A kanadai magyarok 1967-ben Ottawába rendeltek tőle 

nagyméretű Kossuth-büsztöt.367 A Parlament előtti monumentum kisebb változatát 1977-ben, 

három évvel a művész halála után, Kossuth 175. születésnapja alkalmából, a bulgáriai Sumen 

városában, a politikus egykori lakhelyén lévő Kossuth-múzeum előtt állították fel.368 De az 

agg mesternek még életében több más szobra is külföldre került. A Bartók- és a Kodály-

portréját 1965 nyarán, Moszkvában tett látogatása alkalmával a szovjet zeneszerzőknek 

ajándékozta.369 A két büszt néhány hónappal később a Szovjet Képzőművészeti Akadémia 

kiállításán is szerepelt.370 Hét évvel később Hubay Jenőről, a neves hegedűművészről és 

zeneszerzőről készített mellszobra a magyar állam ajándékaként került a brüsszeli 

konzervatórium épületébe.371 Rodostóban, II. Rákóczi Ferenc száműzetésének színhelyén a 

fejedelemről készült szobra került felállításra. 

1967-ben egy kiállítás erejéig visszatért korábbi sikereinek helyszínére, Londonba. 

Genthon István szervezésében a 20. század magyar művészetét bemutató kiállítás nyílt a 

Picadilly Galériában. A tárlaton Strobl három, a brit fővárosban készült portréját mutatta 

                                                 
363 Neue llustrierte (Köln) 1963. július 21, 11. p. Ungarns kleine Freiheit 
364 Népszabadság 1963. június 14. 
365 Csongrád Megyei Hírlap 1964. augusztus 1. 
366 Hétvégi Hírek 1965. november 22. 
367 Népszabadság 1967. február 22. 
368 Népszabadság 1977. szeptember 22. 
369 Esti Hírlap 1965. június 17. 
370 Művészet 1965/11, 26. p. 
371 Esti Hírlap 1972. augusztus 5. 
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be.372 Külföldi szerepléseinek fő vonulata azonban már régen Moszkva felé irányult, ahol 

sajtó-nimbusza töretlen volt, ami 1969-ben, a szovjet fővárosban ünnepelt 85. születésnapja 

kapcsán különösen is megmutatkozott. A moszkvai művészek által adott díszvacsorán 

Nyikolaj Tomszkij szobrászművész, az akadémia elnöke (1900-1984) köszöntötte az 

ünnepeltet.373 A magyar-szovjet kulturális kapcsolatokban betöltött szerepének és 

művészetének elismeréseként 1970-ben a Szovjetunió Legfelső Tanácsa a Lenin-centenárium 

tiszteletére létesített emlékérmet,374 a Szovjetunió Művelődési Minisztériuma díszoklevelet 

adományozott neki.375  

Kisfaludi Strobl Zsigmond – mint a fentiekből kitűnik – nemzetközileg széleskörűen 

ismert és elismert alkotó volt. A fejezet címében szereplő alternatíva persze nem valós, hisz a 

„világhír”-nek nincsenek adekvát kritériumai, a szobrász azonban egy fél évszázadon 

keresztül méltán került az elsők között említésre a magyar művészet nemzetközi prominensei 

között. Szereplései, és különösen szerepeltetései mögött – elsősorban angliai és szovjet 

viszonylatban – nyilvánvalóan igen jelentős politikai érdekek is meghúzódtak, azonban súlyos 

hibába esnénk, ha ezek szerepének valamiféle kizárólagosságot tulajdonítanánk. Karrierjét 

nagyfokú tudatossággal és szívós munkával építette ki, az őt etikai oldalról ért támadások 

pedig nem csorbíthatják azt a tényt, hogy alkotásainak művészi kvalitásával Európa és az 

azon kívüli világ számos kiállítótermében és közterén ért el jelentős sajtóvisszhangot kiváltó 

elismerést, és öregbítette ezáltal az egyetemes magyar kultúra hírnevét is. 

 

                                                 
372 Twentieth Century Hungarian Art. Paintings, sculpture and graphic works. Intr. István Genthon. The Arts 
Council of Great Britain at the Royal Institute Galleries Piccadilly 1967, 4. és 22. p. A tárlaton Erzsébet 
hercegnő, G. B. Shaw és S. Maugham arcmásai kerültek bemutatásra. 
373 Somogyi Néplap 1969. július 1. 
374 Élet és Irodalom 1970. június 13, 2. p. 
375 Művészet 1970/8, 25. p. 
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„Régimódi művész vagyok, nem absztrakt” 

Műfajok, szobrok, munkamódszer 

 

 

Az eddigiek alapján bátran kijelenthető, hogy Kisfaludi Strobl Zsigmond pályafutása 

ideológiai-politikai szempontból fordulatokban gazdag volt ugyan, de etikai tekintetben mégis 

egyfajta állandóságot képviselt. Művészetének megítélésében viszont az utókor hajlamos volt 

egyrészt az előbbi, voltaképpen a művészeten kívül eső szempontoknak talán túlzott 

jelentőséget tulajdonítani, másrészt pedig az életmű jellemzése kapcsán mindmáig bizonyos 

egyoldalúsággal nyilatkozni róla. Ez abból adódik, hogy többnyire az életműnek két 

jellegzetes szelete került reflektorfénybe, nevezetesen a köztéri alkotások (ezek közül is 

elsősorban a politikai emlékművek), valamint a portrék, vagyis éppen az a két vonulat, 

amelyek segítségével a művészről az említett, túlértékeltnek tekinthető, illetve nem a lényegre 

irányuló szempontok alapján kialakított kép a leginkább alátámasztható. Ha pedig 

mindemellett azt is tekintetbe vesszük, hogy (amint láttuk) a politikai emlékművek több 

hangadó kutatója a műfaj egészét a szobrászaton voltaképpen kívülállónak tekintette, azt a 

következtetést kell levonnunk, hogy a par excellence szobrász Kisfaludi Strobl értékelése nem 

egy esetben kizárólag a portrékon alapult, ami kétségkívül csak torz képet eredményezhet. 

Távol álljon ugyan tőlünk, hogy a jelentőségüket tekintve kétségkívül valóban az oeuvre két 

leghangsúlyosabb szeletét képező köztéri alkotások vagy portrék csoportjának súlyát 

csökkenteni próbáljuk, de az árnyaltabb – és reálisabb – kép kialakítása érdekében olyan más 

vonulatokra is utalnunk kell, amelyekre ugyan mindeddig kevés figyelem irányult, azonban a 

művészpálya megítélése során nem hagyhatók figyelmen kívül. Ilyen vonulatokat képeznek 

az épületplasztikák, a lovas szobrok, a síremlékek és az érmék. Igaz, hogy az életmű e 

jellegzetes szeletei nem azonos szempontok alapján kerültek meghatározásra – hisz háromnál 

elsősorban technikai, a negyediknél viszont tematikai megfontolás képezi kohéziójuk 

alapelvét –, azonban elkülönítésük ennek ellenére indokoltnak tűnik, és mégoly vázlatos 

áttekintésük is elősegítheti a művészpálya árnyaltabb értékelését.  

Ezt megelőzően még egy kitérőt kell tennünk. A köztéri emlékmű műfajának 

művészetelméleti megítéléséről és problematikájáról már szóltunk ugyan, és Kisfaludi Strobl 

több jelentős, ide tartozó alkotásáról is, azonban e területre még érdemes visszatérni. Nem 

hagyható említés nélkül az a számszerűleg jelentős emlékcsoport, amely kvalitását, plasztikai 

jelentőségét tekintve ugyan akár feledhető is lenne, azonban a két világháború közötti 

időszakban különös jelentőséggel bírt: a hősi emlékművek csoportja. Ezt Wehner Tibor a 
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közelmúltban kimerítően feldolgozta, végkövetkeztetése tanulságos: „…a megrendelői 

kívánalmaknak és a korszak elvárásainak engedelmeskedve a művész csak ritkán 

szabadulhatott ki az emlékmű-sablonok szorításából, igazi szobrászi megoldásokra elvétve 

ragadtathatta magát. Műveit akadémikus felfogás, naturalisztikus előadásmód, heroikus 

hangvétel, nosztalgiával keveredő hamis pátosz, és bizonyos esetekben szellemi 

tisztázatlanság jellemzi. …A gondolati-eszmei tisztázatlanság miatt és mellett számos formai 

probléma is zilálttá teszi ezt a köztéri alkotáscsoportot: a művek térbe-illesztése számos 

esetben rendkívül problematikus, átgondolatlan, s a kompozíciós rendet általában uraló 

központi obeliszk, illetve hangsúlyosan meghatározó fal súlyos térszervezési zavarokat éleszt: 

egy szabad térbe helyezett emlékmű nem zárhatja ki magából a teret. A tizenhat hősi 

emlékművet, illetve az életművet szemlélve az önmotívum-átvétel, illetve az önidézet, az 

önismétlés érdekes jelensége is regisztrálható.”376 A metsző éllel megfogalmazott, azonban a 

valóságtól nem elrugaszkodó megállapítások utalnak egyrészt a művész számára az 

emlékcsoport kapcsán kialakított keretekre, másrészt viszont arra a mozgástérre is, amelyet 

Strobl és a hozzá hasonlóan magasan iskolázott mesterek nem mindig használtak ki 

megfelelően. Hozzá kell még tennünk azt is, hogy az említett megrendelői kívánalmaknak és 

a korszak elvárásainak alakításában éppen az olyan művészeknek lehetett volna jelentős 

szerepe, mint Kisfaludi Strobl, hisz az ő műveik a nagyszámú névtelen emlékműszobrász 

számára mintaként szolgálhattak volna. Elgondolkoztató, hogy ennek dacára a jól képzett 

szobrászművészek ilyen jellegű alkotásai általában sikerületlen, a tömegtermelés 

igénytelenségét tükröző, olcsó megoldásokat, kiüresedett formákat ismétlő művek, amelyek 

mindössze néhány, jól körülhatárolható típusba csoportosíthatók.377 Az óriási kereslet, a 

megrendelők szűk látókörű, pontosabban a művészeti szempontokat figyelmen kívül hagyó, 

merev gondolkozásmódja és behatárolt anyagi lehetőségei, valamint az alkotók egy részének 

dilettantizmusa, másik részének igénytelensége következtében e jellegzetes korjelenségnek 

mondható műfaj csak technikáját tekintve sorolható teljes mértékben a szobrászat körébe, 

jelentőségének szempontjából azonban valóban a művészet perifériális területének mondható.  

A típusokhoz való igazodás nem csupán a hősi emlékművekre, hanem tágabb értelemben 

Strobl köztéri szobrászatának egészére is vonatkoztatható, amin csupán néhány esetben tudott 

túllépni. Olyankor, amikor a művész számára meghatározott keretek több lehetőséget 

biztosítottak, valamely egyéb körülmény pedig intenzívebb inspirációt gerjesztett az alkotói 

                                                 
376 Wehner Tibor: „E szobrokon sokat és nagy szeretettel dolgoztam” Kisfaludi Strobl Zsigmond hősi 
emlékművei. Előadás a Kisfaludi Strobl Zsigmond születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett 
emlékkonferencián, Zalaegerszegen, 2009. november 3-án, Zalai Múzeum 19. 23-32. p.  
377 Nagy Ildikó: Első világháborús emlékművek i. m. 125-127. 
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szabadság kibontakoztatására. Emellett ki kell hangsúlyozni azt is, hogy köztéri szobrainak 

jelentős része kisplasztikáinak felnagyítása révén jött létre. Ebből az aspektusból klasszikus 

stílusának is különös jelentősége van, hiszen a túlzó méretek által keltett negatív hatások 

nélkül csaknem valamennyi kisplasztikája akár másfél-kétszeres életnagyságig is 

felnagyítható. Ez is az egyik magyarázata annak, hogy alig van olyan köztéri alkotása, amely 

nem erősen kötött programú, konkrét típushoz kötődő emlékműnek, vagy a helyszínhez 

adaptált-nagyított kisplasztikának (néhány esetben pedig az e két csoport egyikéhez 

tartozáson túl még önidézetnek is) értékelhető, hanem a művészi alkotó kreativitás adott 

helyhez kapcsolódó, szabadon szárnyaló megnyilvánulásának. Ilyen a hódmezővásárhelyi 

Libás lány (1965), és ilyen lett volna az egyik – egyébként méltán – legismertebb alkotása, az 

Íjász, de esetében a felállítás helyszíne teljesen opcionálisnak bizonyult. Szabadabb alakítás 

inkább épületplasztikáin figyelhető meg, köztük olyan domborművein, mint a temesvári 

Szana Bank dekoratív reliefje, a soproni Hűségkapu (mindkettő 1923) vagy a szegedi Nagy 

Lajos-relief (1932). E sort néhány köztéri szobrának – mint a Rákosi Jenő-szobornak (1930) 

vagy a Millenniumi Emlékműre került két szobrának (1955) – kísérő reliefjével lehetne még 

kiegészíteni. Ilyenformán Kisfaludi Strobl köztéri szobrászata nem mondható karakteresen 

elkülönülő műcsoportnak, mert egyik oldalról a korszak köztéri alkotásainak sokszor 

kiüresedésig ismételgetett típusaihoz, másik oldalról pedig a művész – elvileg – intimebb 

hangvételű kisplasztikai világához kapcsolódik, bármilyen élesebb elhatárolhatóság nélkül.  

A köztéri alkotások sajátos, a művészi alkotó szabadság megnyilvánulásának olykor 

tágabb teret biztosító határterületét képezik a művész épületplasztikai munkái. Ezek jelentős 

része egy időben, az 1910-es évek elején készült. Esetükben a kötöttségek szemmel láthatóan 

gyengébbek. A Jánszky Béla és Szivessy Tibor által tervezett, szecessziós stílusú kecskeméti 

Katolikus Bérház (1964-ben lebontották) magyar uralkodószobrai (1912) egy zártabb, a 

művésztől megszokottnál tömbszerűbb, statikusabb, részletszegényebb, egyben a 

progresszivitás felé mutató formaképzésre is lehetőséget nyújtottak, amit csak részben 

magyaráz a távolabbi nézőponthoz történő alkalmazkodás. Érdekes, hogy a helyi művésztelep 

alkotói által jegyzett épületen – a homlokzati oromzat freskóját Iványi Grünwald Béla festette 

– Strobl szobrainak stiláris felfogása eltér társaitól. A szintén a Jánszky–Szivessy építészpáros 

által jegyzett kecskeméti Városi Kaszinó (1911) zárópárkányának mára elpusztult díszítő 

domborművei a szecesszió, a budapesti Anker-palota (1910, tervező: Alpár Ignác, másik 

épületszobrász: Markup Béla) relief-figurái (táncoló, ruhátlan nőalakok) az eklektika 

dekorativizmusának jegyében születtek. A szolnoki egykori, szintén Jánszky tervei alapján 

épült Hitelbankot díszítő két monumentális alföldi pásztor domborműve (1912) a szecesszió 
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népies törekvéseihez kapcsolódik, amely Strobl több kisplasztikájára is rányomta bélyegét 

(ehhez a vonulathoz sorolható a szolnoki domborműveknél kevésbé reprezentatív hangvétellel 

készült Anya gyermekével [1907] és a Kukoricamorzsoló leány [1908]).  

 

  

30-31. Szent Gellért és Szent Imre alakja a kecskeméti Katolikus bérházról, 1912. 

 

A sátoraljaújhelyi valamikori Pénzügyi palotát (tervezők: Pogány Móric–Töry Emil) 

koronázó, nemzeti címert közrefogó két ősmagyar vitéz (1927) jellegében a hasonlóan 

szimmetrikusan elhelyezett szolnoki pásztorfigurákat idézi (csak ezúttal nem reliefben), 

azonban a népies szentimentalizmus helyett már a nemzeti nagyság két világháború között 

jellemző, a revizionizmus gondolatköréhez kapcsolódó allegorikus hangsúlyozásával.  

A ma is álló, de bauxitbeton építőanyaga miatt gyors romlásnak indult felső részétől és 

az azt díszítő nagyméretű szoborcsoportoktól 1969-ben megfosztott, egykor az ország első 

toronyházaként épült budapesti (Fiumei út) OTI torony (tervezői: Komor Marcell–Jakab 

Dezső–Komor János–Sós Aladár)378 egyik sarkára Strobl a Gyógyszerészet című hatalmas, 

kétalakos csoportozatot készítette (1930).379 Ezen egy allegorikus, a gyógyszerészetet 

jelképező nőalak ruhátlan gyermeket karol át (némi módosítással ugyanezt a gondolatot 

fogalmazta szoborba 1964-ben a kalocsai Bizalom c. köztéri monumentumban is). A forma itt 

meglehetősen oldott, szó sincs a távoli nézőponthoz kapcsolódó zárt és stilizált alakításról. A 

                                                 
378 http://www.szoborlap.hu/13705_az_egykori_oti_palota_huszonot_allegorikus_dombormutablaja_i_budapest-
_biro_mihaly_1913.html?l&nr=1 (2011. május 20.) 
379 A lebontott szobor sorsa ismeretlen, valószínűleg elpusztult. Kinézetéről az esetleges archív fotók mellett a 
művész hagyatékával a zalaegerszegi Göcseji Múzeumba került terrakotta vázlatából alkothatunk képet (ltsz. 
K.76.3.62.). 
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klasszikus formavilág az alkotás kiemelkedő méretei miatt a nagy magasság mellett is 

feltétlenül érvényesült.  

A soproni Hűségkapu terveit Hikisch Rezső, az oromzatát díszítő szoborcsoportot 

Kisfaludi Strobl készítette. Az 1921-es, Magyarország mellett hitet tevő soproni népszavazás 

emlékére, az 1922. évi XXIX. Tc. alapján,380 nemzeti adományként készült reprezentatív 

alkotás a művész életművének különösen hangsúlyos darabja. Középen a magyar szent 

koronát, s természetesen magyaros ruhát viselő Hungária allegorikus, kecsesen sudár nőalakja 

trónol, aki kitárt karokkal fogadja jobb oldalról a város magyar, a másikról a német ajkú 

lakosai küldötteinek hódolatát, akiket – a szimmetrikus kompozíció megfelelő formátumának 

kedvéért – két-két játékos puttó is kísér. Jobboldalt a magyarokat egy háromtagú család 

reprezentálja, a féltérdre ereszkedő anya combján ruhátlan, pufók, csintalan kisgyermeke ül, a 

föléjük magasodó, terpeszben álló apa óvó mozdulattal karolja át őket, jobb kezét ugyanakkor 

hódoló mozdulattal mellkasa elé emeli, s mindhárman elragadtatott tekintettel fordulnak 

Hungária felé. Csoportjuk egyben a magyar családideál megtestesülése is. A németeket két 

polgár képviseli. Az előrébb lévő, csizmát s kigombolt kabátot viselő, fiatalabb, féltérdre 

ereszkedő, és hódolattal hátradőlő inkább értelmiségi, ő tartja maga előtt, kissé hanyag 

mozdulattal a város címerpajzsát. Öreg, hajlott hátú, botra támaszkodó társa (hogy az 

allegorikus jeleneten minden korosztály képviselve legyen) iparosnak tűnik. Hungária arca 

ezúttal feléjük fordul – hangsúlyos a szemkontaktus –, írásszalagot nyújt át nekik, ennek 

feliratát csak sejthetjük. Úgy tűnik, mintha valamennyien az anyaként trónoló nőalaknak a 

nemzeti címerre már ráboruló palástja alá igyekeznének. A magyarokat követő 

gyermekfigurák egyike nyitott könyvbe (talán Werbőczi a Szentkorona-tant megalapozó 

Tripartitumába) mélyed, társa a vállán búzakévét visz, míg a bal oldal puttói szőlőfüzért 

tartanak (a kenyér és a bor a bőség eukarisztikus utalásként is értelmezhető jelképe), egyikük 

harsonát fúj a város polgárainak dicső tette emlékére. A két szélső, ülő puttó kompozícionális 

okokból kifelé néz a jelenetből. Voltaképpen nem is szárnyas angyalkákról van szó, hanem a 

deszakralizálással együtt szárnyaiktól is megfosztott, allegorikus gyermekfigurákról. Alakjuk 

csupán annyiban különbözik a jelenet logikája szerint hús-vér magyar kisgyermektől, hogy 

míg az kisgyermek módjára viselkedik anyja kezében, a puttók gyermeki mozdulataik 

ellenére a tartalmi szimbolika érdekében céltudatosan, érett ember módjára cselekszenek. 

Hungária csak kevéssé átalakított figuráját, ezúttal gyermekét, a kis Jézust kezében tartó, 

ugyancsak a szent koronát viselő Magyarok Nagyasszonyaként egy évvel később, 1924-ben a 

                                                 
380 http://portal.sopron.hu/Sopron/portal/front_show?contentId=4776 (2011. május 20.) 
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gödöllői Premontrei Gimnáziumba mintázta meg Strobl, hűen tanúskodva a figurának és 

szimbolikus tartalmának csereszabatos jellegéről. E megközelítés szerint Hungária – a 

gyermek Megváltó alakját leszámítva – jelképként gyakorlatilag adekvát Patrona Hungariae-

val, vagyis a haza allegorikus perszonifikációja a haza védőszentjével, csupán az a kérdés, 

hogy profán, vagy szakrális szemlélettel közelítünk hozzá.  

 

 

32. A soproni Hűségkapu reliefje, 1923. 

 

A puttók alakjának értelmezése nem igényel az előbbiekhez hasonló, közelítésbeli 

megfontolásokat, ezért az 1916-ban alapított temesvári Szana banknak a szintén 1923-ban 

készült, keskeny homlokzati reliefjén381 az általános banki jelképnek számító méhkast két 

oldalról körülfogó öt-öt, szőlőfürtöket és virágfüzéreket szorongató, azokkal a méhkas nyílása 

felé törekvő kavargó puttóból álló sereg szerepe az allegória kihangsúlyozása és 

dekorativitásának fokozása. A szimmetria ezúttal is a kompozíció alapelvének bizonyul, ami a 

stiláris megfontolások mellett talán annak is köszönhető, hogy a rendezettség és az egyensúly 

érzete egy banképületen különösen nagy szerepet játszik. A gyermekangyalok figurája 

egyenes folytatása a Sopronban megkezdett sorozatnak. 

Az épületplasztikai alkotások voltaképpen egy szeletét képezik a köztérre készült 

műveknek, noha a köztéri szobrászat kapcsán erre az összefüggésre kevéssé szoktunk 

gondolni. Amikor viszont Kisfaludi Strobl Zsigmond művészileg kétségkívül 

legjelentékenyebb köztéri szobrára, az egri vár alatti Dobó István téren 1967-ben felállított 

Végvári harcok című monumentumra irányítjuk figyelmünket, az eredményez némi zavart, 

                                                 
381 A dombormű reprodukciója: Magyar Iparművészet 1923, 75. p. Későbbi sorsa ismeretlen. 
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hogy az alkotás az 1927-ben, tehát pontosan négy évtizeddel korábban készült kisplasztika 

felnagyítása, vagyis ezúttal sem olyan műről van szó, amely minden oldalról lehatárolhatóan a 

köztéri szobrászat kategóriájába illeszthető.382 Éppen ezért szemlélete során nem is a méretből 

vagy a felállítás (egyébként nem igazán szerencsés) helyszínéből indulunk ki, hanem 

mindenekelőtt ezt kell hangsúlyozni, hogy egy tematikus vonulat, nevezetesen a művész lovas 

szobrainak legkiérleltebb, kompozícionálisan legbonyolultabb alkotásáról van szó. 

Valószínűsíthető, hogy mintaképét Leonardo da Vinci Anghiari csatát ábrázoló 

mesterművéről, esetleg Peter Paul Rubens lovascsatát ábrázoló képeiből merítette. A három 

lovas harcos küzdelmét ábrázoló csatajelenet hihető megkomponálása a legbonyolultabb 

szobrászi feladatok közé tartozik, aminek Kisfaludi Strobl imponáló magabiztossággal tett 

eleget. A magyar-török háborúk e hősi jelenetében egy végvári vitéz két török ellen 

hadakozik. Kardjának csapása alatt az egyik támadó már hátrahanyatlik térdre roskadó 

lováról, míg a másik paripáját éppen megfordítva indul újabb támadásra. Ágaskodó lovak, 

csavarodó testek, egymást gyilkosan metsző pillantások, kavargó mozgás… Szinte halljuk 

magunk körül a csatazajt, s minden nézőpontból új részletek tűnnek a szemünkbe. Barokkos 

teatralitást is említhetünk a szoborral kapcsolatban, a hősiesség megnyilvánulását, de pátoszt 

nem, inkább magyaros virtust érzünk benne. Olyan monumentumként értékelhetjük, amely 

nélkül nem csupán a magyar, de az egyetemes művészettörténet is szegényebb lenne. 

 

 

33. Végvári harcok, Eger, 1967. 

                                                 
382 N. Pénzes Éva: A túlerővel szemben. Művészet 1968/11, 41. p. Az eredeti példány az Országos Levéltár 
megbízásából készült, ma is ott található. Ld. Új Idők 1927. július 31.  
A másfélszeres életnagyságú köztéri változatra a művész nyolcvanéves korában, mintegy pályafutásának 
megkoronázásaként kapott megbízást (Esti Hírlap 1964. július 4.), azonban ekkor már évek óta érlelte a 
megvalósítás gondolatát, amint erről már egy, az Esti Hírlap 1957. március 7-i számában megjelent interjúban 
beszélt (K: Hattyúdal? Látogatás Kisfaludi Strobl Zsigmondnál).  
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Csak a kompozíció elemzése során értjük meg, hogy a középen lévő, halálos sebet kapott 

török lova miért roskad össze. Ha nem így történne, a szoborcsoport struktúrája a jelenleg 

meglévő viszonylagos szimmetria hiányában szétesne, emellett az egyik fél túlereje is 

nyomasztóan hatna. A középső lovas még ott van, de a küzdelemben már nem játszik 

szerepet, csupán a magyar vitéz előző diadalát illusztrálja, és a következő pillanatban teste a 

lóéval együtt csupán akadály lesz a két még állva maradt, immáron föléje magasodó harcos 

számára. A másik török kardját határozottan hárító, és nem sújtó mozdulattal tartja maga előtt, 

mintha megrettenne a magyar hős rohamától. Utóbbi mozdulata, elszánt tekintete előrevetíti 

végső győzelmét is. Ágaskodó paripája határozottan tör ellenfele irányába, aki megpróbál 

kitérni előle, lovának mozgásiránya merőleges a másikéra. Magyar ellenfelével határozottan 

szembe fordulva megvívó társa már legyőzetett, kitérő, védekező szándéka az ebből fakadó 

visszahőkölését tükrözi. 

E méltán elismert alkotás egyes figurái a művész önálló lovas szobrainak egy részében is 

visszaköszönnek. A Lovas kuruc (1926) a következő évi csatajelenethez készített 

tanulmányként ugyanúgy értékelhető, mint önálló szoborként. Csekély módosítással ezt a 

figurát ismételte meg Strobl az 1955 körül készített Hortobágyi csikós c. bronz 

kisplasztikában is. Voltaképpen nem más ez dalia, mint a Végvári harcok pásztorgúnyát öltött 

magyar vitéze, azonban a ló és a lovas mozgásának iránya itt attól mégis eltérő: a ló feje az 

előbbitől eltérő módon balra fordul, az ostorával durrogtató csikós felsőteste pedig jobbra, sőt, 

kicsit le is hajlik a nyeregből. A kis szobrot e két ellentétes irányú mozdulat, valamint az 

ágaskodó ló révén felfelé irányuló harmadik, plasztikailag különösen izgalmassá teszi, méltó 

utódjává Leonardo da Vinci budapesti, kisméretű ágaskodó lovasának. A merész 

mutatványokra is képes, szilaj lovon vágtató hortobágyi csikóslegény pedig a hasonló 

paripákon száguldó, a messzi pusztaságokról érkező honfoglaló magyarok távoli utódja, s 

mint ilyen, jelkép is, nemzeti identitásunk fontos szimbóluma. Nem véletlen, hogy 1971-ben, 

a Vadászati Világkiállítás alkalmából az agg mester újra elővette a témát, s a Vadászó Nimród 

(Árpádkori vadász, Ősmagyar lovas címen is szerepelt) figuráját a Herendi Porcelángyár 

multiplikálta is.383 Az ágaskodó ló nem változott, lovasa ezúttal süveggel koronázott kurucos 

jelmezt viselve feszíti meg íját, önkéntelenül is Beck Ö. Fülöp Lovas szittyáját (1915) idézve 

fel, annak dacára, hogy az ott ruhátlan ifjú nem előre, hanem visszafelé lövi a nyílvesszőt. 

                                                 
383 Pest Megyei Hírlap 1971. szeptember 5. 
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Strobl e késői műve már kevéssé meggyőző, a lovas mozdulata meglehetősen merev és 

teátrális. 

A ló, mint önálló téma még a Mintarajziskolában tűnt fel művészetében, talán éppen egy 

Radnai Bélától kapott feladatként. Ez a korai kisplasztika csupán egy, az ottani műteremben, 

1908-ban készült archív felvételről ismert,384 annak hátterében tűnik fel: lábait kecsesen 

emelő, nyugtalan paripát ábrázolt. Részletei sajnos nem látszanak a fotón, annyi azonban 

igen, hogy a feltehetően gipszből készült alkotás akkor már sérült volt, a farka letörött. 

Közel két évtized múlva, 1926-ban készítette a következő lószobrát (Ágaskodó ló, 

patinázott gipsz), talán már a Végvári harcok, illetve a Lovas kuruc előtanulmányaként. A 

hátsó felére ereszkedő csődör fejét hátravetve, kinyíló szájjal nyerít, közben jobb patájával 

kapál, nyírott sörénye lobog a szélben. A szobrász gondosan ügyelt az apró részletekre, a fej 

alatt ráncolódó nyaki bőrre, a kitáguló orrlukakra, az izmok plasztikus játékára. A mozdulat 

meggyőző visszaadása alapos és aprólékos megfigyelésről tanúskodik. Szinte látni véljük a 

felszálló por kavargását a nemes állat körül, s érezzük testének kipárolgását is, ami e kis 

tanulmányt valóságos remekművé emeli. 

Néhány kis lovas szobrának ábrázoltja nyugodtan álló lovon ül. Ilyen az 1928-ban készült 

Lovas huszár c. bronz, Erzsébet hercegnő lovas portréja 1937-ből (sajátkezű 

kerámiamásolat), valamint a Hunyadi János-emlékműhöz 1952-ben készített terv (gipsz, 

Göcseji Múzeum K.76.3.221.). A lovas mindhárom alkalommal egyenes tartásban, enyhén 

oldalra fordított fejjel ül a nyeregben, s bár a három figura teljesen eltérő jellegű, legalább 

ekkora különbséget érzünk a lovak tekintetében is. A huszár hatalmas testű, fejét kevélyen 

feltartó, füleit hegyezve a vezényszóra váró katonalovon ül, amit magabiztos, katonás 

tartással ural. Erzsébet hercegnő pónija hosszú, kétoldalt lelógó sörényű, nyugodt állat, 

amelyet a vékony, még gyermeki alkatú kamaszlány lovas ruhában, kifogástalan tartással 

lovagol meg. Bár a másik két szoborhoz képest mind a ló, mind a lovas alakja valóságosan 

kisebb, azonban a szobor arányai éppen ezért hasonlóak. Velük szemben ugyanakkor Hunyadi 

feszesebben ül a nyeregben, s a gyeplőt rövidre fogva lovát feje lehajtására készteti. A paripa 

szája a zabla szorításától kinyílik, tartása némi nyugtalanságot tükröz, amit merev 

méltósággal ülő, páncélos lovasa erős kézzel tart kordában, de ami a gyeplőszár kiengedését 

követően érezhetően képes akár vágtába is átcsapni. S bár esetében a ló amazzal szemben 

mozdulatlan áll, különösen a figura tekintetében lehetetlen nem észrevenni Donatello 

fölényesen magabiztos, ünnepélyes tartású Gattamelatájának (1453) hatását, amely még a ló 

                                                 
384 Kisfaludi Strobl Zsigmond: Emberek és szobrok, Budapest, Képzőművészet Alap Kiadóvállalata, 1969, 16. p. 
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nyírott sörényében és a lószerszám veretes díszítésében is megmutatkozik. Az olasz 

zsoldosvezér előre nyújtott jobbjában hadvezéri pálcájával mutatja az irányt, Hunyadi 

hasonló, de kevésbé hangsúlyos mozdulattal buzogányának nyelét támasztja a nyereghez. A 

Hunyadi-szoborhoz Strobl készített egy másik tervet is, ezen a kormányzó bal kezével húzza 

rövidre a gyeplőt, míg jobb kezében sisakját tartja maga mellett. 

 

 

34. Terv a Hunyadi-szoborhoz, 1952. 

 

Ugyancsak Donatello szobrának reminiszcenciáit őrzi Strobl 1951-ben mintázott 

Sportlovas nőt ábrázoló kis szobra, és hasonlóképpen a Dózsa György-emlékműhöz 1954-ben 

mintázott gipsz vázlat is. Előbbin a reneszánsz mesteréhez egészen hasonló a lépegető ló 

tartása, azzal a különbséggel, hogy míg Donatello lova az azonos, Stroblé az ellentétes 

oldalon lévő lábaival lép. A lovagló nő szerszám nélkül üli meg a hosszabb sörényű lovát, 

melynek hátán csupán egy takaró szolgál nyeregként. Maga a nőalak jól tükrözi korának 

eszméit: munkásruhát, feltűrt ujjú inget visel, jobb kezét diadalmasan magasra emelve 

mintegy ünnepli győzelmét. A Dózsa-szoborvázlat nem más, mint ennek az alkotásnak a 

replikája, csak a lovasból lett munkásnő helyett sisakos, kardját magasba emelő vitéz, lova 

pedig felszerszámozásra került. A két plasztika a gyökeresen eltérő tartalom ellenére – a 

felszíni jegyek kivételével – formailag teljesen adekvát egymással. A pályázni kívánó,385 

hetven éves Mester már nem bajlódott egy új lovasszobor felépítésével, de a szoborterv nem 

is valósult meg. Mindazonáltal bátran kijelenthető, hogy Kisfaludi Strobl lovas szobrai, bár 

                                                 
385 A terv minden bizonnyal a budai Vár alatti Dózsa-szobor 1953-ban kiírt pályázatához készült, amelyet végül 
Kiss István nyert meg, alkotását 1961-ben állították fel. 
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alig néhány archetípusra vezethetők vissza, jelentékeny alkotások, melyek kétséget kizárólag 

a Végvári harcok csatajelenetében csúcsosodtak ki. 

A művész oeuvre-jének talán legkevésbé ismert vonulatát a síremlékek képezik. Ezek 

többsége Budapesten, a Kerepesi úti, illetve a Farkasréti temetőben található, de számos ilyen 

jellegű alkotást készített más sírkertekbe is. Egy részükön önálló műként ismert szobrai (pl. 

Ad Astra, Madonna) állnak, másokon domborműves vagy mellszobor portrék, ismét másokon 

viszont egyéb helyről nem ismert, olykor életnagyságú szobrok, melyek különösen is 

érdekesek számunkra. Ezek részben allegorikus, az elhunyt foglalkozására utaló figurák, 

részben gyászoló, részben pedig vallásos vagy mitológiai alakok. Mintegy negyvenhat 

síremlékéről van tudomásunk, azonban a valós számuk ennél alighanem magasabb. 

A szobrászati alkotással díszített síremlékek olyan sajátos emlékcsoportot képeznek, 

amely voltaképpen ma már nem más, mint a köztéri szobrászat határterülete. Nyilvánvalóan 

többféle módon közelíthető meg, vizsgálható tipológiai, szociológiai, vagy kifejezetten 

művészeti szempontból.386 A részletes tipológiára e helyen nincs lehetőségünk kitérni, mert ez 

eltérítene szűkebben vett témánktól. A szociológiai megközelítés olyan aspektusból fontos, 

hogy az elhunytak személyének (és ezek kapcsán nyilván a megrendelők körének) vizsgálata 

segíthet következtetéseket levonni a művész társadalmi szerepvállalására, ezen belül pedig 

arra, hogy síremlékszobrászként mely társadalmi körök milyen arányban vették igénybe 

szolgáltatásait. Anélkül, hogy e problematika részletezésébe belebonyolódnánk, 

megállapítható, hogy Kisfaludi Strobl – akárcsak a portréművészet terén – e műfajban is a 

reprezentatív körök divatos alkotója volt. Az ő alkotása díszíti többek között Szentirmay 

Elemér zeneszerző (1836-1908), Szűry Dénes bibliofil, kritikus (1849-1909), Plány Ervin 

festő (1885-1916), Festetics Géza, a főváros alpolgármestere (1865-1917), gróf Széchenyi 

Alajos (†1915), Berczik Árpád (1842-1919) novellista, színműíró, Korb Erzsébet festő (1899-

1925), Kmety Károly jogászprofesszor (1863-1929), Meskó Pál agrárpolitikus (1857-1930), 

Pekár Gyula akadémikus, miniszter (1867-1937), Szurday Róbert gyárigazgató (1877-1938), 

Huszár Károly korábbi miniszterelnök (1882-1941), Halász András, Budapest főmérnöke 

(1873-1945), Dinnyés Lajos korábbi miniszterelnök (1901-1961), Rózsahegyi Kálmán színész 

(1873-1961), Pásztor János szobrász (1881-1945), Halmay Zoltán úszó olimpiai bajnok 

(1881-1956), Székely Mihály operaénekes (1901-1963), Weiner Leó zeneszerző (1885-1960), 

Huszka Jenő zeneszerző (1875-1960) stb. síremlékét, vagyis síremlékeinek közel a fele a 

társadalmi, közéleti, illetve művészeti elithez kapcsolódik.  

                                                 
386 A téma talán legteljesebb alapvetése: Németh Lajos: Funerális művészet. Ars Hungarica 1983/1, 7-20; 15. p. 
A tanulmány jegyzetanyagában a szerző bőséges összefoglalást adott a téma addigi irodalmáról. 
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Ennek az emlékcsoportnak elsősorban azokra az alkotásaira érdemes figyelmet 

fordítanunk, amelyekhez a művész máshonnan nem, vagy már nem ismert művei 

kapcsolódnak. Általában allegorikus jellegű szobrok vagy reliefek, melyek hol közvetlenül, 

hol áttételesen utalnak az elhunyt foglalkozására, személyiségére. A Kerepesi temetőben 

Berczik Árpád színműíró és Kulin Sándor bíró (1864-1925) néhány év eltéréssel készült 

síremlékén ugyanaz az életnagyságú, hosszú, bő ruhát s fejre boruló köpenyt viselő sudár 

nőalak áll, csak az előbbin színházi maszkot, míg az utóbbin a gerincén LEX felirattal, 

címlapján mérleggel díszített törvénykönyvet tart a kezében. Figurája maga az allegória, s 

hogy mié, az a kezében tartott szimbólumtól függ.  

 

 

35. Vámosi István síremléke, Kalocsa, 1925. 

 

Közel áll hozzájuk Vámosi István (1909-1924) kalocsai síremlékére, szintén 1925-ben 

készült, önálló alkotásként is ismert Madonna-szobor, mely előtt a síremléken az elhunyt ifjú 

buzgó imába merülő alakja térdel. A Szűzanya hívogató kézmozdulata, mely a gyakran 

bemutatott és reprodukált szobron a jámbor lelkűeket általában hívó gesztusként jelenik meg, 

a síremléken az elhunyt alakja felé irányul. A kőből és fából egyaránt kifaragott, eredetileg 

tehát síremlékre készített Mária-szobor Strobl egyik legsikerültebb alkotása, amelyért méltán 

ítélték oda 1928-ban az Ipolyi-díjat. A késő-gótikus Madonnák ihletett, hasonlóan kissé 

nyújtott arányú utódja áll előttünk, kecses S-alakban meghajló testtel. Fejét alázatosan 

meghajtja, alakja egyszerre sugároz szelídséget és méltóságot. Alakja kissé módosítva, 

megváltoztatott fejtartással, kevésbé érzékletes ruharedőkkel, és kifejezőerejét, ihletettséget 
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nagyrészt elveszítve megjelent Szurday Róbert síremlékén is. A kalocsai sírszobor-együttes 

szép gondolatának előzményét a Strobl-oeuvre-ben az 1916-ban hősi halált halt Plány Ervin 

közvetlen az első világháború befejeződése körüli időszakban készült síremlékében látjuk. 

Ennek domborművén egy alázatosan meghajló, ruhátlan ifjú hajol egy bő köpönyeges nőalak 

kezére, aki bal kezét megbocsátó mozdulattal helyezi a fejére. A relief kifejezőerejét a 

mozdulatok kissé teátrális expresszivitása és a vonaljáték ritmikája jelentősen fokozzák. 

Időben szintén egymáshoz közel, alighanem az ötvenes években készült két további, 

szintén a Fiumei úti sírkertben (Kerepesi temető) lévő síremlék (feliratuk szerint „Bobó”, 

illetve „Édesapánk és Pirike” nyughelye) sírszobra. Mind modelljük, mind pedig az alig 

jelzett ruharedők révén az előbbiektől eltérő felfogásuk, s részben a figurák beállítása is 

egyezik. Előbbin a nőalak kétoldalt támaszkodva, balra fordulva, fejét lehajtva ül egy 

támlátlan padon, utóbbin hasonlóan oldalra fordulva s lehajtott fejjel áll, balját egy mellette 

lévő, sematikus hárfán nyugtatja, míg jobb kezét nyakához emeli. A hangszer nyilvánvaló 

utalás az elhunytak kedves időtöltésére, míg a másik szobor esetében maga a nőalak 

megjelenése, melankólikus testtartása hordozza az allegóriát. 

A művészetet szimbolizáló, allegorikus női sírszobor tűnik fel Korb Erzsébet, Szentirmay 

Elemér és Huszka Jenő síremlékén. Az elsőn (1925) klasszikus szépségű, ruhátlan nőalak ül, 

kezében immáron maga mellé engedett égő fáklyával. A másodikon a magyaros ruhát viselő, 

sudár leány jobb kezében a sírkő tetején nyugvó virágcsokrot, a balban melléje támasztott 

hegedűt tart. E szobor kevéssé részletezett, formái összefogottak. A művész legkorábbi 

síremléke (1910), melynek redukált formavilága – a részben az elhelyezésből adódó lényegi 

különbségek ellenére is – a kecskeméti magyar szentek sorozatát (1912) előlegezi. Huszka 

Jenő sírsztéléje éppen egy fél évszázaddal későbbi, ezen a Horthy István-síremlékre tervezett 

Géniusz (de említhetnénk az Ad Astra című, Halász András és a művész saját síremlékén, 

valamint egykor a balatonújhelyi Horthy István-emlékművön álló, ismert alkotást is) ívesen 

meghajló, repülő testének gondolati, ezúttal domborműbe faragott replikája tűnik fel: hosszú 

fátyolt viselő, az éterben „szálló” nőalak, bal keze alatt virágokkal borított stilizált lant, míg 

jobb kezét nyakához emeli.  

Az említett kalocsai mellett több más síremlékre is vallásos témájú alkotást, a Szűzanya 

vagy Krisztus szobrát mintázta. Budapest hajdani főépítészének, Paulheim Ferencnek (1867-

1937, Kerepesi temető) sírszobra a keblei előtt keresztezett kezekkel, szimmetrikusan zárt 

tartásban álló, és elragadtatott, felfelé tekintő arccal fohászkodó Máriát ábrázolja. A formák 

erőteljesen leegyszerűsítettek, a test szinte felolvad a ruha alatt, a redők jelzése minimális, a 

szobor az idődimenzióból történő kilépést sugallja. Lengyel István korban közeli síremlékén 
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(Kerepesi temető) csaknem ugyanazt a figurát láthatjuk, ezúttal azonban karjait felfelé 

fordított tenyérrel széttárja, és a szimmetriát a bő ruha alatt csak kissé érzékelhető 

kontraposzttal töri meg. Ugyanez a kitárt karokkal és felfelé irányuló, átszellemült arccal 

jellemzett időtlen fohász tűnik fel egy csupán archív fotóról ismert, pontosan nem 

azonosítható síremléken is, ezúttal azonban a szobor Krisztust ábrázolja, és karjai nem 

vízszintesig, csupán 45o-os szögben emelkednek.  

A Megváltó megindító, szokatlanul expresszív ábrázolása volt látható a művész szüleinek 

síremlékén (1935, egykor a rákoskeresztúri temetőben, most az ottani r.k. templom előtt), 

mely voltaképpen nem más, mint egy stációkép: Jézus elesik a kereszttel. A keresztet a hátán 

cipelő, térdre eső figura égre emelt arccal, kinyíló szájjal sorolja panaszait a mennyei 

Atyának. Vádló alakja beszédes figyelmeztetés bűnös népe irányába. A leegyszerűsített 

formavilágú, csupán egy nézetre komponált, kevéssé ismert alkotás Strobl legkifejezőbb 

művei közé tartozik.  

 

 

36. Halász Ferenc síremléke a Kerepesi temetőben, 1945. k. 

 

Több síremléken nem csupán egy-egy alak, hanem egész csoportozat került 

megmintázásra. A hősi halált halt Halász Ferenc (1927-1945, Kerepesi temető) nyughelyét 

három, a búcsúzkodást szimbolizáló alak koronázza: a távozni készülő, eltökélt tartású fiatal 

férfitól meggörnyedt asszony és síró férfi képében szülei búcsúznak. A csoportfűzés az 1911-

es Finálét idézi fel, bár ezúttal az emberi érzelmek más dimenziójáról van szó. Az induló 

fiatalember alakja egyszerre tükrözi a kötelesség hűséges teljesítését és az elválás fájdalmát. 
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Már távolodik szüleitől, s bár jobbjával még fogja kezüket, bal keze ernyedten lóg teste 

mellett, arcára pedig kiül belső tusakodása. Anyja meghajló testtartása kérlelő, fia felé nyúló 

kezei még némi reménykedést mutatnak, az arca elé emelt kézzel könnyező apa azonban már 

tudja, hogy a búcsú végleges. A hazájáért végzetes csatába induló antik hérosz-típus 

elindulásának vagyunk tanúi, aminek megjelenítése kétségkívül magasztosabb a világháború 

vágóhídjára induló katona búcsújánál, és jelképisége is gazdagabb annál. Az alkotásnak 

bizonyos mértékig előzménye Széchy Endréné (1897-1936, Kerepesi temető) sírreliefje, 

amelynek ugyan technikája is eltérő, és csak két alakot mintáz, azonban a búcsúzás motívuma 

mellett a figurák antikos öltözete is hasonlóságot mutat. A baloldalon álló nőalak liliomot 

nyújt a vele szemben lévő ifjúnak, aki az előbbi fiatalemberhez hasonló, vállon átvetett, fél 

mellkasát szabadon hagyó ruhát visel. Az Ország család (szintén a Fiumei úti sírkertben lévő) 

nyughelyének domborművén (1926) három antik nőalak jelenik meg orsóval és fonállal a 

kezében: az élet fonalát gombolyító párkák. Ketten szembe fordulnak egymással, az egyikük 

lefejti, a másik felgombolyítja a hátrébb álló, mesteri térillúzióval elhelyezett harmadik 

tartotta fonalat. A két szélső nőalakon ismét feltűnik a fél vállat és keblet szabadon hagyó 

viselet. 

A többalakos síremlékek közül a legkésőbbit a már agg mester 1972-ben, 88 éves korában 

készítette. A Rényi család a pozsonyi Szent András temetőben lévő síremlékének reliefje – az 

általában az elmúlásra utaló temetői környezetben idegennek ható módon – esketési jelenetet 

ábrázol. A merev szimmetriával megkomponált, félalakos csoportozat közepén az eskető pap 

áll, aki kezeit áldó mozdulattal tartja a már nem egészen ifjú pár – balra a nő, jobbra a 

magyaros ruhát viselő, bajszos férfi áll – kézfogója fölé, míg hátrébb a két tanú látható, 

egyikük kezében pásztorbottal. A feladatmegoldás Strobl érezhetően nagy rutinja mellett is 

fáradt hatást kelt. 

Az allegorikus nőalakok mellett hasonló jellegű férfiszobrok is feltűnnek a művész 

síremlékein. Kmety Károly nyughelyén (Farkasréti temető) testhez simuló nadrágot, 

hosszabb, zsinórdíszes kabátot (atillát) és vállaira vetett köpenyt viselő, karcsú férfialak áll, 

két kezében maga előtt könyvet tart. A szobor mérete az általa megkoronázott síremlékhez 

képest eltúlzott. Pekár Gyula síremlékén (Kerepesi temető) csizmát, a karokat szabadon 

hagyó, deréknál összefogott ruhát s könnyű vértet viselő középkori harcos ül, két kezével 

lábai között letámasztott kardját fogja, oldalra forduló arca a messzeségbe réved. Erőt sugárzó 

alakjának megmintázása kifejezetten expresszív érzetet kelt, aminek révén a helyét a szobrász 

jól sikerült művei között kell kijelölnünk. 
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A fentieken túl meg kell említeni két, a többitől, és egymástól is eltérő típushoz tartozó 

síremléket. Az egyik Festetics Géza budapesti alpolgármesteré (Kerepesi temető), a másik az 

első világháborúban hősi halált halt Széchenyi Alajosé (Nagycenk). A Festetics-emlék 

magasabb posztamentumra helyezett, oldalán faragott füzérdísszel s babérkoszorúval ékes 

római szarkofág, amely mellett elgondolkozó, erőtől s tettvágytól duzzadó, életnagyságú antik 

hérosz áll, jobb kezében a szarkofágra helyezett pálmaággal. A másik plasztika Széchenyi 

kváderkövekből rakott, egyszerű mauzóleuma homlokzati oromzatát díszíti, s voltaképpen 

nem különbözik a szokványos hősi emlékművektől: középen kereszt áll (felirata: „Keresztben 

az üdv”), egyik oldalán haldokló katona, a másikon térdre borulva, lehajtott fejjel gyászoló 

nőalak. 

Külön vonulatot képeznek a portrékat hordozó síremlékek. Ezek közül a művész 

feleségének síremléke (Farkasréti temető) kívánkozik az első helyre, amelyet csodálatos 

szépségű, hátrahajló fejű, csukott szemű női márvány büszt koronáz. Mellszobor idézi fel az 

elhunytat Jevgenyij Ljutyikov szovjet hősi halottnak a Kerepesi úti temető szovjet 

parcellájában lévő nyughelyén. Az elhunyt arcmását több alkalommal domborműves portré 

örökíti meg, így Szüry Dénes (Farkasrét), Kállai Miklós (Balatonfüred), Halmay Zoltán 

(Farkasrét), Rózsahegyi Kálmán (Farkasrét) vagy Dinnyés Lajos (Dabas) síremlékén. 

Közülük a többit bő négy évtizeddel megelőző Szüry-sírdombormű (1911 k.), valamint a 

velük gyakorlatilag egykorú Kállai Miklós portré-relief utal az elhunyt színészi, illetve írói 

foglalkozására (előbbin a portretírozott Hamletnek öltözve koponyát tart a kezében, utóbbin 

pedig íróasztala mellett ül, tollal a kezében), a többi csupán az arcvonások visszatükrözésére 

törekszik. 

Kisfaludi Strobl Zsigmond síremlékei kapcsán le kell szögezni, hogy nem síremlékkészítő 

volt, hanem olyan reprezentatív szobrász, aki különböző jellegű és típusú síremlékeket 

díszített a megrendelő által igényelt módon. Síremlékei nem csupán azért mutatnak kevés 

egyéni karaktert, mert Strobl szobrainak klasszikus stílusa és ebben az esetben témaválasztása 

is a megszokott (és elvárt) trendhez illeszkedik, hanem azért sem, mert típusuk is sokféle. Jól 

érzékelhető, hogy sírszobraira, -domborműveire eltérő hangsúlyt fektetett, több alkalommal 

egészen sematikus, semmitmondó alkotások kerültek ki a keze alól, míg más esetekben 

feltűnő a műgondra való törekvés. Bár fő művei többnyire nem e műfajban születtek, néhány 

jelentékeny alkotása mégis a terület hangsúlyos művészévé emeli. 

Hosszú pályafutása során a síremlékek mellett – mint általában a keresett és divatos 

szobrászok többsége – Kisfaludi Strobl is számos (mintegy harminc) éremre és plakettre 

kapott megbízást. Meg kell vallani, ezek többsége nagyobb kreativitást nem igénylő 
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rutinmunka volt számára.387 Több alkalommal saját köztéri szobrait fordította át éremképpé. 

A Budapesti Építők S.C. emlékérmét (1922) az 1918-ban mintázott Íjász díszíti. A Honvéd 

Tiszti Vívó Club érmén388 (1924) az a később a Végvári harcok c. csoportozatban is szereplő 

Lovas kuruc látható, amely csak 1926-ban szerepelt először a sajtóban.389 Az Európai Tiszti 

Vívóbajnokságok tiszteletére, 1929-ben készült érmen a Kardját néző huszár három évvel 

korábban mintázott alakja tűnik fel, akárcsak a Honvéd Tiszti Vívó Klub tízéves fennállásának 

emlékére, 1934-ben készített érmen.390 Az 1952-es Kossuth-emlékplakett főalakja a budapesti 

Parlament előtt álló, ugyanebben az évben készült Kossuth-emlékműről köszön vissza, 

mögötte azonban (a felsorolt érmek üres hátterével szemben) a kormányzó hívó szavára 

csatasorba állt, részben paraszti ruhát viselő, kezükben kiegyenesített kaszával vonuló lelkes 

népfelkelők serege látszik.  

 

 

37. Kossuth-emlékplakett, 1952. 

 

A mester néhány további érme, illetve plakettje is a vívósporthoz kapcsolódik. 1920-ban 

készítette a Wesselényi Vívó Club negyedszázados jubileuma alkalmából megrendelt 

plakettjét, amelyen a díszmagyar ruhát, oldalán kardot viselő Wesselényi Miklós (aki 1832-től 

                                                 
387 A hazai éremművészet 1932-ben kiadott feldolgozása szerint Kisfaludi Strobl csak kivételes esetben 
foglalkozik éremművészettel, elsősorban portré- és emlékmű-szobrász. Ld. Huszár Lajos – Procopius Béla: 
Medaillen und Plakettenkunst in Ungarn, Budapest 1932, 380-381. p. 
388 Az éremképpel megegyező ábrázolással gombjelvény is készült az Állami Pénzverőnél, feltehetően igen kis 
példányszámban. Ld. Prohászka László: A Honvéd Tiszti Vívó Klub első klubérme és gombjelvénye, Az Érem 
2010/1, 38-39. p. 
389 Magyar Művészet 1926, 560. p. Adattárunkban szintén ezzel az évszámmal szerepel, noha éppen a szóban 
forgó érem alapján feltételezhető, hogy két évvel korábban már készen volt. 
390 Prohászka László: A Kardját néző huszár az éremművészetben. Az Érem 1999/2, 27-30. p. 
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két évig a hét évvel korábban alapított Nemzeti Vívó Intézet elnöke volt) babérkoszorút nyújt 

a vele szemben, mezítelen felsőtesttel álló, maga előtt kinyújtott két kezében lefelé fordított 

kardot tartó, bő nadrágot viselő ifjúnak. Öt évvel később Strobl a sportág történetének egy 

másik kiválóságát is érembe mintázta. A Magyar Vívószövetség 1925-ben készíttetett 

emlékérmet alapító elnöke, a sportág nemzetközi szabályait kidolgozó Dr. Nagy Béla (1875-

1924) tiszteletére. Az érme egyik oldalán Nagy portréja, a másikon csontvázzal vívó 

mezítelen férfialak látható. Kitörő támadást indító alakja – ezúttal hosszú nadrágban – 

feltűnik a Magyar Öttusa Szövetség 1948-as érmén is, az öt sportág (futás, lövészet, úszás, 

vívás, lovaglás) sematikus ábrázolása között.  

A művész legkorábbi érme a szabadkőművesek Progressio páholyának 40 éves fennállása 

alkalmából, 1911-ben készített, már említett érme volt. Ennek a többi érmétől eltérő, hallatlan 

erénye, hogy a magvető figurája az érem kör alakú felületét teljes egészében kitölti (lépő lábai 

a körperemen haladnak, de azt érinti feje és hátralendülő keze is), ezáltal alakja 

monumentálisabbnak hat. Egyszerűsége mellett lendülete és kifejezőereje is Strobl e téren 

legjobb alkotásai közé emeli. Ugyancsak sikerült munka az a kis domborműves sapkajelvény, 

amelyet csekély módosulással a császári és királyi 11, illetve 32. tábori ágyús ezred katonái 

viseltek az első világháborúban.391 A jelvény egy három pár ló által vágtatva vontatott tábori 

üteget ábrázol, háttérben a vezénylő tiszttel. Az előbbi egység esetében a jelvény felül Lipót 

Salvator főherceg vezérezredes, az Osztrák-Magyar Monarchia hadserege tüzérségi 

felügyelőjének portréjával egészült ki. A kicsiny relief alapos előtanulmányokról tanúskodik. 

Minden szempontból szöges ellentétben áll ezekkel utolsó plakettje, a Pro Urbe Jászberény 

kitüntetés kisméretű, pajzs alakú domborműve (1970). Ezen egymástól ötágú csillaggal 

koronázott hullámzó folyóval elválasztva felül a modern Jászberény fénykép után készült 

részlete, lejjebb a régi város talán metszet alapján készült sziluettje, alul pedig Lehel híres 

kürtje látszik. Technikailag magas szinten megoldott, de túlzsúfolt, a belső kohéziót nélkülöző 

alkotás. 

Kisfaludi Strobl legtöbb érme mindazonáltal egy-egy tiszteletben álló személy emlékére 

készült, és fő ábrázolásként az illető portréját hordozza. Az arcmások döntő többsége a fejről 

készült profil-portré, néhány alkalommal azonban a kissé oldalra forduló arcot negyed 

profilból látjuk (pl. a Magyar-Angol Társaság 1948-as Hevesi Sándor emlékérmén, valamint 

az egyaránt 1964-ben mintázott Eötvös Lóránd- és Madách Imre-emlékérmen), míg Dr. Nagy 

Béla emlékérmén a háromnegyed profilos beállítás tűnik fel. Velük szemben oldalról, kissé 

                                                 
391 Prohászka László: A császári és királyi 11. és 32. tábori ágyús ezred sapkajelvénye. Az Érem 2004/2, 37-38. 
p. 
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sematikusan jelenik meg többek között Klebelsberg Kúnó (1924), Dr. Grósz Emil (1925), 

Korányi Sándor (1926), Ágoston Manó (1930), Dr. Tóth Lajos (1931), Széchenyi István, 

(1938), Krónits Miklós (1962), Székely Mihály (1970). A kis arcmások méretüknél fogva 

ugyan nem alkalmasak arra, hogy a fiziognómiai jegyek hiteles visszaadása mellett a művész 

büsztjeinek többségét olyannyira kedveltté tevő, az ábrázolt habitusát tükröző árnyalt mimikát 

várjunk el tőlük, azonban így is leszűrhető, hogy az érmék és a plakettek nem képezték a 

művész igazán kedvelt műfaját. Ilyen jellegű alkotásai művészileg ugyan korrekt módon 

kivitelezett, jelentős gyakorlatot tükröző művek, stílusukat ugyanakkor egyfajta simaság 

jellemzi, ami a műfajban jeleskedő kortársaihoz, Beck Ö. Fülöpéhez, Fémes Beck 

Vilmoséhoz, Moiret Ödönéhez hasonló kreatív plasztikai megoldások hiányából fakad. A 

műfajt Strobl minden jel szerint csupán megrendelői igények esetén, azoknak megfelelve 

művelte, azonban belső késztetése nemigen mutatkozott rá: érmei, plakettjei között egyéni 

kedvtelésből készült, intuitív szobrászi invenciót mutató alkotásokkal nem, vagy alig 

találkozunk. 

Aligha rugaszkodunk el a valóságtól azzal a kijelentéssel, hogy Kisfaludi Strobl Zsigmond 

szobrászatunkban a 20. század második évtizedének első felében egy másik kisplasztikai 

műfajjal, az aktszobrokkal vált igazán ismertté. A 19. század második felétől az aktszobornak 

már egyre kevésbé volt szüksége a néhány évtizeddel korábban önmagában még 

megbotránkoztató ruhátlanságot tolerálhatóvá tévő, álcaként szolgáló mitológiai vagy 

allegorikus témára.392 A meztelen, fiatal, elsősorban női test, mint téma meghódította a 

kiállítótermeket, s immár az emberi szépség emancipált, pusztán saját magáért való, az 

erőltetett tartalmi vonatkozásoktól megtisztított megnyilvánulásaként tekintettek rá, s 

ekképpen igen gyorsan divatossá is vált. A közönség – természetesen az ilyen alkotásokat 

mindenkor tagadhatatlanul körüllengedező erotikus hangulat mellett – azt kereste benne, amit 

sem magában, sem maga körül nem láthatott: az elvesztett aranykor őszinteségét és 

ártatlanságát. A szobrásztól semmi többet nem várt el, minthogy ezeket a vonásokat a 

szoborban megjelenítve viszontláttassa vele. Amennyiben ez a művésznek sikerült, a 

közönség ünnepelte, mint Kisfaludi Stroblot is. A sorozat 1910 körül indult, egymás után 

készült el a Mosó leány (1910), a többitől eltérően háromalakos, és mély érzelmi töltést is 

hordozó Finálé (1911), a Fürdés előtt (1911), a Fürdés után (1911),393 a Guggoló leány 

                                                 
392 Lyka Károly: Szobrászatunk a századfordulón i. m. 66-67. p. 
393 Ezen a címen az 1921-es A gyík, valamint az 1922-es Lábát törlő asszony is szerepelt, a közelmúltban pedig a 
http://kisfaludi-strobl-zsigmond.hung-art.com/adatlap/index/festmeny/19782 internetes címen bukkant fel Fürdő 
után címmel egy Kisfaludi Stroblnak tulajdonított, de általa feltehetőleg sosem látott márványszobor. Sajnos 
nem ez az egyetlen negatív példa, az elmúlt években több olyan (kizárólag akt) szobra tűnt fel különböző 
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(1911), a Két akt címen, csak leírásból ismert alkotás (1911), néhány évvel később az 

előbbihez hasonlóan kétalakos Tavasz (1913), majd Ádám és Éva (1915). A világháborút 

követően folytatódott a sor: még 1918-ban készült a Vénusz születése, 1920-ban a Fekete 

Vénusz, 1921-ben a Kis makrancos és A gyík, 1922-ben a Liliom, a Lábát törlő asszony, 1923-

ban a Strandoló, 1924-ben a Reggel. Az akt-témát a későbbiekben is fel-felidézte, későbbi 

ilyen jellegű alkotásai azonban kevésbé szorosan kapcsolódnak e sorozathoz. Láttuk hogy a 

Finálé, a Vénusz születése vagy a Reggel milyen sikert hozott alkotójának, de több másik (Kis 

makrancos, A gyík, A liliom, vagy az 1957-es Vízbelépő) is  köztéri felállításra került.  

 

 

38. Fürdés előtt, 1911. 

 

Az aktszobrok szereplői számára a ruhátlanság természetes állapot. Kissé talán idealizált, 

klasszikus szépségű, hibátlan testük és mindig megfigyelhető ábrándos tekintetük egyfajta 

ígéretet hordoz, ami megkapóvá teszi figurájukat. Éppen ez az álom és ébrenlét 

határmezsgyéjére utaló tekintet az, ami egy olyan más, tisztább dimenzióba emeli át őket, ami 

ugyan vágyként mindnyájunkban jelen van, azonban oda átlépni magunktól képtelenek 

vagyunk. A művész segít a nézőnek egy pillanatra kiemelkedni saját koordinátarendszeréből, 

és belépni egy másikba, amelyben ismeretlen a félelem, a fájdalom, a szégyen vagy akár a 

                                                                                                                                                         
kereskedelmi portálokon, amelyek sem kiállításairól, sem róla szóló publikációkból nem voltak ismertek, és 
formaviláguk, részletképzésük sem illeszkedik egyértelműen a Strobl-oeuvre-be. A másik oldalról mindez 
aktjainak elismertségét és műkereskedelmi keresettségét mutatja. 
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szenvedés. Strobl számára a ruhátlanság több síkon értelmezhető, női aktjain a mindennapok 

szennyétől érintetlenül maradó tiszta lélek leplezetlenségére is utal. Nőalakjai többnyire 

magukban vannak (ilyen szempontból az Ádám és Éva vagy a Tavasz kivétel), így a testiségre 

való bármilyen utalás, a ruhátlanságuknak a másik nem képviselőjével való kontrasztba 

állítása hiányzik belőlük. A test és a lélek leplezetlen szépsége harmonizál egymással, és ez 

eredményezi e szobrok rendkívüli hatását, mindmáig töretlen népszerűségét. Minden 

bizonnyal ezt érezte meg Ahmed Sukarno indonéz elnök is, amikor legendás megbízását adta 

a már idős, hetvenötödik évét is betöltött mesternek egy tucatnyi fiatalkori aktszobra 

felnagyítására. 

Jóval kisebb számú, az 1910-es években készült férfiaktja (Dávid 1911, Bokszoló 1913, 

Íjász 1918, s voltaképpen a sorból kicsit kilógó, allegorikus sírszobornak készült 1922-es Ad 

Astra is) minden esetben valamilyen férfias tevékenységet végez, vagyis a passzív 

nőalakokkal szemben cselekvőként lép fel. Lényegi különbség van tehát a két nem ruhátlan 

ábrázolása között, egyikben az aktivitás, a másikban a tisztaság és a lehetőség a szépség 

forrása, vagyis a férfi és a női princípium lényegét ragadta meg a szobrász sajátos 

eszközeivel.  

Nem véletlen mindazonáltal, hogy Kisfaludi Strobl Zsigmondot a saját kora 

mindenekelőtt portrészobrászként tartotta számon. A főiskolán korrigálásra érkező idős 

mester tekintélyét csiszolgatva azt emlegette visszatérő módon növendékei előtt, hogy hatvan 

monumentje áll a világban, és hatszáz portrét mintázott.394 Köztéri alkotását azóta ennél 

többet tartunk nyilván, de számuk folyamatosan változik, köszönhetően részben annak, hogy 

ilyen munkái sokszor politikai indíttatású, és ilyenként nemegyszer kérészéletűnek bizonyuló 

emlékművek, másrészt annak, hogy kisplasztikái, aktszobrai többnyire problémamentesen 

felnagyíthatók és bárhol felállíthatók. A portrészobrok kapcsán a szám túlzásnak tűnik, 

feltehetően Strobl maga sem tartotta pontosan nyilván őket, azonban okkal feltételezhető, 

hogy számos arcmása van még kívül a kutatás látómezején. Ismert portréinak száma a fenti 

nagyságrend felére, vagyis mintegy háromszáz darabra rúg, és a feltehetően lappangó 

darabokkal együtt sem érheti el a hatszázat. Munkássága nyomán így is olyan arcképcsarnok 

bontakozik ki előttünk, amely a barátok, ismerősök és talán számára is ismeretlen megbízók 

arcmásai mellett a huszadik század számos hazai, angol és szovjet politikusa, művésze, 

közéleti szereplője portréját tartalmazza, egyedülálló tablót képezve hét évtized európai 

történelmének és kultúrájának számos alakítójáról.  

                                                 
394 Tóth Sándor: Kisfaludi Strobl Zsigmond a tanítvány szemével. Zalai Múzeum 19. (2010), 73-75; 73. p. 
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Kisfaludi Strobl portrésikereinek titka Sebestyén Károly nyomán bontakozik ki előttünk: 

„Mi az arckép eszményi hivatása? Hogy életrajzot vagy jellemrajzot adjon. Statikát vagy 

dinamikát. Vagy mondja el, ki az az ember, akit ábrázol, honnan jött… Vagy adjon számot 

azokról az érzésekről, indulatokról, szenvedélyekről, amelyek a modellt mozgatják… 

Kisfaludi Strobl Zsigmond művei között mind az élet-, mind a jellemrajznak csodálandó 

tisztaságú példái ragadnak el bennünket.”395 Bár az elkülönítés e formájában nem minden 

esetben egyértelmű, tény, hogy a fiziognómiai jegyek szinte tökéletes visszaadása mellett 

megjelenítette a modell egyéni habitusát, valamint lelki típusát is. Mindez azonban aligha lett 

volna elég modelljei általános megelégedéséhez egy csipetnyi idealizálás nélkül. Éppen csak 

annyit szépített, hogy elhagyta az arcról a szarkalábat vagy a sebhelyet, esetleg a zavaró 

karikát a szemek körül. Korrigálta az esetleges disszonanciát, elmélyültté tette a fáradtan üres 

vagy éppen unott tekintetet, jelentőségteljessé a kényszeredett műtermi mosolyt. Mesterien 

tapogatta le és valósította meg mindazt, amit a modell látni szeretett volna portréjában.396 

Mély emberismerettel térképezte fel az adott jellem fő vonásait, jellemzőit, és úgy fogalmazta 

azokat agyagba, hogy alkotása nem csak arcmás, hanem szobor is lett. A portrét nem csupán 

ürügyként használta fel a szoborkészítésre, hanem egyszerre koncentrált az egyedire és az 

általánosra, a pillanatnyira és a maradandóra. Pompásan értett az egyes mimikai jegyek 

segítségével történő karakterizáláshoz. A több száz műve közül itt elegendő visszautalni az 

angliai arcmások kapcsán elmondottakra, de szinte minden egyes portréja alapján 

összeállítható a modell jellemrajza. Az aktszobraival kapcsolatban említett, a férfias és nőies 

vonásokat elkülönítő kettősség – amint már Sebestyén is utalt rá397 – portréin is 

megfigyelhető. A férfias vonásokat Strobl az eltökéltségben, a keménységben, az 

elmélyültségben, a szellemi fölényben, a nőies jellemzőket a szelíd mosolyban, lágyságban, 

kedvességben látta. Mindennek kapcsán érthetővé válik, hogy politikai berendezkedésektől 

független sikereinek egyik legfőbb titka az volt, hogy az alkotásainak szám szerint több mint 

harmadát tették ki, és jelentőségüket tekintve legfontosabb csoportját képezték portréi, 

amelyek elmélyült személyes kapcsolatok alapján, és elsősorban nem a közösség, hanem a 

megbízó, illetve a modell igényeinek megfelelően, azokat művészi keretbe öntve készültek. 

                                                 
395 Sebestyén Károly: Kisfaludi-Strobl Zsigmond. Magyar Művészet 1926/10, 555-565; 561. p. 
396 Éppen ezért érezzük túlzásnak egy, a Színházi Élet 1934/15. számában, a portrékészítés kapcsán megjelent 
nyilatkozatát:  „A szobrok modelljei csak a legritkábban vagy talán soha sincsenek megelégedve a róluk készült 
szoborral. Vagy öreg, vagy fiatal, vagy kövér, vagy sovány a szobor. Egyiknek a gréberlije mélyebb, másiknak 
az orra piszébb. A legnagyobb sikert éppen azért azt hiszem G. B. Shaw szobrával értem el, amelyre ő maga azt 
írta: Jobb, mint az eredeti.” (Szinetár György: Akik soha sem kapnak tapsot. Interjú festő- és 
szobrászművészekkel.) 
397 Sebestyén Károly: Kisfaludi-Strobl Zsigmond i. m. 563. p. 
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Mindez a portré műfajára átfordítva támasztja alá Bereczky Lóránd elsősorban az 

emlékművek kapcsán tett találó megállapítását, amely szerint Kisfaludi Strobl esetén „a 

szoboralkotási folyamatban… az volt a mozgatóerő, hogy a szobor a klasszikus törvények 

szerint, a legjobb minőségben valósuljon meg, úgy, hogy a megrendelő megtalálja a maga 

számítását, és, hogy minden esetben kinyissa a pénztárcáját és kifizesse a szobrot. Én úgy 

hiszem, hogy ez is egy olyan szempont volt, amelyet el lehetett, és el is kellett sajátítani 

ahhoz, hogy valaki meg tudjon élni az adott szituációban”.398 A szobrász hosszú távon meg 

tudta őrizni a művészet és az üzlet kényes egyensúlyát, és bár adott alkalommal – műveiben 

színvonal-ingadozást is előidézve – hol az egyik, hol a másik szempontjai érvényesültek 

erőteljesebben, a pálya egészet tekintve a mérleg határozottan a művészet és az igényesség 

javára billen.  

 

  

39. Fricsay Ferencné, 1949. 40. Pongrácz Kálmán, 1954. 

 

Munkamódszere a portrék készítése során azon alapult, hogy először a jobb megismerés 

céljából beszéltette a modelljét, s közben folyamatosan figyelte nem csupán arcvonásait és 

mimikáját, hanem reakcióit is. Az arcmását három ülés alapján, részben emlékezetből 

készítette el, aminek menetét a hajdani tanítvány így írta le: „Első alkalommal az előkészített, 

meggyúrt agyaghurkákat gyorsan, a látvány bűvöletében fel kell rakni, megjegyezve a 

szerkezeti összefüggéseket, és ahogy a modell elment, ott melegében, emlékezetből folytatva, 

illetve rendezve a formákat, hasonló ideig, míg a modellről dolgoztunk, tovább kell mintázni. 

                                                 
398 Bereczky Lóránd: Kisfaludi Strobl Zsigmond és a politika az 1950-es és 1960-as években. Zalai Múzeum 19. 
(2010) 45-48; 47-48. p. 
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Második ülésnél a modellel összehasonlítani a szobrot és javítani, majd ahogy a modell 

elment, letakarni és nem hozzányúlni. Harmadik ülésre a modell megelégedéssel veszi, hogy 

még mennyit dolgoztunk, és sokkal jobb lett, mint mikor elment. A harmadik ülésnél újra 

ellenőrizendő az előző munka eredménye. Tanácsos a gipszet is megmutatni, mert a bronz 

vagy márvány változat sokkal szebb lesz.”399  

A művész sem portréihoz, sem egész alakos kompozícióihoz nem készített rajzot, ilyen 

tanulmányokra nem volt szüksége, legalábbis sem a hagyatéka, sem családja és tanítványai 

emlékezete nem őrzött meg ilyeneket, sőt, határozottan cáfolták előrajzok esetleges 

használatát. Nem egy pontból való látványban, hanem térben gondolkozott, ami felgyorsította 

munkáját, és hozzájárult rendkívüli produktivitásához. Mindössze egy-két alkotását rajzolta le 

(pl. az Íjászt), azokat is utólag. A szobrot mindjárt agyagból kezdte mintázni, terveihez rajz 

helyett agyagvázlatokat készített, amelyek egy része hagyatékában megmaradt. Az első 

vázlatok elnagyoltak, az alak és a mozdulat, a kompozíció beállítása volt a céljuk, a részletek 

a következő változaton kerültek finomításra. A további vázlatok is még nem egyszer 

módosultak, finomodtak a végső megoldás elkészülte előtt. Olykor ki is égette ezeket a 

vázlatokat, azonban a kész formát általában gipszbe fordította át. A műkereskedelemben 

gyakran feltűnő kis terrakotta, többnyire akt témájú szobrai szerizált alkotások, esetükben 

nem az agyag eredetire kell gondolni. A Herendi Porcelángyár (1912-től, amikor a párizsi 

magyar kiállításon ilyen munkákkal szerepelt, már biztosan) és a pécsi Zsolnay gyár 

évtizedeken keresztül készített közkedveltté vált porcelán szobrokat kisplasztikáiból. Vannak 

fajanszból készült, bizonyosan kis szériás portréi is (pl. Kállay Erzsébet és Lenke kettős-, 

vagy Horváth Mihályné ülő portréja). Ugyanígy néhány, terrakotta változatban ismert 

alkotásánál (elsősorban portréknál, az 1954-es jubileumi kiállításon hat arcmásának volt ilyen 

matériája, így Bajor Gizié és Pongrácz Kálmáné) is valószínűsíthető, hogy csupán egy-két 

példányban készültek. Általában a gipsz változatból került kiöntésre a bronz-, illetve 

kifaragásra a márvány- vagy kőszobor, ezt a munkát azonban nem a mester személyesen 

végezte. Ritkán fából is kifaragtatta egy-egy szobrát (sőt, a Szent Imre-szobor fából készült, 

kisméretű változata sokszorosításra is került), azonban a fafaragást megelőzte a mintázás. A 

bronzöntésről tudjuk, hogy legalább néhány esetben – mint a budai Szent Imre vagy a 

Szabadság szobor – a neves Vignali Rafael műhelyében zajlott. Utóbbi viaszveszejtéses 

technikával készült, aminek évszázados menetét a korabeli tudományos ismeretterjesztő sajtó 

is megörökítette.400 Az agyagmodellt azonban a szobrász többnyire egyedül készítette, 

                                                 
399 Tóth Sándor: Kisfaludi Strobl Zsigmond i.m. 73-74. p. 
400 A bronz a halhatatlanság szolgálatában. Élet és Tudomány 1947. augusztus 14, 460-463. p.  
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segédek nélkül. Még nyolcvanon túl is maga mászott fel a létrára, amikor a Végvári harcok 

1:1-es változatát rakta fel. Kisplasztikáinak köztéri szoborrá történő felnagyításához nem vett 

igénybe segítséget, csupán a kő faragásához vagy a bronzba öntéshez, ezt nem tartotta saját 

feladatának. Talán ezzel is magyarázható, hogy jó néhány kisebb szobrának nem csak bronz-, 

de márvány változata is gyakran több példányban készült.401 Idős korában, műtermében 

csupán egy kisegítővel (mindenessel) dolgozott, ő azonban nem volt szakember (vagyis 

szobrász).402 A megmaradt gipszmintákat – függetlenül attól, hogy nemesebb anyagból is 

kivitelezésre került-e – szinte minden esetben patinázta vagy festette, és ezeket is sűrűn 

szerepeltette kiállításokon.  

 

 

41. A „Végvári harcok” mintázása közben 

 

                                                 
401 Ezt persze sokan – érthető módon – nem nézték jó szemmel. Kézdi Kovács László (1864-1942) hagyatékában 
maradt fent az a hivatalos levél, melyet Socrates Stavropulos (1882-1960), a budapesti lakása és trieszti villája 
között ingázó gyáriparos és műgyűjtő írt neki. Ebben a jeles, gyűjteményét utóbb Trieszt városára 
hagyományozó műpártoló kifejti azt a nézetét, mely szerint „szobrászművészeti alkotásokat illetőleg az a 
kifejezett követelésem, hogy azok unica legyenek, vagyis belőlük további példányok ne készüljenek.” Ennek 
kihangsúlyozását így indokolja: „Itt Kisfaludi Strobl esetére kell gondolnom. Megvettem „Huszár”-szobrát nem 
jelentéktelen áron és egy év után ugyanezt a figurát porcellánból, márványból, bronzból stb. mint tömegcikk 
láthattuk.” MTA MKI Adattár 5/3624.  
402 A művész leánya, Visy Lajosné elmondása szerint a II. világháborút követően, de talán már előtte is, az 
eredetileg villamoskalauz Dombai Lajos volt a Strobl Vorosilov (Stefánia) úti műtermében dolgozó mindenes, 
aki előkészítette az agyagot, takarított, hivatalsegéd módjára intézte az ügyeket, és amíg az megvolt, a művész 
bérházának házmesteri feladatait is ellátta. Felesége, „Mariska” korábban Stroblék házvezetőnője volt a 
Százados úton. 
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Mindebből következik, hogy Kisfaludi Strobl a szoborkészítés logikáját az építésre, 

vagyis mintázásra alapozta, és nem a faragásra, így az ő művei valóban plasztikák, és nem a 

sculptura fogalmához sorolhatók, mint a faragott szobrok. Márványszobrai ilyen szempontból 

eltérnek a számára mintaképül szolgáló nagy reneszánsz mesterekétől, akik rajzba 

fogalmazott vázlataikat többnyire maguk faragták kőbe. De készítésük metódusa eltért a más 

téren mintaképnek mondott Adolf Hildebrandnak a faragást, mint a bennünk élő képzet 

kizárólagos szobrászati kifejezőeszközét preferáló felfogásától is.  

A német szobrász-teoretikus szerint a formát egy nézetből, az alapsík folyamatos 

mélyítésével kell kibontani.403 E metódus nyilvánvalóan lényegesen kevésbé produktív, 

ugyanakkor sokkal inkább elméleti alapokon nyugszik, mint Strobl munkamódszere, aki e 

téren nem követte ugyan az egyébként számára is fontos alapvetéseket megfogalmazó 

Hildebrandot, mégis, hozzá hasonlóan a hagyományos szoborfelfogás képviselője. Ennek 

három alapvető kritériumát a 20. század első kétharmadának szobrászatát ismertető, 

klasszikus művében Herbert Read a következőkben fogalmazta meg: a felületek 

tapinthatósága, az összefüggő, sík felületekkel határolt tömeg, valamint a tömeg 

súlyosságának érzete.404 Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert a múlt század mainstream 

szobrászata jelentős részben e három kritérium lebontására tett kísérletekből állt. Az első 

lépést Pablo Picasso tette meg, amikor a szobrot nem tömeggel bíró formának, hanem a tér 

egy síkokkal elhatárolt darabjának tekintette, majd tovább ment, és az általa szobornak 

tekintett tér-darab határait már csak néhány jelzés-szerű egyenessel jelölte (drótszobrok). A 

plasztikai tömeg felbontása és relativizálása, sőt, voltaképpen a hgyományos szobrászat 

felszámolása folyamatának – legalábbis egyik – végpontját a fáradhatatlan kísérletező, 

Moholy Nagy László kinetikus, mozgó plasztikái és fényszobrai képezték, amelyek csupán 

virtuális, vizuálisan létező tömeggel bírnak, és a statikus anyagkonstrukció helyett dinamikus 

konstrukció jellemzi őket.405 

A szobrászati fejlődést jellemző, forradalminak ható teóriákról látszólag tudomást sem 

vevő Strobl mindenkor megmaradt a hagyományos – s hozzá kell tennünk: mintázással 

                                                 
403 Adolf Hildebrand: A forma problémája… i. m. 58-59. „Az agyagba való mintázásnak a természet 
tanulmányozásában van értéke, a mozgásképzetek elérésénél elősegíti a forma minden külön ismeretét is, nem 
fejleszti ki azonban az egésznek, mint képi képzetnek, művészi egyesítését. Ennek egy olyan ábrázolási 
processus kedvez, amely a fordított utat követi…” (u.ott 60.). 
404 Herbert Read: A modern szobrászat. 3. magyar nyelvű kiadás, Corvina Kiadó, Budapest 1971. (az eredeti, 
angol nyelvű változat: 1964), 100-101. p. 
405 Moholy-Nagy László: Az anyagtól az építészetig. Corvina Kiadó, Budapest, 1968 (az eredeti, német nyelvű 
változat: 1929.), 163. p. A fénynek, mint tömeg-képzetet keltő, és így virtuális plasztika létrehozására alkalmas 
médiumnak ilyen irányú felhasználása óriási távlatokat nyitott, ez azonban a jelen vizsgálódásnak nem képezheti 
tárgyát. 
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készülő – szobor-felfogás mellett. A faragást elsősorban (bár nem kizárólagosan) reproduktív, 

pontosabban a mintázott modellt a szobor végleges anyagába alakító technikának tekintette, 

és a jelek szerint nem látott kivetni valót a multiplikációban sem (ezt a szobor anyaga 

legfeljebb a széria nagysága tekintetében befolyásolta). Ennek nyilván anyagi vetületét 

helyezte előtérbe, s azt, hogy művészete ilyen módon sokkal szélesebb körben válhat ismertté. 

1950-1990 között a szobrok sokszorosítása többnyire állami műhelyekben, a művész 

közreműködése (bronzöntés esetén az alkotást egyedivé tevő sajátkezű cizellálása, 

márványszobor esetén személyes befejezése) nélkül zajlott, vagyis más megítélés alá esett. A 

nemzetközi gyakorlatban elfogadott a tíz, legfeljebb (amerikai standard szerint) tizenkét 

egyedi példány ennek következtében lényegesen több is lehetett.406 Strobl nyilván tisztában 

volt azzal, hogy melyik alkotását érdemes akár nagyobb számban is elkészíteni, és melyiket 

nem, de nem minden esetben ő döntött. Az etikai kérdések vagy a művészet erodálódásának 

gondolata nem érintették meg (habitusát, valamint az adott társadalmi közeget, vagyis a 

mozgásterét meghatározó kereteket tekintve ez nem is csodálható), illetve a háttérbe szorultak 

az előbbi szempontokkal szemben. Tény az, hogy ilyen hozzáállása révén ismertsége 

különösen széleskörű volt, de az is, hogy több kollégája neheztelt rá emiatt. A művész 

kihasznált olyan törvényes lehetőségeket, amelyek a szakma általánosan elfogadott 

szabályainál tágabb lehetőségeket biztosítottak. Anélkül, hogy e kérdésben állást foglalnánk, 

le kell szögezni, hogy Kisfaludi Strobl Zsigmond pályaképéhez ez is hozzá tartozott, azonban 

annak értékelésében csupán másodlagos szerepet játszhat. Abban a hangsúly a tehetségre és a 

szorgalomra esik,407 amit az emberi tulajdonságok: mindenekelőtt a rendkívüli nyitottság, a jó 

kommunikációs készség, a hajlékonyság, az üzleti érzék, az alapvető tisztesség és a filantróp 

hajlam olyan módon egészítettek ki és segítettek az előre jutásban, hogy Kisfaludi Strobl 

Zsigmondot a 20. század első kétharmadának itthon és a nagyvilág számos országában egyik 

legismertebb magyar szobrászává tették. 

Életművének summázó értékelésénél mindezeken túl mégis hangsúlyozni kell művészeten 

túli szempontokat is, hiszen nyomatékosan említettük vele kapcsolatosan a „hivatalos 

művész” jelzőt. Nem kizárólag művészeti szempontok játszottak közre ugyanis abban, hogy a 

szakma elsősorban portréi és emlékművei kapcsán ítélte meg tevékenységét. E két terület 

                                                 
406 Farkas Ádám: Egyediség, szerialitás és azonosíthatóság a szobrászatban. http://artportal.hu/forrasok/-
cikkek/uj_muveszet/farkas_adam_egyediseg_szerialitas_es_azonosithatosag_a_szobraszatban (2011. október 
19.) A szerző rámutat, hogy az állami műhelyekben a sokszorosítás többnyire bronzból vagy terrakottából 
történt. 
407 Jellemző módon fogalmazott egy, a II. világháború küszöbén adott interjúban: „Mindig és mindenütt szívesen 
dolgozom. Külvilág? Számomra addig nem fog létezni, amíg fizikailag be nem hatol a műterembe.” Rendy Lili: 
Műteremlátogatás Kisfaludi Strobl Zsigmond új szobrainál. Magyarország 1938. szeptember 1.  
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esetében különösen fontos a produktum mellett a megrendelő személye is. Kisfaludi Strobl 

szobrászi hírnevének alakulásában vitathatatlan szakmai kvalitásai mellett alapvető szerepet 

játszott, hogy – következetes karrier-alakítással – mindenkor sikerült azokkal a megbízókkal 

gyümölcsöző kapcsolatba kerülni, akik előrelépését, többnyire pusztán személyük, a politikai 

életben betöltött szerepük révén, egyengetni tudták. Némi szarkazmussal úgy is 

fogalmazhatunk, hogy pályája során mindig sikerült olyan társadalmi pozíciókat kivívnia, 

hogy bizonyos kérdéseket nem volt ildomos felvetni, vagy erőteljesebben feszegetni 

irányában. E kérdések utólagos, legalább részben történő megválaszolásával nem csupán 

adósságot törlesztünk, de a tisztán látást is elősegíthetjük. 

 

 

 
42. Kardját néző huszár, 1926. Herendi porcelán
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Kisfaludi Strobl Zsigmond életrajza408 

 

 

1884 július elsején a Zala megyei Alsórajkon született, apja Strobel Zsigmond 

kántortanító, anyja Hampó Rozália. Szülei hamarosan elválnak. 

1887 Apját Nagypáliba, majd hét évvel később Borjádra helyezik. 

1901-1904 között az Iparművészeti Iskola vendéghallgatója. Tanára előbb Mátrai Lajos, 

majd a második évtől Loránfi Antal. 

1902 és 1903 Az Iparművészeti Iskola pályázatán a Kisplasztikai Szakosztály I. díját kapja. 

1904 és 1905 nyarán Strobl Alajos, illetve Telcs Ede műtermi segédjeként képezi magát. 

1904 Elsőként kapja meg Zala vármegye ekkor alapított Deák-ösztöndíját.  

 Részt vesz a Nemzeti Szalon tavaszi tárlatán. Ettől kezdve rendszeresen jelen 

van a fővárosi képzőművészeti kiállításokon (Műcsarnok, Nemzeti Szalon, 

Művészház, Ernst Múzeum stb.). 

1904-1905 -ös tanévben a bécsi Staatsgewerbe Schule-ben Anton Brenek tanítványa. 

Hazatérte előtt Karl Lüger polgármester pénzjutalomban részesíti. 

1905-1908 között az Országos Mintarajziskola növendéke, mestere Lóránfi Antal, majd 

Radnai Béla.  

 Ezekben az években készíti első jelentősebb szobrait, nagy részüket a 

szecesszió igézetében. 

1909 Kollektív kiállításon mutatkozik be a Művészházban, részt vesz a Velencei 

Biennálén. A Műcsarnokban az ősszel kiállított portréiról kedvező kritikák 

jelennek meg.409 

 Belép a szabadkőműves Hungária páholyba. 

1910 Elnyeri gróf Nemes Nándorné Ransonnet Eliza 900 koronás, három évre szóló 

ösztöndíját.  

 Indul a zalaegerszegi Csány László-emlékmű pályázaton, melyet Istók János 

nyer meg. 

                                                 
408 Kisfaludi Strobl Gyűjtemény, Zalaegerszeg 1981, i. m. 4-8. p. adatainak (összeállította: Sárkány József) 
korrigált és kiegészített változata. 
409 Élet 1909. november 28, 720-721. p. Margitay Ernő: Műcsarnok. A kritika így szól a kiállításon szereplő 
Stroblról: szoborműveiből árad az erő, a tudás és az anyag ismerete. Cím szerint nem említi szobrait. Az Új Idők 
1909/47. számában Lyka Károly így fogalmazott a Rákosi Szidi-portré kapcsán: „Kissé naturalisztikus, kissé 
kézzelfoghatóbban jellemez, mint Telcs Ede. Ha Telcs a kőműves, úgy Kisfaludi Strobl Zsigmond a kifejező és 
jól megírt próza. (Ez nem minősítés, hanem pusztán különbség megállapítás).” 
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 Elkészíti első síremlékét Szentirmay Elemér zeneszerző emlékére (Kerepesi 

temető). 

1911 Alapító tagja a Százados úti művésztelepnek.  

 A Hungária páholyból a Progressio páholyba lép át. 

 A Kecskeméti Művésztelep tagja. 

1912 Finálé című szobrával elnyeri a Rudics-díjat, az alkotást az állam megvásárolja 

a Szépművészeti Múzeum számára.  

 Mosólány című szobrával szerepelt a Velencei Biennálén. 

 Párizsban a Julian Akadémia nyári kurzusait látogatja. 

1912-1913 Hosszabb nyugat-európai tanulmányutakat tesz (Olaszország, Németország, 

Franciaország).  

1913 Megnyeri a szentesi Horváth Mihály-szobor pályázatát, ami első köztéri 

megbízása (a szobrot a háború miatt csak 1934-ben állították fel). 

1914 A Magyar Képzőművészeti Társulat új vezetőségébe választják, mint a 

Szobrászati Szakbizottság tagját.  

1915 Bevonul a XI-es tábori ágyús ezredhez, ahonnét hamarosan átvezényelik az 

Andrássy úti hadikórházba, majd a Sajtófőhadiszállásra. Számos portrét készít 

a Monarchia főtisztjeiről, tábornokairól és az arisztokrata kórházi ápolónőkről. 

1916 Megnősül, felesége a fronton elesett Sámuel Kornél szobrászművész özvegye, 

Mellinger Irma. 

1917 Megbízzák a kassai katonai akadémia udvarára felállítandó, a gorlicei áttörést 

megörökítő emlékmű elkészítésével. (A háború befejezéséig a két főalak, 

Ferenc József és IV. Károly király egészalakos szobra készült el, ezek a 

csehszlovák hadsereg bevonulását követően megsemmisültek.) 

 Ritterkreuz des Kaiserlichen Franz Josef Ordens mit kriegsdekorations (Ferenc 

József rend hadiékítményes lovagkeresztje). 

 Gyűjteményes kiállítás Budapesten, az Ernst Múzeumban. 

1919 május elsején három (gipsz) példányban felállítják Budapesten az Őszirózsás 

katona című szobrát (megsemmisültek).  

 A Tanácsköztársaság alatt tagja volt Képzőművészeti Tanács Jóléti 

Bizottságának. 

 A Lipótvárosi Kaszinó díja 

 Elkészíti az Íjászt. 

1920 Észak szobra, Budapest, Szabadság tér (1945-ben eltávolították.) 
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1920-tól számos hősi emlékműre kap megbízást, amelyek közül jelentősebb a 

gávavencsellői (1920), a körmendi (1921), a kapuvári (1923), a rákoskeresztúri 

(1924), a soproni Nádasdy huszárok- (1924), a füzesabonyi (1926), a 

nyíregyházi (1928), a gyöngyösi Würtenbergi huszárok- (1931), a nagykanizsai 

Cs. és Kir. 48. gyalogezred- (1934), valamint a városmajori Tábori vadászok-

emlékmű (1941). 

1921 Gyűjteményes kiállítás, Budapest, Ernst Múzeum. 

1922 Signum Laudis. 

 Erzsébetvárosi Kaszinó díja. 

1924 Lyka Károly, a Magyar Képzőművészeti Főiskola rektora fizetés nélküli 

tanárnak hívja meg, kinevezését 1925. június 12-én kapja meg. Ekkortól 1961-

ig főiskolai tanár. 

 Kollektív kiállítás (Iványi Grünwald Bélával együtt), Budapest, Ernst 

Múzeum. 

1925 Kormányfőtanácsosi címet kap. 

 Szerepel a Szinyei Társaság londoni kiállításán, a Royal Academy of Arts 

épületében. 

 Kineton Parkes méltató sorai a Drawing and Design júniusi számában. 

 Kollektív kiállítás, Budapest, Ernst Múzeum. 

1926 Sebestyén Károly hosszabb írása Stroblról a Magyar Művészetben. 

1927 Debrecen, az egyetem klinikái előtt felállítják Tisza István szobrát.  

 Firenzei, varsói kiállításon szerepel, utóbbin „Mention honorable” elismerést 

kap. 

 Aranyérem a philadelphiai nagy kiállításon. 

1928 Amerikai, angliai utazás, kiállítás New Yorkban. Pittsburgh-ben a város 

aranykulcsával jutalmazzák. 

 Pert indít Csehszlovákia ellen a Hágai Nemzetközi Bíróságon és kártérítést 

követel a Gorlicei áttörés emlékművére (Kassa) készített szobrainak 

megsemmisítése miatt. A per egy sajtóhír szerint még 1932-ben is tart. 

 Bécsben, Pármában, Malmőben, Stockholmban szerepelnek művei. 

1929 Barcelonai világkiállítás, aranyérem a Vénusz születéséért. 

 Genfben, Bécsben, Nürnbergben szerepel kiállításokon. 

 Állami kis aranyérem. 

1930 Szent Imre-szobor Budapest, Móricz Zsigmond körtér.  
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 Rákosi Jenő-szobor Budapest, az Erzsébet körút és a Dohány utca sarkán 

(1948-ban lebontották). 

 Ipolyi Arnold-díj a Madonna című szobráért. 

 A IV. Monzai kiállításon (ahol Diploma di Partecipazione elismerést kap) és a 

Velencei Biennálén vesz részt. 

 Corvin-koszorú. 

1931 Darányi Ignác-emlékmű a Városligetben, a Mezőgazdasági Múzeum mellett 

(megsemmisült). 

1932 Kardját néző huszár, Budapest, Dísz tér.  

 1939-ig az év középső hónapjait Londonban tölti, ahol önálló műtermet tart 

fent. Az ábrázoltat enyhén idealizáló, tetszetős arcmásaival az angol társasági 

elit – köztük a királyi ház tagjai – legkedveltebb portrészobrásza, néhány év 

alatt közel hetven modellt mintáz meg. Híressé vált portréja révén barátságot 

köt George Bernard Shaw-val. 

1934 Egyedüli szobrászként vesz részt a magyar képzőművészeti kiállításon a 

londoni Knoedler Gallery-ben. 

 Részt vesz a londoni Royal Academy of Arts éves kiállításán, lelkendező, 

gazdagon illusztrált tudósítás a párizsi La Revue Moderne július 30-i 

számában. 

1935 Gyűjteményes kiállítás London, White Allom Galeries. (A katalógus előszavát 

G. B. Shaw írta.) 

 A londoni Royal Academy of Arts tárlatán három portréval vesz részt. 

 Nemzetközi kiállítás Brüsszelben. 

1936 Erzsébet angol trónörökösnőt portretírozta, a következő évben kisméretű 

lovasszobrát is megmintázta. 

1937 Párizs, Világkiállítás, Diplome d’Honneur az Ad Astráért. 

 A Pathé Cinema Kisfaludi Strobl londoni műtermében forgat kisfilemet, G. B. 

Shaw rendezésében. 

1938 Megnyeri a Madách- emlékmű pályázatot. (Az 1/1-es öntőminta elkészült, ám 

a háborúban megsemmisült.) 

 Komáromi Csipkés György szobra, Debrecen.  

A Magyar Képzőművészek Országos Szövetségének társelnöke. 

1941 Magyar Érdemrend Középkeresztje 

  



 149 

1942-1943 A Horthy István-emlékmű mintázása. (A munka a háború alatt félbeszakadt.) 

1944 Alsórajk díszpolgárává választják. 

1945 A Százados úti művésztelepről a Stefánia útra, Ligeti Antal korábbi 

műtermébe költözik. 

1947 Felszabadulási emlékmű, Budapest, Gellért-hegy.  

 Kultúrdelegáció tagjaként Moszkvába utazik. 

1949 Mártír emlékmű, Marcali. 

1950 Hála-szobor, Budapest, Szabadság tér. (Megsemmisült.) Másik példányát rgy 

évvel korábban Moszkvába vitték, ajándékul Sztálin 70. születésnapjára. 

 Kossuth-díj. 

1951 Részt vesz a moszkvai és a varsói magyar képzőművészeti kiállításon. 

1952 Kossuth Lajos-szobor, Budapest, Kossuth Lajos tér. 

 A Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze. 

1953 Kossuth-díj 

1953 Kossuth Lajos és Rákóczi Ferenc szobra a Millenniumi emlékműre. 

1954 A felszabadulás öröme, Lőrinci 

1954 Gyűjteményes kiállítás Budapest, Műcsarnok 

 A Munka Vörös Zászló Érdemrendje. 

1955 Szovjet-magyar barátság-emlékmű, Budapest X. ker., Pataki István tér. 

(Megsemmisült.) 

1955-1956 Gyűjteményes kiállítás Moszkva, Leningrád, Kijev, Ogyessza, Harkov, Lvov, 

Tallin, Riga 

1957 Az előző évi szabadságharc során felrobbantott Gellért-hegyi szovjet 

katonaszobor újraöntése 

1958 Gyűjteményes kiállítás Prága. 

 A Szovjetunió Művészeti Akadémiájának tiszteletbeli tagjává választják. 

 Művei szerepelnek Moszkvában a Magyar Forradalmi Művészet c. kiállításon. 

1959 Gyűjteményes kiállítás Pozsony. 

 A Munka Vörös Zászló Érdemrendje. 

1960 Sukarno indonéz elnök megrendeli öt életnagyságú aktszobrát djakartai 

palotájába, amit a következő két évben továbbiak követnek. 

1961 A Fészek Klub elnökévé választják. 

1962 Moszkvai magyar képzőművészeti kiállításon vesz részt. 

1965 Lenin-szobor, Szombathely. 
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 A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége „A győzelem 20. évfordulója” 

emlékérmet adományozza számára. 

 Gyűjteményes kiállítás, Zalaegerszeg. 

1966 A Munka Érdemrend arany fokozata. 

 Három szobra (Liliom, Petőfi-portré, Bandi arcmása) a leningrádi Ermitázs 

gyűjteményébe kerül. 

1967 A Végvári harcok felállítása az egri Dobó István téren. 

1968 Lenin-szobor, Kecskemét. 

1970 A Munka Vörös Zászló Érdemrendje. 

 A Szovjetunió Művelődési Minisztériumának díszoklevele 

 Lenin emlékérem. 

 Zalaegerszeg díszpolgára. 

1974 Gyűjteményes kiállítás Zalaegerszeg. 

 A Magyar Népköztársaság Zászlórendje. 

1975 Pro Agria plakettet kap. 

 Augusztus 14-én hunyt el Budapesten. 

 Végakaratának megfelelően művészi hagyatéka Zalaegerszegre került. 

1976 szeptember 24-én Pogány Ö. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója 

megnyitja a Kisfaludi Strobl Gyűjtemény állandó kiállítását a Göcseji Múzeum 

épületében. 

1984 Emlékkiállítás műveiből a Magyar Nemzeti Galériában 

1988 Emlékkiállítás műveiből a kuseli (Németo.) Stadt- & Heimatmuseumban 

2005 Emlékkiállítás műveiből a nyíregyházi Városi Galériában 

2008 Emlékkiállítás műveiből a szegedi Móra Ferenc Múzeumban 

2009 Születésének 125. évfordulója alkalmából a hagyatékát őrző zalaegerszegi 

Göcseji Múzeum november 3-án tudományos emlékülést tart. 



 151 

I r o d a l o m  

 

– Kineton Parkes kritikája Kisfaludi Strobl Zsigmond négy szobráról. Drawing and Design 

(London) 1925. június. (ismerteti: Magyar Művészet 1925, 178. p.) 

– Sebestyén Károly: Kisfaludi Strobl Zsigmond, Magyar Művészet 1926, 555-565. p. 

– Kineton Parkes írása Közép-Európa fiatal szobrászairól, The Studio (London) 1926/7. 

(ismerteti: Magyar Művészet 1926. 419-420. p.) 

– Boross Mihály: Rákosi Jenő szobra, vagy Rákosi Jenő szobor. Művészi vita Kisfaludi 

Strobl Zsigmonddal, Képzőművészet, 1929, 83-85. p. 

– GY. N.: Magyar mesterek. Kisfaludi Strobl Zsigmond, Képzőművészet, 1931, 56-59. p. 

– Kineton Parkes Kisfaludi Strobl Zsigmondról, Apollo (London) 1932/6. (ismerteti: Pesti 

Hírlap 1932. június 18.) 

– Huszár Lajos – Procopius Béla: Medaillen und Plakettenkunst in Ungarn, Budapest 

1932, 380-381. p. 

– Lieber Endre–Cserhalmi Jenő–dr. Pacher Béla: Budapest szobrai és emléktáblái, 

Budapest 1934. 

– Clément Morro: Salon de la Royal Academy of Arts à Londres, La Revue Moderne 

(Illustrée des Arts et de la Vie) (Paris) 1934. július 30, 14-22. p. 

– Éber László–Gombosi György: Művészeti lexikon I. Bp. 1934, 564. p. 

– Shaw, George Bernard: Portraits and figures by Sigismund de Strobl. Kisfaludi Strobl 

Zsigmond gyűjt. kiáll., kat. bev., London, White Allom Galleries, 1935. 

– Siklóssy László: Stróbl Zsigmond kollektív kiállítása Londonban. Pesti Hírlap 1935. 

október 15.  

– Lázár Béla: Kisfaludi Strobl Zsigmond újabb művei, Magyar Művészet, 1936, 198-203. p. 

– Medvey Lajos-Csányi Károly: Vezető Budapest szobrainak megtekintéséhez, Budapest 

1939, 134. p. 

– A bronz a halhatatlanság szolgálatában. Élet és Tudomány 1947. augusztus 14, 460-463. 

p. 

– Varga Balázs: Új magyar szobrászat, Bp. 1948. 

– Ö. I. (Örkény István?): Beszélgetés Kisfaludi Strobl Zsigmonddal. Szabad Nép 1949. 

augusztus 7. 



 152 

– Pogány Ödön Gábor: Három Kossuth díjas szobrász. Kisfaludi Strobl Zsigmond, Szabad 

Művészet, 1950/3-4. p. 

– Halápi László: Az új budapesti Kossuth-szobor, Szabad Művészet, 1952/10, 496-498. p. 

– Mikus  Sándor: Kisfaludi Strobl Zsigmond művészete, Szabad Művészet, 1954/7, 318-319. 

p. 

– Gogolák Lajos: Kisfaludi Strobl Zsigmond portréművészete, Szabad Művészet, 1954/7. 

320-326. p. 

– Mihályfi  Ernő: Kisfaludi Strobl Zsigmond gyűjteményes kiállítása (kat. bev., Műcsarnok, 

1954.) 

– Cseh Miklós: Kisfaludi Strobl Zsigmond művészetéről. Szabad Nép 1954. szeptember 9.  

– Pogány Ödön Gábor: Ungarische Bildhauerkunst, Bp. 1955. 

– Gádor Endre: Budapest szobrai, Bp. 1955. 

– Kisfaludi Strobl Zsigmond: Emlékezések G. B. Shawra, Csillag 1955/3, 620-629. p. 

– Kopp Jenő: Kisfaludi Strobl Zsigmond, Bp. 1956. 

– V. Tolsztoj: Kisfaludi Strobl Zsigmond, Iszkussztvo (Moszkva), 1956/1. 

– Herman Lipót : A művészasztal, Bp., 1958. 

– Genthon István–Németh Lajos–Végvári Lajos–Zádor Anna: Magyar Művészet, 1958, 

371-383. p. 

– Lengyel István: Magyarország „nagy öregei”: -Kisfaludi Stróbl Zsigmond. Népszabadság 

1958.06.22. 8. p.  

– Vucsetics, Jevgenyij Viktorovics : Kisfaludi Strobl Zsigmond, Moszkva, 1960. (orosz 

nyelven) 

– Tyihomirov , Alexander: Iszkussztvo Vengrii IX-XX, Moszkva, 1961. (orosz nyelven) 

– Soós Gyula: M. G. Manyizer portré szobra, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 

1961, 19. p. 

– Czeizing Lajos – D. Fehér Zsuzsa: Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász, Művészet 

1963/1, 107-109. p. 

– Lengyel Géza: A nyolcvanéves Kisfaludi Strobl Zsigmondnál, Művészet, 1964/7, 3-6. p. 

– Magyar művészet 1800-1945. A magyarországi művészet története II. Szerk. Zádor A., 3. 

kiadás, Bp. 1964, 378-381. p. 

– D. Fehér Zsuzsa: Húsz év után, Művészet, 1965/4. 

– Fekete, Márton: Prominent Hungarians Home and Abroad, München 1966, 64. p. 

– Művészeti Lexikon II. Főszerk. Genthon István–Zádor Anna. Akadémiai Kiadó, Budapest 

1966, 640-641. p. 



 153 

– N. Pénzes Éva: A túlerővel szemben. Kisfaludi Strobl Zsigmond: Végvári vitézek, 

Művészet, 1968/11, 41. p. 

– Kisdéginé Kirimi  Irén : Kisfaludi Strobl Zsigmond, Művészet, 1969/7, 8-10. 

– Kisfaludi Strobl Zsigmond: Emberek és szobrok, Bp., 1969.  

– Román Kálmán: Olajág a haza fölött, Népszava 1970. március 29.  

– Miroszlav Berzukov: Magyarország büszkesége (Kisfaludi Strobl 90. születésnapjára) 

(orosz nyelven), Inosztrannaja Lityeratura („Külföldi Irodalom”, a Szovjetunió 

Írószövetségének folyóirata) 1974/11. „Képzőművészet külföldön” c. rovat.  

– Kisfaludy-Strobl Dies, Hungary’s Leading Sculptor, Internationale Herald Tribune 1975. 

augusztus 17.  

– Sárkány József: Kisfaludi Strobl Zsigmond. A művész állandó kiállításának katalógusa, 

Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, 1981. 

– Németh Lajos (szerk.): Magyar Művészet 1890-1919. I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest 

1981. A magyarországi művészet története 6. 

– N. Pénzes Éva: Szobrász és modelljei. Kiállítás Kisfaludi Strobl Zsigmond centenáriumán 

(kat. bev., MNG, 1984.) 

– Szűcs György: Szobrász és modelljei, Művészet, 1984/10, 64. p. 

– Tóth Sándor: „M űvészete örök érvényű”. Száz éve született Kisfaludi Strobl Zsigmond. 

Kelet-Magyarország 1984. július 30, 8. p.  

– Kontha Sándor (szerk.): Magyar Művészet 1919-1945. I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest 

1985. A magyarországi művészet története 7. 

– Aljesina, L. Sz.: Zsigmond Kisfaludi-Strobl, Moszkva 1986. 

– Kostyál László: Zsigmond Kisfaludi Strobl. Kiállítási katalógus, Stadt- & Heimatmuseum 

Kusel, 1988. 

– Pótó János: Emlékművek, politika, közgondolkozás, Tört.tud. Int. Budapest 1990.   

– Kostyál László: A zalaegerszegi Kisfaludy Strobl Zsigmond-gyűjtemény, Tájak-Korok-

Múzeumok Kiskönyvtára 367. Budapest 1990. 

– Frank János: Habent sua fata, Élet és Irodalom, 1991. nov. 29. 

– Monumentumok az első háborúból. Szerk. Kovács Ákos. Corvina Kiadó, Budapest 1981. 

– Kovács Péter: A tegnap szobrai, Szombathely 1992; 11-12. p. 

– Prohászka László: A kardját néző huszár története. Pavilon 9. (1994), 70-73. p.  

– Prohászka László: A kardját néző huszár az éremművészetben. Az Érem 1999/2. 27-30. p.  

– Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, 2. kötet. Főszerk. Fitz Péter. Enciklopédia Kiadó, 

Budapest 2000. 380-384. Bánóczi Zsuzsa szócikke 



 154 

– Egri Mária : Adalékok Kisfaludi Strobl Zsigmond munkásságához, Zalai Múzeum 10. 

(2001), 277-286. p. 

– Kisfaludi Strobl Zsigmond. In: Képzőművészet Magyarországon. Készítette Krén E. – 

Marx D. http://hungart.euroweb.hu/index4h.html (2004. X.) 

– Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika. Osiris Kiadó, Budapest 2003. 

– Kostyál László: Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975). A Zalaegerszegi Kisfaludi Strobl 

Zsigmond gyűjtemény katalógusa. Zalaegerszeg 2004. 

– Geza, Boros: The metamorphosis of Liberty: the monument to Hungarian liberation. In: 

Figuration/Abstraction: Strategies for Public Sculpture in Europe 1945-1968. Ed. Charlotte 

Benton. Ashgate Publishing Ltd. – Henry Moore Institute, 2004; 69-84. p. 

– Prohászka László: A császári és királyi 11. és 32. tábori ágyús ezred sapkajelvénye. Az 

Érem 2004/2, 37-38. p.  

– Prohászka László: Kisfaludi Strobl Zsigmond 1935-ös kiállítása Londonban, Művészet és 

barátai 2005/9-10, 7-9. p. 

– Válogatás Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975) szobrászművész alkotásaiból. Kiáll. kat. 

Nyíregyháza, Városi Galéria, 2005.12.15.–2006.03.15. Bev. tan: Szatmári Gizella. 

– Prohászka László: Kisfaludi Strobl Zsigmond egyházművészeti alkotásai, Vigilia 2006/1, 

12-17. p. 

– Kostyál László: Nemzetközi hírnév és permanens kompatibilitás. Lojalitás, neobarokk és 

szocreál viszonya Kisfaludi Strobl Zsigmond művészetében. Zalai Múzeum 15. (2006) 315-

324. p. 

– Édesanyánk gondolatai a múltról és a jövőről. Visy Lajosné dr. Stróbl Éva emlékeiről az 

interjút készítette Lakatos Mária és Orbán Lívia. Szerkesztett, utóbb kiegészített kézirat, 

Budapest 2006. (Göcseji Múzeum) 

– Kostyál László: Elutasítottból professzor. Kisfaludi Strobl Zsigmond és a képzőművészeti 

akadémia. Zalai Múzeum 16. (2007) 249-258. p. 

– Tóth Sándor: Kisfaludi Strobl Zsigmond emlékkiállítása. (Nyíregyháza, Városi Galéria, 

2005.12.–2006.03.) Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2007/1. 91-94. p.  

– Kostyál László: Kisfaludi Strobl Zsigmond és a szabadkőművesség. Zalai Múzeum 17. 

(2008) 357-364. p. 

– Borbély László–Tóth Sándor: Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975) kiállítása, 

katalógus, Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2008. 



 155 

– Kostyál László: Az évszázad megbízásától az évszázad kiállításáig. A „hivatalos” 

művészet működési mechanizmusa 1945-1955 között, Kisfaludi Strobl Zsigmond példáján. 

Zalai Múzeum 18. (2009), 319-324. p. 

– Kostyál László: Világhír, vagy hír a világban? Kisfaludi Strobl Zsigmond külföldön. Zalai 

Múzeum 19. (2010), 9-16. p. 

– Nagy Ildikó:  Kisfaludi Strobl Zsigmond önéletírása mint művészettörténeti forrás. Zalai 

Múzeum 19. (2010), 17-21. p. 

– Wehner Tibor:  „E szobrokon sokat és nagy szeretettel dolgoztam.” Kisfaludi Strobl 

Zsigmond hősi emlékművei. Zalai Múzeum 19. (2010), 23-32. p. 

– Pótó János: Epizódok a magyarországi politikai emlékművek történetéből. Zalai Múzeum 

19. (2010.) 33-44. p. 

– Bereczky Lóránd: Kisfaludi Strobl Zsigmond és a politika az 1950-es és 1960-as években. 

Zalai Múzeum 19. (2010), 45-48. p. 

– Kerny Terézia: Kisfaludi Strobl Zsigmond Szent Imre-szoborcsoportja. Zalai Múzeum 19. 

(2010), 49-57. p. 

– Boros Géza: A Felszabadulási emlékmű metamorfózisai. Zalai Múzeum 19. (2010), 59-67. 

p. 

– Tóth Antal : Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrai a Magyar Nemzeti Galériában. Zalai 

Múzeum 19. (2010), 69-72. p. 

– Tóth Sándor: Kisfaludi Strobl Zsigmond a tanítvány szemével. Zalai Múzeum 19. (2010), 

73-75. p. 

– Basics Beatrix: A művész és a minták – Kisfaludi Strobl Zsigmond. Zalai Múzeum 19. 

(2010), 77-81. p. 

– Borbély László: Kisfaludi Strobl Zsigmond – a kiállításrendező szemével. Zalai Múzeum 

19. (2010), 83-85. p. 

– Jurecskó László: Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotásai a műkereskedelemben. Zalai 

Múzeum 19. (2010), 87-89. p. 

– Wehner Tibor: Modern magyar szobrászat 1945-2010. Corvina Kiadó, Budapest 2010. 

– Sümegi György: A Kecskeméti Művésztelep (1909-1944). Corvina Kiadó, Budapest 2011. 



 156 

Képjegyzék 

 

1. A. Rodin: Danaida, 1885. (kép forrása: http://www.ancienttreasures.com/lrgtext.-

php3?product=T-07&CA=16)  

2. Kisfaludi Strobl Zs: Rózsi – Fekvő női akt, 1907. (kat. 27.410) 

3. Emléklap Pólya Tibor karikatúrájával és a baráti kör aláírásaival, 1913. július 12. (Göcseji 

Múzeum, a művész hagyatéka) 

4. Észak szobra, 1921. (képeslap a művész hagyatékában) 

5. A művész Kádár Jánossal a Parlamentben, 1970. (fénykép a művész hagyatékában) 

6. Kisfaludi Strobl Zs: J. V. Sztálin, 1951. (kat. 631, fénykép a művész hagyatékában) 

7. A művész szülőháza Alsórajkon (a szerző felvétele) 

8. Rémy Róbert és Kisfaludi Strobl Bécsben, 1905-ben (fénykép a művész hagyatékában) 

9. Dávid, 1911. (kat. 80.) 

10. Finálé, 1910. (kat. 70.) 

11. A. Bourdelle: Nyilazó Herkules, 1912. (kép forrása: http://blog.sbma.net/2011/05/-

featured-artist-antoine-bourdelle/)  

12. Kisfaludi Strobl Zs: Íjász, 1918. (fénykép a művész hagyatékában) 

13. J. Dalou: Jótékonyság, 1877. k. (kép forrása: http://www.victorianweb.org/sculpture/-

dalou/2.html)  

14. Kisfaludi Strobl Zs: Anyai szeretet, 1925. (kat. 279, (kép forrása: http://www.-

kieselbach.hu/m-16858) 

15. A Progressio páholy jelvénye, 1911. (kat. 81.) 

16. Ady Endre síremlékének terve, 1928. (fénykép a művész hagyatékában) 

17. Sebestyén Károly, 1926.  (fénykép a művész hagyatékában) 

18. Az epreskerti műterem a Főiskolán (a szerző felvétele) 

19. A Mester tanítványaival az 1930-as években (fénykép a művész hagyatékában) 

20. Pátzay Pál, 1961. (kat. 719.) 

21. Kisfaludi Strobl Erzsébet hercegnővel, 1935. (fénykép a művész hagyatékában) 

22. A művész a Pembroke Road-on lévő műterme ajtajában (fénykép a művész hagyatékában) 

23. A White Allom Galleries épülete Londonban  (kép forrása: http://maps.google.hu/maps?-

hl=hu&cp=29&gs…) 

24. John Simon Kisfaludi Strobl műtermében (fénykép a művész hagyatékában) 

                                                 
410 A nem jelölt forrású képek a Göcseji Múzeumnak a szerző által összeállított katalógusához készültek, 
Mészáros T. László felvételei 



 157 

25. Lady Maureen Stanley a művész műtermében, 1936. 24. Lady Maureen Stanley a művész 

műtermében, 1936. 

26. Erzsébet hercegnő, 1937. (kat. 508.) 

27. A Felszabadulási emlékmű, 1947. (fénykép a művész hagyatékában) 

28. És mégis megindul a munka… 1946. (kat. 566.) 

29. A moszkvai kiállítás megnyitója, 1955. (fénykép a művész hagyatékában) 

30-31. Szent Gellért és Szent Imre alakja a kecskeméti Katolikus bérházról, 1912. (kat. 94, a 

szerző felvételei) 

32. A soproni Hűségkapu reliefje, 1923. (kat. 238, a szerző felvétele) 

33. Végvári harcok, Eger, 1967. (kat. 331, H. Szilassy Ágota felvétele) 

34. Terv a Hunyadi-szoborhoz, 1952. (kat. 640.) 

35. Vámosi István síremléke, Kalocsa, 1925. (kat. 274, fotó: Romsics Imre) 

36. Halász Ferenc síremléke a Kerepesi temetőben, 1945. k. (kat. 569, fénykép a művész 

hagyatékában) 

37. Kossuth-emlékplakett, 1952. (kat. 645, fénykép a művész hagyatékában) 

38. Fürdés előtt, 1911. (kat. 76.) 

39. Fricsay Ferencné, 1964. (kat. 735, fénykép a művész hagyatékában) 

40. Pongrácz Kálmán, 1954.(kat. 657.) 

41. A „Végvári harcok” mintázása közben (fénykép a művész hagyatékában) 

42. Kardját néző huszár, 1926. Herendi porcelán (kat. 319.) 



 158 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotásainak jegyzéke 

 

 

1896 

1. Kenyérmezei ütközet, pp, cer. 290x410 mm, j. k. l: Strobl Zs, 1896. június 12, j. k. l: A 

Kenyér mezői ütközet, GM.1976.3.211, F/08 

Irodalom: E. és sz. 14. p. kép; GM kat. 252. sz. 

 

1898 

2. Út a golgotára, pp, sz. cer, j. j. l: S.Zs. Uzd – Borjád, 1898. május 30, J. k. l: Út a 

Golgothára, 540x770 mm, GM.1976.3.203, F/01 

Irodalom: E. és sz. 15. p. kép; GM kat. 253. sz 

3. Nagy Somlyó, pp, cer.+akv, 230x360 mm, j. k. l: Nagy Somlyó, 1898. VII. 14, 

GM.1976.3.206, F/04 

Irodalom: E. és sz. 14. p. kép; GM kat. 254. sz. 

4. Dugovics Titusz hősi halála (rajz)  

Irodalom: E. és sz. 13. p. 

 

1901-1904 

5. Szájvízreklám Lederer Ervin Erzsébet téri patikája részére 

Irodalom: Színházi Élet 1934. karácsonyi szám 61. p. 

6. Hordón kártyázó cigányok, Pick Fülöp részére  

Irodalom: Színházi Élet 1934. karácsonyi szám 61. p; E. és sz. 22. p. 

7. Két akt-tanulmány (Strobl Alajos műtermében készítette 1904-1905-ben) 

Irodalom: Kopp J. 1956, 13. p. 

8. Pick „Lupke” mint idegenlégiós (támadó pózban) 

Irodalom: E. és sz. 22. p; Csillag 1956/02, 297-302. p. 

9. Arab nő a kútnál 

Irodalom: E. és sz. 22. p; Csillag 1956/02. 297-302. p. 

10. Arabok a pálmafa alatt 

Irodalom: E. és sz. 22. p; Csillag 1956/02. 297-302. p. 

11. Tükör előtt szépítkező nőalak, reklámfigura 

Irodalom: E. és sz. 22. p. 



 159 

12. Fogkrém-reklám 

Irodalom: E. és sz. 22. p. 

13. Arató munkások  

Irodalom: Kopp J. 1956, 46. p. 

14. A falu kovácsa  

Irodalom: Kopp J. 1956, 46. p. 

 

1903 

15. Díszalbum borításának dombormű-díszei D/02 

Irodalom: Magyar Iparművészet 1903, 140. p. kép (forrás) 

 

1904 

16. Morelli Gusztáv (1848-1909, grafikus, fametsző, az Iparművészeti Iskola tanára)  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1904. őszi kiáll. kat. 6. sz; MTA Műv.tört. Kut.int. Adattár, 

MDKC-I.-5/9940.561.2. 

17. Sebesült (bronz) 

Irodalom: Nemzeti Szalon I. Komáromi Kiállítás kat. 234. sz; MTA Műv.tört. Kut.int. 

Adattár, MDKC-I.-5/9940.561.2. Feltehetően azonos a Képzőműv. Társ. 1910. tavaszi 

kiáll. kat. 35. p.-n szereplő megegyező cíművel.  

18. Pásztorbot terve  

Irodalom: Orsz. M. Iparműv. Isk. Évk. 1904/5. 

 

1904-1905 körül  

19. Lámpaoszlopnak dűlő pityókás figura, terrakotta, asztali lámpa  

Irodalom: Csillag 1956.02. 297-302. p; E. és sz. 26. p. 

20. Kerner Lotte  

Irodalom: E. és sz. 28. p. 

 

1906 

21. Arckép (Kalapos férfi portré), C/147 

Irodalom: Új Idők 1906/11, 249. p. kép (forrás) 

22. Tanulmány, D/164)a-b 

Irodalom: Új Idők 1906/11, 252. p. kép (forrás); E. és sz. 17. p. (a műtermi fotón) 
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23. Gregersen Baby (festő-növendék), pat. gipsz, 54,5 cm, j. j. h: Kisfaludi Strobl Zs. 1906. 

V/3, GM.1977.2.2, D/135; bronz, 63 cm, J: Kisfaludi Strobl 1906, MNG.76.25-N 

Irodalom: Új Idők 1906/38, 272. p. (Pihenés címen); Az Orsz. M. Kir. Mintarajzisk. 

1907. évi intézeti kiáll. kat. 159. sz. (Béby címen, a kettő azonosítása feltételes); GM kat. 

44. sz. 

24. Allegória, pat. gipsz, 38,5 cm, j. j. h: Kisfaludi Strobl Zs. 1906. V/3, GM.1998.3, D/144 

Irodalom: E. és sz. 16 (szerepel a Mintarajz isk. műtermi képen); GM kat. 45. 

25. Belatiny Braun R.-né 

Irodalom: Mintarajziskolai kérdőív 1908 (MTA Műv.tört. Kut.int. Adattár, MKCs–37); 

Művészház 1909. I. csop. kiáll. kat. 4. sz. 

 

1907 

26. B. J. úr arcképe  

Irodalom: Az Orsz. M. Kir. Mintarajzisk. 1907. évi intézeti kiáll. kat. 11. sz; Képzőműv. 

Társ. 1907. tavaszi kiáll. Műcsarnok, kat. 224. sz. 

27. Rózsi – Fekvő női akt, pat. gipsz, 20cm, j. b. h: Kisfaludi Strobl 1907, GM.1976.3.125, 

D/98 

Irodalom: Műcsarnok, 1908. tavaszi kiáll. kat. 118. sz; GM kat. 1. sz. 

28. Női szobor – Rózsi (Márk Lajosné), f. gipsz, 76 cm, j. l: Kisfaludy Strobl 1907, 

GM.1987.17, D/140 

Irodalom: Műcsarnok, 1908. tavaszi kiáll. kat. 123. sz. + kép; E. és sz. 19. és 31. p. fotó; 

GM kat. 47. sz. 

29. Grünwald M.-né  

Irodalom: Képzőműv. Társ. 1908/1909 Téli Tárlat kat. 45. p; Mintarajziskolai kérdőív 

1908. (MTA Műv.tört. Kut.int. Adattár, MKCs–37) 

30. Vágó Géza, gipsz  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1907. máj. tavaszi kiáll. kat. 225. sz. 

31. Ülő lányka, gipsz, 70 cm, j. h: Kisfaludi Strobl 1907, D/94)a-b (?) (fotó: 

http://www.vatera.hu/erzsebet_kiralyne_ulo_szobra_kisfaludi_strobl_1907_165549048.h

tml, 2010. április 13, méret és szignó az internetes említés alapján. A képen látható 

szobor az Akácfa utcai műteremről készült felvételen látszik, E. és sz. 19. p, azonosítása 

bizonytalan.)  



 161 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1907. máj. tavaszi kiáll. kat. 226. sz; esetleg azonos az Orsz. 

M. Kir. Mintarajzisk. 1907. évi intézeti kiáll. kat. 51. sz. alatt szereplő Ülő nővel 

32. Férfiportré, gipsz 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1907. máj. tavaszi kiáll. kat. 227. sz. 

33. Anya gyermekével, pat. gipsz, 54,5 cm, j. j. h: Kisfaludi Strobl 1907, GM.1998.2, D/143 

Irodalom: Az Orsz. M. Kir. Mintarajzisk. 1907. évi intézeti kiáll. kat. 123. sz; Nemzeti 

Szalon 1907. máj. tavaszi kiáll. kat. 228. sz; E. és sz. 31. p. (szerepel az Akácfa utcai 

műterem-képen); GM kat. 46. sz. 

34. Síremlék tervezet 

Irodalom: Az Orsz. M. Kir. Mintarajzisk. 1907. évi intézeti kiáll. kat. 3. sz. 

35. Férfiakt 

Irodalom: Az Orsz. M. Kir. Mintarajzisk. 1907. évi intézeti kiáll. kat. 7. sz. 

36. Hamutálca 

Irodalom: Az Orsz. M. Kir. Mintarajzisk. 1907. évi intézeti kiáll. kat. 53. sz. 

37. H. D. úrhölgy 

Irodalom: Az Orsz. M. Kir. Mintarajzisk. 1907. évi intézeti kiáll. kat. 63. sz. 

Az Orsz. M. Kir. Mintarajziskola és Rajztanárképző 1907. évi (márc. 28.-ápr. 5.) intézeti 

kiállításának katalógusában szereplő további, csak a címükkel említett Kisfaludi Strobl-

alkotások (Vázlat [kat. 52. sz], Vázlat [kat. 54. sz.], Képmás [kat. 55. sz.], Képmás [kat. 57. 

sz.], Tanulmányfej [kat. 8. és 64. sz.], Nőalak [kat. 111. sz.]) azonosítása a felsorolásunkban 

esetleg már szereplő művekkel problémás, ezért nem szerepelnek külön sorszámon. 

 

1908 

38. Ló-tanulmány (1908. vagy előbb), D/146 

Irodalom: E. és sz. 16. p. (a Mintarajz iskolai műteremképen) 

39. Bözsike  

Irodalom: Képzőműv. Társ. 1908/1909 Téli Tárlat kat. 45. p; Műcsarnok 1919/1920 téli 

tárlat kat. 106. sz; Ernst Múz. 1926.01-02, Szinyei Társ. II. kiáll. kat. 217. sz. (Nem 

igazolható, hogy az azonos cím alatt mindhárom esetben ugyanaz a portré szerepelt.) 

40. Blau Gyula hegedűművész, C/06 
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Irodalom: A Ház, 1908/10, 263. p. kép (mint Férfiportré); Képzőműv. Társ. 1908/1909 

Téli Tárlat kat. 45. p.; E. és sz. 18. p. kép  

41. Újhelyi Tibor  

Irodalom: Képzőműv. Társ. 1908/1909 Téli Tárlat kat. 45. p.  

42. Budai Fischer Edvin (1887-1945, festőművész), C/96)a-b 

Irodalom: A Ház, 1908/10, 265. p. kép (mint Férfiportré, C/96)b); E. és sz. 17. p. kép 

(C/96)a) 

43. Tanulmányfej 

Irodalom: az Orsz. M. Kir. Mintarajzisk. 1907. évi intézeti kiáll. kat. 8. (vagy 64.) sz.   

44. Kalmár Rózsika  

Irodalom: Mintarajziskolai kérdőív 1908. (MTA Műv.tört. Kut.int. Adattár, MKCs–37); 

Művészház 1909. I. csop. kiáll. kat. 8. sz. 

45. Kukoricafosztás, gipsz  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1908. téli tárlat kat. 48. sz. 

46. Parasztasszony, terrakotta  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1908. téli tárlat kat. 190. sz. 

47. Kukoricamorzsoló leány, f. gipsz, 51 cm, j. h: Kisfaludi Strobl 1908, GM.2007.2, 

D/145 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1908. téli tárlat kat. 191. sz. (bronz); E. és sz. 48. p. kép; 

Vucsetics 1960, 21. p. kép  

48. Evező akt  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1908. téli tárlat kat. 193. sz. 

49. Dr. J. L.-né  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1908. tavaszi tárlat kat. 315. sz. 

 

1909 

50. Rákosi Szidi (1852-1935, színművésznő), C/97 

Irodalom: Műcsarnok 1909/1910. téli kiállítás kat. 42. p; E. és sz. 34. p. kép  

51. Rikkancs, C/74 

Irodalom: Kopp J, 1956, 3. kép  

52. Egy érzés 

Irodalom: Műcsarnok 1909/1910. téli kiállítás kat. 235. sz. 
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53. Tanulmány 

Irodalom: Műcsarnok 1909/1910. téli kiállítás kat. 200. sz. 

54. Bűnbánat 

Irodalom: Művészház 1909. I. csop. kiáll. kat. 1. sz. 

55. Pihenő nő, D/147(?) 

Irodalom: Művészház 1909. I. csop. kiáll. kat. 3. sz. 

56. F. Alkony István  

Irodalom: Művészház 1909. I. csop. kiáll. kat. 6. sz. 

57. Rózsa Miklós, f. gipsz, 43 cm, Türr István Múzeum, Baja, C/163 

Irodalom: Művészház 1909. I. csop. kiáll. kat. 9. sz.  

58. Akt 

Irodalom: Művészház 1909. I. csop. kiáll. kat. 10. sz. 

59. Nő köpenyben, D/148(?) 

Irodalom: Művészház 1909. I. csop. kiáll. kat. 11. sz; E. és sz. 31. p. kép 

60. Uszályos nő 

Irodalom: Művészház 1909. I. csop. kiáll. kat. 12. sz. 

61. Evező férfiak 

Irodalom: Művészház 1909. I. csop. kiáll. kat. 14. sz. 

 

1910 

62. Képmás, C/133 

Irodalom: Művészet 1910, 387. p. fotó (forrás) 

63. Szentirmay Elemér síremléke (1836-1908, zeneszerző), Kerepesi temető, B/07 (fotó: 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

/thumb/c/c9/Szentirmay_Elemér_sírja.jpg... 2010.03.17.)  

Irodalom: Művészet 1910, 393. p.  

64. Mosó leány, br. 40 cm, GM.1976.3.14, j. j: Kisfaludi Strobl Zs. 1910, D/55 

Irodalom: Műcsarnok 1910/1911. téli kiállítás. kat. 273. sz. + kép; Vasmegyei Újság 

1910, 975. p; GM kat. 48. sz; Nemzeti Szalon 1920.11-12, I. Magyar reprezentatív kiáll. 

kat. 190. sz; 
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65. Titi 

Irodalom: Műcsarnok 1910/1911. téli kiállítás. kat. 283. sz. 

66. A kedves Guttmann bácsi (Guttmann Géza műgyűjtő), C/99 

Irodalom: Műcsarnok 1910/1911. téli kiállítás. kat. 284. sz; Herman Lipót: A 

művészasztal, Bp. 1958, 126. p; E. és sz. 21. p. kép  

67. L. A. kisasszony, operaénekesnő, C/42 

Irodalom: Műcsarnok 1910/1911. téli kiállítás. kat. 178. sz.  

68. Follért Károly („posta és táv. elnökigazgató”), bronz, 41 cm, MNG.56.23-N, C/102 

Irodalom: Műcsarnok 1910/1911. téli kiállítás. kat. 201. sz.  

69. Révész Z. úr  

Irodalom: Műcsarnok 1910/1911. téli kiállítás. kat. 203. sz.  

Irodalom: MFM 2008. kat. 43. p. 

70. Finálé, bronz, 51,5 cm, j. h: K. Strobl, GM.1976.3.6, D/51 

Irodalom: Műcsarnok, Képzőműv. Társ. 1912/1913 téli kiáll. kat. 383. sz; GM kat. 3. sz. 

71. Tolnay Ákosné ülő portréja , br, 49 cm, j. h: K. Strobl, GM.1976.3.74, D/91 

Irodalom: GM kat. 2. sz. 

72. Hajnal Anci operaénekesnő, C/98 

Irodalom: E. és sz. 20. p. kép (forrás) 

73. Évácska  

Irodalom: Művészház 1910. Zsűrimentes kiáll. kat. 114. sz. 

74. Kabos Endre (1864-1923, író, újságíró, lapszerkesztő, szerkesztő, szabadkőműves), 

1910. k, gipsz, 50 cm, MNG.78.17-N, C/101 

Irodalom: MFM 2008. kat. 43. p. 

75. Nyolc nőalak a budapesti Anker palota frízén, 1910 k. A/50 

Irodalom: Medvey Lajos-Csányi Károly: Vezető Budapest szobrainak megtekintéséhez. 

1939, 134. p. 

 

1911 

76. Fürdés (v. Fürdő) előtt , márv. 68 cm, j. j. K. Strobl, GM.1976.3.9, D/52; bronz, 65 cm, 

MNG.4094. 
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Irodalom: Műcsarnok 1911/1912. Képzőműv. Társ. Jub. Kiáll. kat. 240. sz. + kép; Élet 

1911.12.31. 1643-45. p, a Műcsarnok Téli tárlatáról; A 80 éves Pesti Napló ajándék 

albuma 1850-1930, Bp. 1930, 54. p. kép; Műcsarnok 1954. kat. 2. sz; E. és sz. 26. p. kép; 

GM kat. 5. sz; MFM 2008. kat. 43. p.  

77. Hegedűs Ferenc (1856-1929, operaénekes)  

Irodalom: Műcsarnok 1911/1912. Képzőműv. Társ. Jubileumi Kiállítás kat. 322. sz. 

78. Gundel János (1844-1915, vendéglős), Állatkerti út, Gundel-étterem előterében, (1992-

től) C/100; Magyar Vendéglátóipari Múzeum; bronz, 60 cm, j. a bal váll alatt: Kisfaludi 

Strobl 1911, MNG.64.7-N 

Irodalom: Műcsarnok 1911/1912. Képzőműv. Társ. Jub. Kiáll. kat. 331. sz; 

Népszabadság és Magyar Nemzet, 1966.12.14.  

79. Fürdés után, D/20(?). Identifikációja problémás. A magyar akt kiállítás albuma (és 

ugyanúgy a Képzőművészet 1931, 68. p. is) ezen a címen reprodukált szobra a művész 

önéletírásában „Lábát törlő asszony” címen (terrakotta változata: D/139) és 1922-es 

évszámmal szerepel), míg ugyanott (akt kiáll. albuma) a következő (119.) oldal képén 

látható „Fürdő után” c. alkotás inkább „A gyík”(A/65) címen ismert (1921). A helyzetet 

bonyolítja, hogy utóbbi alkotás „Fürdő előtt” címen is reprodukálásra került 

(Képzőművészet 1931, 67. p.). Az akt kiállítás katalógusában „Fürdő után” címmel a 

művész két alkotása is szerepel (kat. 77. és 408. sz.) 

Irodalom: Műcsarnok 1911/1912. Képzőműv. Társ. Jub. Kiáll. kat. 363. sz; Nemzeti 

Szalon 1920.11-12, I. Magyar reprezentatív kiáll. kat. 191. sz; Magyar Művészet 1925, 

178. p; Műcsarnok 1925/1926, Magyar Akt Kiáll. kat. 77. sz; Lyka–Majovszky–

Petrovics: A magyar akt kiállítás albuma Bp. 1926, 118. p. kép; Magyar Iparművészet 

1929/3. sz. 176. p; Képzőművészet 1931, 68. p. 

80. Dávid, bronz, 52,5 cm, j. h. Kisfaludi Strobl Zs; GM.1977.2.2. és MNG.56.596-N, D/53 

Irodalom: Műcsarnok, Képzőműv. Társ. 1912/1913 téli kiáll. kat. 265. sz; Vasárnapi 

Újság 1912/46. sz. 928. p; London 1935. kat. 5. sz; Székesfőváros Képtára jub. kiáll. 

1944. kat. 135. sz; Műcsarnok 1954. kat. 1. sz; Művelt Nép 1954.09.05. 4. p. (Kirimi 

Irén); Vucsetics 1960, 19. p; Művészet 1964/7, 3-6. (Lengyel Géza); E. és sz. 25. p. kép, 

GM kat. 4. sz; MFM 2008. kat. 43. p.  

81. Progressio, br. érem, 38 mm, j. b. l: K. S. Zs, GM.1976.3.111, E/13 
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Irodalom: GM kat. 234. sz; Jászberényi József: A magyarországi szabadkőművesség 

története, Bp. 2005, 96. p. kép; Zalai Múzeum 17. (2008.) 357. és 363. p. kép (Kostyál 

László) 

82. Guggoló leány, márv. 45 cm, j. j. Strobl, GM.1976.3.46, D/72)a; terrakotta, 63 cm, j. b. 

Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.76, D/72)b; egy bronz példánya 1962-ben Djakartába került 

Irodalom: Műcsarnok 1911/1912. Képzőműv. Társ. Jub. Kiáll. kat. 344. sz; Nemzeti 

Szalon 1911. téli kiáll. kat. 228. sz. (mint Guggoló akt, gipsz); Élet 1911.12.31, 1643-

1645. p; Nemzeti Szalon 1920.11-12, I. Magyar reprezentatív kiáll. kat. 192. sz; Magyar 

Művészet 1925, 178. p; Műcsarnok 1925/1926, Magyar Akt Kiáll. kat. 151. sz; Lyka–

Majovszky–Petrovics: A magyar akt kiállítás albuma Bp. 1926, 116. p. kép; Műcsarnok 

1954. kat. 5. és 6. sz; Kopp J, 1956, 29. p. és 11. kép; Vucsetics 1960. 27. p. kép; Esti 

Hírlap 1962.11.28; E. és sz. 72. p; GM kat. 7. és 50. sz; MFM 2008. kat. 42. p. 

83. Két akt 

Irodalom: Műcsarnok 1911/1912. Képzőműv. Társ. Jub. Kiáll. kat. 366. sz 

84. Székely Bertalan (1835-1910, festőművész) 

Irodalom: Élet 1911.12.31, 1643-1645. p. 

85. Apponyi Albert mellszobra (1846-1933, nagybirtokos, politikus, miniszter, az MTA 

tagja) (Esetleg azonos a Magyar Művészet 1933/2. címlapján közölt büszttel.) 

Irodalom: Élet 1911.12.31, 1643-1645. p.  

86. Fajanszváza  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1911. téli kiáll. kat. 227. sz; MTA Műv.tört. Kut.int. Adattár, 

MDKC-I.-5/9940.561.2. 

87. Kecskemét, a Városi Kaszinó épületén lévő zárópárkány dekoratív díszei (fotó: BKMÖL. 

XV.5 Fotók és képeslapok gyűjteménye 524/35; http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu–

/m_re/re_b_kmetterv03.htm 2010.02.27.) A/56 

Irodalom: Magyar Művészet 1890-1919, szerk. Németh L, Bp. 1981, 320. p.  

 

 

1912 

88. Szűry Dénes síremléke (1849-1909, fordító, kritikus, könyvgyűjtő), Budapest, 

Németvölgyi (ma: Farkasréti) temető, B/23 

Irodalom: Vasárnapi Újság 1912/32. sz. 649. p. fotó  
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89. Bárcziházy Bárczy Benő gyermekkori büsztje, márv, 67 cm, (Nagyházi Galéria árverése 

112/354 sz, fotó: http://www.nagyhazi.hu/tetelek_kereses.php?msz=112&tid=15444-

&tp=20&page, 2012.05.08.), é.n. C/132 

90. Bárczy Bertuska és Piroska (Zilahy Lajosné, 1907-2005) 

Irodalom: Műcsarnok, Képzőműv. Társ. 1912/1913 téli kiáll. kat. 327. sz.  

91. Szt. János  

Irodalom: Műcsarnok, Képzőműv. Társ. 1912/1913 téli kiáll. kat. 349. sz. 

92. Díszítő plakettek, Budapest, Munkácsy u. 19/B, Schiffer villa, A/37 (fotó: hagyaték). A 

nagyszalon négy fűtőtestjének négy-négy figurális plakettje közül csupán az egyik 

sorozat ismert. 

Irodalom: Magyar Iparművészet 1912. 313. p, fotó; Művészettörténeti Értesítő 1982/II, 

79. és 87. p. 

93. A pozsonyi Szt. Erzsébet-kápolna oltára számára készülő ezüst angyal mintája A/60 

Irodalom: Magyar Iparművészet 1912. 355. p. kép (forrás) 

94. Kecskemét, Egykori Katolikus bérház díszítőszobrai (1912-1913 k.) (épület fotója: 

http://www.szoborlap.hu/szobrok/fotok_13/8413_%284219%29_katolikus_berhaz_epule

tszobrai_kisfaludi_strobl_zsigmond_2.jpg, 2012.05.08.) A/27, jelenleg közparkban, 

A/27-32)a-b 

Irodalom: Magyar Művészet 1890-1919, szerk. Németh L, Bp. 1981, 320. p; Juhász 

István: Kecskemét város építéstörténete. Kecskemét 1998, 130. p; Új Ember 1999.10.24. 

4. p; Vigilia 2006/1, 17. p; Sümegi György: A Kecskemét Művésztelep (1909-1944), Bp. 

2011, 45-46. p. 

95. Két épületdíszítő dombormű, Jánszky Béla tervei alapján, egykor Szolnok, a Hitelbank 

(Ságvári krt.) épületének kapujában, 1990-ben a szolnoki művésztelepen (2011-ben csak 

az egyik látható ott). D/165)a-b (mai fotó: Zsolnay László) 

Irodalom: Élet 1913.01.05. 7. p (fotó); Gerle János – Kovács Attila – Makovecz Imre: A 

századforduló magyar építészete, Bp. 1990, 69. p. 

 

1913 

96. Görgey Artúr (1818-1916, honvéd tábornok, 1849-ben a magyar honvédség fővezére), 

márv, 31,5 cm, j. j: K. Strobl 1913. VI. 2, GM.1977.3.32, C/177, másik példánya a 

Parlamenti Múzeumban 
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Irodalom: Műcsarnok 1913/1914 téli kiáll. kat. 239. sz; Műcsarnok 1919, Hadviselt 

művészek kiáll. kat. 587. sz; Nemzeti Szalon 1920.11-12, I. Magyar reprezentatív kiáll. 

kat. 188. sz; Műcsarnok 1954. kat. 97. (mint G. A.); E. és sz. 57-59. p. kép; GM kat. 6. 

sz; MFM 2008. kat. 43. p.  

97. Br. H. St. K.  

Irodalom: Műcsarnok 1913/1914 téli kiáll. kat. 240. sz. 

98. Nagy László  

Irodalom: Műcsarnok 1913/1914 téli kiáll. kat. 219. sz; Zalai Múzeum 17, 361. p.  

99. Révész István (pápai prelátus), C/117 

Irodalom: Műcsarnok 1913/1914 téli kiáll. kat. 233. sz, fotó  

100. Önarckép 

Irodalom: Századok legendái 1913.  

101. Horváth Mihály  (1809-1878, katolikus püspök, történetíró), felállítva 1934, Szentes, 

(fotó a hagyatékból és http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2004/exkluziv/2004-08-

19_horvath-mihaly-szobor2-500px.jpg, 2010.03.19.) A/43 

Irodalom: Pesti Hírlap 1913.07.13, 33. p; Művészet 1916/2. sz. 87. p. kép, Képzőműv. 

Társ. 1916-1917 téli kiáll. kat. 418. sz; Nagy Imre: Szentes, 1928, 219. p; Városok Lapja 

1934, 580. p; E. és sz. 42-45. p. kép stb. 

102. Tavasz, műkő, 67 cm, j. n, GM.1976.3.5, D/50 

Irodalom: Ernst Múz. 1921. K. S. Zs. kiáll. kat; Műcsarnok 1925/1926, Magyar Akt 

Kiáll. kat. 131. sz; Műcsarnok 1954. kat. 4. sz; Vucsetics 1960, 25. p. kép; E. és sz. 50. 

p. kép; GM kat. 49. sz. 

103. Forum Romanum, pp, cer, 205x310 mm, j. k. l: Forum Romanum, 1913. Szept. 12, 

GM.1976.3.207, F/05 

Irodalom: GM kat. 255. sz. 

104. Firenze a Michelangelóról nézve, pp, cer, 220x310 mm, j. b. l: 1913. IX. 22. Strobl, j. j. 

f: Firenze a Michelangelóról nézve, GM.1976.3.208, F/06 

Irodalom: E. és sz. 44. p. kép; GM kat. 256. sz. 

105. Arco di Constantino, pp, cer, 230x320 mm, j. j. l: Arco di Constantinó, hátul a 

Colosseum, Róma, 1913. szept. 8-án; GM.1976.3.210, F/07 

Irodalom: GM kat. 257. sz. 
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106. Tanulmányfej, C/89 

Irodalom: Kopp J. 1956, 4. kép  

107. Bokszoló, (Székesfehérvár, Deák-gyűjtemény), br, 36 cm, j: K. Strobl, DGy.94.316.1, 

(fotó a hagyatékból) D/01 

Irodalom: Ernst Múz. 1925. koll. kiáll. kat. 134. sz; Műcsarnok 1925/1926, Magyar Akt 

Kiáll. kat. 444. sz; Ernst Múz. LXXXI. kiáll. 1926. kat. 2a sz; Műcsarnok 1927/28 Téli 

kiáll. kat. 125. sz; Nemzeti Szalon 1934.05, Sportművészeti kiáll. kat. 67. sz; London 

1935. kiáll. kat. kép (szám nélkül); Kopp J. 1956, 20. kép.  

108. Gróf Zichy Tivadar (plakett), D/166  

Irodalom: Élet 1913.01.05. 8. p. 

109. Testvérek, C/47 

Irodalom: Élet 1913.01.05. 8. p. 

110. Bokros Károly (kocsmáros), br, 31 cm, MNG.71.1-N, C/07  

Irodalom: Pest Megyei Hírlap 1967.02.26. (Bartha Katalin: „Ars longa, vita brevis”. 

K.S.Zs. 83 éves)  

111. Kada Elek mellszobra (1852-1913, ügyvéd, orsz. gy. képv, Kecskemét polgármestere) 

felállítva a kecskeméti múzeum előcsarnokában (1940), a II. világháborúban 

megsemmisült. 

Irodalom: Kecskeméti Lapok 1913.10.28, 1-2. p; Városok Lapja, Kecskemét 1940/18, 

216. p. 

 

1914 

112. Munkácsy-szoborterv (fotó: http://epa.oszk.hu/00000/00009/00093/e13p280.jpg, 

2012.05.08.) D/16 és D/16)b 

Irodalom: Művészet 1914/3. sz, 187. p. 122. illusztráció 

113. Munkácsy Mihály félalakos szobra, br, cca. 50 cm, magántulajdon (fotó: MNG-ből) 

C/158 

114. Lehajló női alak, gipsz  

Irodalom: Rell Lajos dr.: A békéscsabai múzeum. Története, épületének és 

gyűjteményeinek leírása. Békéscsaba 1914.  

115. Paulini Béla (1881-1945, író, újságíró, illusztrátor)  
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Irodalom: Paulini Béla: Emlékirataim. Bp. 1914. 17. p.  

116. Kolozsvári Szeszák Ferenc (1881-1919, szobrászművész)  

Irodalom: Az Újság 1914.05.17.  

117. Pongrácz Szigfrid (1872-1929, szobrászművész) 

Irodalom: Az Újság 1914.05.17. 

118. Gara Arnold (1882-1929, festő, grafikus, keramikus), C/19 

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 97. sz. (mint G. A.); E. és sz. 23. p. kép (készítési éve 

itt 1909, ami túl korainak tűnik, az 1954-es kiáll. katalógusában csak az ábrázolt 

monogramja szerepel, viszont az évszám korrektnek tűnik)  

119. Fajanszváza  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1914. téli kiáll. kat. 184. sz; MTA Műv.tört. Kut.int. Adattár, 

MDKC-I.-5/9940.561.2. (K. S. Zs. műveinek felsorolása) 

 

1915 

120. Berczik Árpád (1842-1919, novellista, színműíró, az MTA tagja), márv, C/224 

Irodalom: Műcsarnok, téli kiáll. 1915/1916. kat. 86. sz. + kép (forrás) 

121. A 32. tábori ágyús ezred jelvénye, fémötvözet, 14x50 mm, j. n, GM.1976.3.114, E/16 

Irodalom: Az Érem 2004/2, 37-38. p. (Prohászka László); GM kat. 235. sz.  

122. Boroevic Svetozar egészalakos portréja (1856-1920, az Osztrák-Magyar Monarchia 

hadseregének vezérezredese) f. gipsz, 65 cm, j. n, GM.1976.3.220, D/128; bronz 

példánya ismeretlen helyen. 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1917. A Sajtófőhadiszállás II. kiáll. kat. 236. sz. (gipsz) és 

237. sz. (bronz); Műcsarnok 1918, Cs. és kir. Sajtóhadiszállás kiáll. kat. 3. sz; GM kat. 

51. sz. 

123. Lipót Salvator (1863-1931, Habsburg főherceg), Bécs, Hadtörténeti Múzeum 

Irodalom: Műcsarnok 1918, Cs. és kir. Sajtóhadiszállás kiáll. kat. 5. sz; E. és sz. 54. p. 

124. Albrecht főhg. egészalakos portréja  

Irodalom: Műcsarnok 1915-1916 téli kiáll. kat. 

125. Ádám és Éva, gipsz, 58 cm, J: K. Stróbl 1915, D/21 
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Irodalom: Nagyházi Galéria aukciója, http://www.nagyhazi.hu/tetelek_kereses.php?-

msz=142&tid=29586&tp=20&page (2012.05.08.) 

126. Széchenyi Pál büsztje, bronz, 31,5 cm, jelzett, C/134  

Irodalom: Van Ham aukciósház katalógusa, http://katalog.van-ham.com/img.php?-

t=9&f=./9/bilder/extra/37347-2.jpg (2012.05.08.) 

127. Kállay Erzsébet és Lenke, mint hadiápolónők, fajansz, 40,5 cm, j. j: Kisfaludi Strobl 

Zs. 1915, GM.1993.2, D/141 

Irodalom: GM kat. 8. sz. 

128. Horváth Mihályné  (1885-1966), mint hadiápolónő, fajansz, 39 cm, j. h: Kisfaludi 

Strobl 1915, mgt. D/09 

Irodalom: Ernst Múz. 1917, Magyar mest. III. kiáll. kat. 130. sz; E. és sz. 57. p. 

Ápolónő (nem azonosított modellje alighanem az E. és sz. 57. p. által felsoroltak közt, a 

következő tíz kat. tétel egyike), f. gipsz, 55 cm, j. b. l: Kisfaludi Strobl Zs. 1915, 

GM.1976.3.174, D/15 

Irodalom: GM kat. 52. sz. 

 

1915-1916 körül portretírozott önkéntes hadiápolónők D/10(fotó: hagyaték), D/15: 

129. Lumniczer Mancika  

Irodalom: E. és sz. 57. p. 

130. Hadik-Barkóczi Endréné  

Irodalom: E. és sz. 57. p. 

131. Zichy Gézáné 

Irodalom: Ernst Múz. 1917, Magyar mest. III. kiáll. kat. 129. sz; E. és sz. 57. p. 

132. Széchenyi Péterné  

Irodalom: Ernst Múz. 1917, Magyar mest. III. kiáll. kat. 127. sz;E. és sz. 57. p. 

133. Zichy Magda  

Irodalom: Ernst Múz. 1917, Magyar mest. III. kiáll. kat. 134. sz; E. és sz. 57. p. 

134. Bánffy Judith  

Irodalom: E. és sz. 57. p. 

135. Vuk Alajosné  

Irodalom: Ernst Múz. 1917, Magyar mest. III. kiáll. kat. 25. sz; E. és sz. 57. p. 

136. Perczel Miklósné  
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Irodalom: E. és sz. 57. p. 

137. Hauptstummer Karola  

Irodalom: Ernst Múz. 1917, Magyar mest. III. kiáll. kat. 126. sz; E. és sz. 57. p. 

138. Almássy Györgyné (Zdenke)  

Irodalom: Ernst Múz. 1917, Magyar mest. III. kiáll. kat. 29. sz; E. és sz. 57. p. 

 

1916 

139. Wilcsek Frigyesné, mint hadiápolónő, (fotó: hagyaték) D/155 

Irodalom: E. és sz. 57. p.  

140. Asztali lámpa, Vágó Józseffel közösen, D/05 

Irodalom: Magyar Iparművészet 1916/2. sz.. 82. p. kép (forrás) 

141. Feleségem portréja, márv. 36 cm, j. n, GM.1976.3.27, C/172 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1920.11-12, I. Magyar reprezentatív kiáll. kat. 189. sz; 

Magyar Művészet 1926, 557. p. kép; Képzőművészet 1931, 59. p; Műcsarnok 1954. 

kiáll. kat. 98. sz; Kopp J. 1956, 7. kép; Vucsetics 1960, 29. p. kép; E. és sz. 62. p. kép; 

GM kat. 9. sz; MFM 2008. kiáll. kat. 42. p. 

142. Báró Mednyánszky László az olasz fronton (1852-1919, festőművész), pp. cer, F/10 

Irodalom: E. és sz. 60. p. kép  

143. Le Beau generális portréja  

Irodalom: Műcsarnok 1918, Cs. és kir. Sajtóhadiszállás kiáll. kat. 12. sz; E. és sz. 61. p. 

144. Le Beau egészalakos figurája, gipsz és bronz is, 60 cm  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1917. A Sajtófőhadiszállás II. kiáll. kat. 238. sz. (gipsz) és 

239. sz. (bronz); E. és sz. 61. p.  

145. Szurmay Sándor (1860-1945, gyalogsági tábornok, miniszter), gipsz 

Irodalom: A Sajtófőhadiszállás II. kiáll. Nemzeti Szalon 1917. kat. 241. sz; Műcsarnok 

1918, Cs. és kir. Sajtóhadiszállás kiáll. kat. 4. sz; E. és sz. 65. p. 

146. Ostrozec, pp. cer, F/09 

Irodalom: E. és sz. 64. p. kép 
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1917 

147. A 11. tábori ágyús ezred sapkajelvénye, fémötvözet, 24x51 mm, felirat alul: 1914 – PRO 

– PATRIA –1917. 

Irodalom: E. és sz. 54. p; Az Érem 2004/2, 37. p. (Prohászka L.)  

148. Gr. Széchenyi Pál, márvány, (fotó: hagyaték) C/25 

Irodalom: Műcsarnok, Képzőműv. Társ. 1917-1918 téli kiáll. kat. 93. sz. 

149. Olcsváry ezredes (hadikórház-parancsnok) 

Irodalom: E. és sz. 57. p. 

150. Zádor István (1882-1963, festő- és grafikusművész), gipsz, C/111 

Irodalom: Művészet 1917, 83. p. kép (repr.); Műcsarnok, Képzőműv. Társ. 1917-1918 

téli kiáll. kat. 58. sz; E. és sz. 63. p. kép  

151. Karl Scotti (?-1927, tábornok), gipsz 

Irodalom: E. és sz. 61-62. p; A Sajtófőhadiszállás II. kiáll. Nemzeti Szalon 1917. kat. 

240. sz.  

152. József Ferenc (1895-1957, Habsburg főherceg), márvány, több változatban, (fotó: 

hagyaték) C/33 

Irodalom: A Sajtófőhadiszállás II. kiáll. Nemzeti Szalon 1917. kat. 242. sz.  

153. Arz von Straussenberg (1857-1935, tábornok, vezérkari főnök), gipsz és bronz, C/108 

Irodalom: A Sajtófőhadiszállás II. kiáll. Nemzeti Szalon 1917. kat. 243. sz; Műcsarnok 

1918, Cs. és kir. Sajtóhadiszállás kiáll. kat. 6. sz; E. és sz. 66. p. kép és 67.  

154. Br. Kövess Hermann (1854-1924, vezérezredes), bronz  

Irodalom: A Sajtófőhadiszállás II. kiáll. Nemzeti Szalon 1917. kat. 244. sz; Műcsarnok 

1918, Cs. és kir. Sajtóhadiszállás kiáll. kat. 9. sz.  

155. Greiner tábornok, bronz  

Irodalom: A Sajtófőhadiszállás II. kiáll. Nemzeti Szalon 1917. kat. 245. sz; E. és sz. 62-

63. p. 

156. Kállay Erzsébet, a királyné udvarhölgye, C/125 

Irodalom: Színház és Divat 1917.02.25. 3. p.  

157. Kállay Lenke 

Irodalom: Ernst Múzeum kiállításai XXIV. kat.  
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158. Éva lányom, f. gipsz, 43 cm, j. n, GM.1988.2, C/64 

Irodalom: Műcsarnok 1918/1919 téli kiáll. kat; Magyar Művészet 1926, 557. p. kép; E. 

és sz. 52. p; Műcsarnok 1954. kat. 100. sz; Művészet 1964/7, 3-6. p. (Lengyel Géza); 

Művészet 1969/7, 8. p. (Kirimi Irén), kép; GM kat. 53. sz.  

159. Tersztyánszky Károly (1854-1921, vezérezredes), C/110 

Irodalom: E. és sz. 64. p. kép és 65. p.  

160. Zeneszerző portréja , gipsz, 46,5 cm, j. j: Kisfaludi Strobl 1917, GM.1984.26, C/94 

Irodalom: GM kat. 54. sz. 

161. Gr. Széchenyi Lajos emléke (1781-1855, földbirtokos, mecénás, Sz. István bátyja), bronz 

Irodalom: Ernst Múzeum 1917, Magyar mesterek III. kiáll. kat. 136. sz. 

162. Gr. Betlen Ádámné  

Irodalom: Ernst Múzeum 1917, Magyar mesterek III. kiáll. kat. 135. sz. 

163. Biedermanné  

Irodalom: Ernst Múzeum 1917. Magyar Mesterek III. kiáll. kat. 124. sz. 

164. Női portré, márv, 78 cm, C/222 

Irodalom: Néző Pont (Debrecen), 2009/1, 68. p. (kép: forrás) 

 

1918 

165. H. K. arcképe, márvány  

Irodalom: Műcsarnok 1918/1919 téli kiáll. kat. 193. sz.  

166. A kassai hadiemlék tervezete  

Irodalom: Műcsarnok 1918, Cs. és kir. Sajtóhadiszállás kiáll. kat. 7. sz.  

I. Ferenc József (1830-1916, osztrák császár és magyar király), a kassai emlékműről, 

(fotó: hagyaték) A/19 

Irodalom: Pesti Hírlap 1932.08.30. 

IV. Károly (1887-1922, magyar és cseh király), a kassai emlékműről  

Irodalom: Pesti Hírlap 1932.08.30. 

167. Bücher András, f. gipsz, 38 cm, j. n, GM.1976.3.183, C/209 

Irodalom: E. és sz. 75. p. kép (bronz); GM kat. 55. sz. 
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168. Vénusz születése, br, 238 cm, j. j. Kisf. Strobl, GM.1976.3.12, A/66)a; egy példánya 

Djakartában (Esti Hírlap 1961.10.14); egy második 1936-tól Santa Barbarában (Miami), 

az El Presidio téren, (fotó: hagyaték) A/66)b; egy harmadik 1933-tól Nyíregyházán, 

A/66)c, (fotó: http://www.szoborlap.hu/szobrok/fotok_49/4499_%284981%29_venusz-

_szuletese_kisfaludi_strobl_zsigmond_2.jpg, 2010.02.28); egy negyedik Chelsea-ben, 

egy magánparkban (a művész külföldi műveinek sajátkezű listájáról készített gépátirat 

[MTA M űv.tört. Kut.int. Adattár, MDK-C-I.-10/2633.4.]), egy ötödik 1953-tól az egri 

Strandfürdőben, egy hatodik 1990 óta Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeum előtt (ld. fent), 

egy hetedik (1923-as dátummal) a pécsi Szülészeti Klinika előcsarnokában, A/66)d (fotó: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Kisfaludi_Strobl_Zsigmond_V%C

3%A9nusz_sz%C3%BClet%C3%A9se%2C_P%C3%A9cs%2C_1923.jpg). Fából 

készült változata, 1928-as évszámmal: 41 cm, j. h: Kisfaludi Strobl, GM1976.3.192, 

A/66)e 

Irodalom: Ernst Múz. 1925. koll. kiáll. kat. 130. sz; Magyar Művészet 1925, 429. p; 

Műcsarnok 1925/1926, Magyar Akt Kiáll. kat. 83. sz; Lyka–Majovszky–Petrovics: A 

magyar akt kiállítás albuma Bp. 1926, 121. p. kép; Magyar Művészet 1926, 46. p. kép és 

564. p. (Sebestyén Károly); Képzőműv. Társ. Évkönyve 1928, 80. p. kép; 

Képzőművészet 1931, 64. p; London 1935. kat; Kopp J. 1956, 31. p. és 15. kép; 

Vucsetics 1960, 33. p. kép; E. és sz. 73. p. kép, GM kat. 12. p, 15. és 88. sz; Nyíregyháza 

2005. kat. címlap, stb.  

169. Íjász, br, 240 cm, egy-egy példánya Bp. Városliget, A/45)a; Santa Barbara (Miami), El 

Presidio tér; Szentpétervár, Ermitázs kertje; Indonézia, Djakarta, a kormányzói palota 

előtt; Zalaegerszeg, a Sportcsarnok előtt [1985], A/45)b; Moszkva; Stockholm; Los 

Angeles, California Egyetem (a MacDonald és a Gonda épületek közt) 

(http://www.publicartinla.com/UCLAArt/strobl.html, 2010.02.12. A/45)c). 72 cm-es 

bronz változata is ismert. 

Irodalom: Ernst Múz. 1921.01. kat; Műcsarnok 1922. Jubileumi kiáll. kat. 152. sz; 

Magyar Művészet 1926, 55. p. kép és 558. p. (Sebestyén Károly); Ernst Múz. 1929.10. 

Munkácsy-céh kiáll. kat. 250. sz; Képzőművészet 1931, 53. p. kép (Gy.N.); London 

1935. kat; Medvey Lajos-Csányi Károly: Vezető Budapest szobrainak megtekintéséhez. 

1939. 134. p; Szabad Művészet 1951/6, 241. p; Műcsarnok 1954. kat. 8. és 9. sz. (bronz, 

72 cm és gipsz, 240 cm); Kopp J. 1956, 29-30. p. és 12. kép; Vucsetics 1960, 31. p. kép; 
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Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 1961/19. sz. 135. p; E. és sz. 71. p. kép, 85. 

p. (moszkvai); stb. 

170. Íjász, ceruzarajz, 22x30 cm, Darabanth Bélyegkereskedelmi és Numizmatikai kft. 

árverése 2008.09.15. F/11 (fotó: http://www.axioart.com/popup_pic.php?pic=images/–

live_images/original/2208/10069.jpg, 2010.02.24.)  

171. Őszirózsás katona, f. gipsz, 71 cm, j. h: Kisfaludi Strobl 1918, GM.1976.3.2. (1919-ben 

felállítva a Parlament előtt két példányban, valamint az Alagút Duna felőli végénél, 

utóbb eltávolítva) D/48 

Irodalom: Szabad Nép 1949.08.07. (Ö.I.); Kopp. J. 1956, 31. p. és 13. kép; E. és sz. 68. 

és 70. p. kép; GM kat.10. sz. 

  

1919 

172. Medveölő, gipsz 

Irodalom: Műcsarnok 1919, Hadviselt művészek kiáll. kat. 502. sz. 

173. Forradalom, gipsz  

Irodalom: Műcsarnok 1919, Hadviselt művészek kiáll. kat. 538. sz. 

174. Jusi, br. 

Irodalom: Műcsarnok 1919-1920 téli tárlat kat. 179. sz. 

175. Sziklay Panni, márv.  

Irodalom: Műcsarnok 1919-1920 téli tárlat kat. 137. sz. 

176. Krenkó János, br, 35 cm, j. h. a bal vállon: K. Strobl 1919, GM.1976.3.97, C/189 

Irodalom: GM kat. 56. sz. 

177. Sopron vármegye címere, Sopron, Fő tér 5. sz. ház homlokzata, az 1794-es korábbi 

másolata (http://index.sopron.hu/belv/foter5.html, 2010.03.23.) A/57)a, (http://www.szo-

borlap.hu/szobrok/fotok_26/9026_%289246%29_sopron_varmegye_cimere_kisfaludi_st

robl_zsigmond_2.jpg, 2010.03.23.) A/57)b 

178. Paulay Erzsi (1886-1954, színművésznő), márv, 42 cm, C/69. 1924-től a Szépműv. 

Múz.-ban. 

Irodalom: Ernst Múzeum, XVIII. csop. kiáll. 1922. kat. 139. sz; Új Idők 1922/6. sz. fotó; 

Műcsarnok 1922. Jubileumi kiáll. kat. 106. sz; Magyar Művészet 1926, 261. p. 

(Petrovics Elek); Színházi Újság 1933/5, 33. p. kép; Iparműv. Múz. 1937, 100 éves 
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Nemz. Szính. kiáll. kat. 686. sz; Műcsarnok 1954. kat. 103. sz; Művelt Nép 1954.09.05, 

4. p. (Kirimi Irén); Kopp J. 1956, 16. p. kép; Vucsetics 1860, 37. p. kép; Művészet 

1969/7, 8. p. kép (Kirimi Irén); stb. 

  

1920 

179. Észak szobra, Budapest, Szabadság tér, 1945-ben eltávolítva, A/05)a; kismintája: 

terrakotta, 18 cm, j. n, GM.1976.3.152, A/05)b; és br. 26 cm, j. n, GM.1976.3.153, 

A/05)c 

Irodalom: A Nap 1920.10.02; Az Est Hármas Könyve 1923, 341-342. p. fotó; Lieber 

Endre–Cserhalmi Jenő–dr. Pacher Béla: Budapest szobrai és emléktáblái 1934, 310. p; 

Magyar művészet 1919-1945, főszerk. Aradi Nóra, M.o. műv. tört. 7. Bp. 1985, I./202. p. 

és II./8. kép; Pótó János: Emlékművek, politika, közgondolkozás. Bp. Tört.tud. Int. 1990, 

27-28. p; Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika. Bp. Osiris 2003, 

60-64. p; GM kat. 58. és 59. sz.; Zalai Múzeum 15. 319. p. és 6. kép (Kostyál László); 

http://budapestancient.freeblog.hu/archives/2008/12/14/Szabadsag_ter_Irredenta_szob-

rok/ (2010.03.23.) stb. 

180. Wesselényi Vívó Club 1895-1920, br. plakett, 59x60 mm, j. k. l: K. Strobl Zs, 

GM.1976.3.113, E/15 

Irodalom:GM kat. 236. sz. 

181. A fekete Vénusz, bronz, 200 cm 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 11. sz. 

182. Hősi halált halt arisztokraták emléktáblája, Budapest, Nemzeti Kaszinó 

Irodalom: Pesti Hírlap 1920.10.02, 3. p.  

183. Gávavencsellő, Hősi emlékmű, A/02 (fotó: http://www.szoborlap.hu/10361_i_vilag-

haborus_emlekmu_gavavencsello_kisfaludi_strobl_zsigmond_1920.html, 2010.04.23.) 

 

1920 körül készült: 

184. Salm grófné, márv, 41 cm, j. a bal vállon: K. Strobl, GM.1977.2.5, C/217 

Irodalom: GM kat. 57. sz. 

185. Dános (Árpád?, 1882-1933, bankigazgató, közgazdasági író), br, 53 cm, j. a bal vállon: 

K. Strobl, GM.1976.3.148, C/200 

Irodalom: GM kat. 60. sz. 
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186. Dánosné, márv, 50 cm, j. n, GM.1977.2.4, C/216 

Irodalom: GM kat. 61. sz. 

187. Dános Böske, márv, 43 cm, j. n, GM.1977.2.3, C/215 

Irodalom: GM kat. 62. sz. 

188. Plány Ervin  síremléke (1885-1916, festőművész), Kerepesi temető, I. vh. után, B/31 

Irodalom: E. és sz. 51. p.  

189. Hősi emléktábla, Szépművészeti Múzeum, I. vh. után A/59 

Irodalom: Új Idők 1929.05.26; Képzőművészet 1931, 55. p. kép (forrás); E. és sz. 51. p.  

190. Berczik Árpád síremléke (1842-1919, novellista, színműíró, akadémikus), Budapest, 

Kerepesi temető B/27  

191. Fenyvessy Adolf (1837-1920, újságíró, gyorsíró), br, 73 cm, j. n, MNG.65.14-N, C/105 

Irodalom: MFM 2008. kat. 43. p. (Fényes Adolfként) 

192. Jalsoviczky István síremléke, Nagykőrös, temető B/22 (kép forrása: http://4.bp.-

blogspot.com/_duKAcHeb-0/Sc32HKuMxkI/AAAAAAAAAA8/rPjWYa0Xy9E/s1600-

h/6.jpg, 2010.02.17.) 

193. Gergő Viktor  (?-1919), Szombathely, Smidt Múzeum, bronz, j. n, ltsz: ST.87.607.1, 

C/46 (fotó: Móricz Péter) 

 

1921 

194. Bartha Károly síremlékterve (Hikisch Dezsővel közösen, megvalósulásáról nincs adat) 

Irodalom: Műcsarnok 1921. Őszi kiáll. kat. 9. p.  

195. Előre  

Irodalom: Ernst Múz. 1921.01. kat. 185. sz. 

196. Gecső Sándorné, márv, 37 cm, j. oldalt: K. Strobl, MNG.70.87-N, C/103 

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat. 181. sz; MFM 2008. kat. 32. p. kép és 43. p.  

197. A győző  

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat. 166. sz. 

198. Kell Kornélné  

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat. 175. sz. 

199. b. Szentkereszty Béláné  

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat. 171. sz. 
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200. Fodor Jenőné  

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat. 173. sz. 

201. Bandi, egy példánya az Ermitázsban 

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat. 186. sz; Magyar Nemzet 1966.08.06. 

202. Merengés  

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat. 

203. Fájdalom  

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat. 165. sz. 

204. Kelemen Aurél (1888-1968, országos bajnok teniszező, sportvezető)  

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat. 167. sz. 

205. Horváth Károly  

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat. 169. sz. 

206. Lenkeffy Ica (1896-1955, színésznő) egészalakos szobra  

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat;  E. és sz. 76. p. kép, D/150 

207. Karcsi  

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat. 178. sz. 

208. Szobakút, br. és márv, M:120 cm, J: az aktszobor alján: strobl, D/22)a-c, felbukkant a 

Nagyházi Galéria árverésén, (http://www.nagyhazi.hu/tetelek_kereses.php?msz=142-

&tid=30366&tp=20&page=) 

Irodalom: Ernst Múzeum 1921.01. kat;  Új Idők 1925.08.16, kép (D/22)c) 

209. A kis makrancos, terrakotta, 68 cm, j. j: Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.79, A/70)b; 

Szabad téren felállítva: Z’eg, Rózsák tere (1966), A/70)a; Szentes, kórház parkja; 

Budapest, XIII. Debreceni park (1953); Djakarta  

Irodalom: Stockholmi magyar kiáll. 1921.05. kat; Műcsarnok 1922. jubileumi kiáll. kat. 

217. sz; Műcsarnok 1925/1926, Magyar Akt Kiáll. kat. 410. sz; Magyarország 

1938.09.01. fotó (Rendy Lili); Műcsarnok 1954. kat. 17. sz; Kopp J. 1956, 25. kép; 

Tiszatáj (Szeged) 1959/7. sz. 2. p. (szentesi); Vucsetics 1960. 49. p; Esti Hírlap 

1961.10.14. (B.E.); Művészet 1963/1, 107-109. p; E. és sz. 83. p. fotó; GM kat. 13. sz; 

MFM 2008. kat. 14. p. kép és 42. p. 

210. A gyík, márvány, 80 cm, j. h: K. Strobl, GM.1976.3.6, A/65)b; terrakotta, 52 cm, j. j. h: 

Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.121, A/65)c; mázas kerámia, 53 cm, j. j: Kisfaludi Strobl, 
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GM.1976.3.123, A/65)d. (Felállítva Balatonfüreden, A/65)a (http://www.szoborlap.hu/-

szobrok/fotok_10/6060_%285880%29_a_gyik_balatonfured_kisfaludi_strobl_zsigmond

_1926_2.jpg, 2010.03.12). A műkereskedelemben kisméretű bronz változata is ismert.  

Irodalom: Ernst Múz. 1922. XVIII. csop. kiáll. kat. 138. sz; Műcsarnok 1922. jubileumi 

kiáll. kat. 101. sz; Művelt Nép 1954.08.29, 5. p; Műcsarnok 1954. kat. 12. sz; Kopp J. 

1956, 15. kép; Esti Budapest 1958.07.17; Vucsetics 1960, 39. p. kép; GM. kat 12, 64. és 

65;  

211. Fledder(u)s holland főkonzul neje, márv.  

Irodalom: Műcsarnok 1921. őszi kiáll. kat. 7-8. p; Ernst Múz. 1922. XVIII. csop. kiáll. 

kat. 144. sz. 

212. Ben Blumenthal (1883-?, amerikai színházi vállalkozó), márv. 

Irodalom: Műcsarnok 1921. őszi kiáll. kat. 7-8. p; Ernst Múz. 1922. XVIII. csop. kiáll. 

kat. 143. sz, E. és sz. 39. p. 

213. Gömbös Gyula, (1886-1936, katonatiszt, a MOVE elnöke, később honv. miniszter, majd 

miniszterelnök) (u.ott) C/20 

Irodalom: Műcsarnok 1921. őszi kiáll. kat. 7-8. p; Magyar Művészet 1926, 569. p. kép 

(forrás); Képes Pesti Hírlap 1935.04.28, kép; Magyar Művészet 1936, 199-202. p.  

214. Leányfej, C/152 

Irodalom: Színházi Élet 1926/5. 32. p. kép (Dános Böske címen, viszont nem azonos a 

hagyaték e címen szereplő alkotásával); E. és sz. 79. p. kép  

215. Első világháborús hősök emlékműve, Körmend, Kossuth L. u. sarka, A/33 (fotó: 

hagyaték) 

Irodalom: Budapesti Hírlap 1933.07.04. kép; Vas Népe 1983.09.17, 7. p. (Pósfai János) 

216. Lumniczer József (?-1921, sportorvos-professzor), Bp. Sportkórház, eltávolítva A/83 

(fotó: hagyaték) 

217. Önarckép, plakett, 100x100 mm  

Irodalom: MTA Műv.tört. Kut.int. Adattár, MKCs–C–I. 37/351. 

218. Feltámadás, síremlék-terv  

Irodalom: Ernst Múzeum 1922. XVIII. csop. kiáll. kat. 147. sz. 

219. A nyár, márv.  

Irodalom: Ernst Múzeum, XVIII. csop. kiáll. 1922. kat. 137. sz. 
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220. Dr. P.-né úrnő, márv. 

Irodalom: Ernst Múzeum, XVIII. csop. kiáll. 1922. kat. 140. sz. 

221. Krenkó Bubi, márv, C/40 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Ernst Múzeum, XVIII. csop. kiáll. 1922. kat. 141. sz.  

222. Kallós Ilus, br. 

Irodalom: Ernst Múzeum, XVIII. csop. kiáll. 1922. kat. 142. sz. 

223. T. J. úrnő, gipsz 

Irodalom: Ernst Múzeum, XVIII. csop. kiáll. 1922. kat. 146. sz. 

224. Vázlat (a katalógusban megrendelhető alkotásként szerepel) 

Irodalom: Ernst Múzeum, XVIII. csop. kiáll. 1922. kat. 145. sz. 

 

1922 

225. Ad Astra, br. 220 cm, j. h: Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.115, A/72. Felállítva Horthy 

István emlékműveként 1943-ben Balatonújhelyen (Siófok); Sírszoborként: Halász 

András (1873-1945) síremléke, 1975, Budapest, Farkasréti temető, B/10, és a művész 

síremléke, Budapest, Kerepesi temető, B/35 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1922, Szinyei Társ. kiáll. kat. 154. sz; Műcsarnok 1925/1926, 

Magyar Akt Kiáll. kat. 113. sz; Lyka–Majovszky–Petrovics: A magyar akt kiállítás 

albuma Bp. 1926, 120. p. kép; Nürnbergi magyar kiáll. 1929, kat; London 1935. kat; Esti 

Újság, 8 Órai Újság 1943.09.09; Film-Színház-Irodalom 1943/38. (utóbbi három a 

Horthy-emlékmű felállításáról); Művelt Nép 1954.09.05, 4. p; Kopp J. 1956, 34. p. kép; 

Vucsetics 1960, 59. p. kép; GM kat. 23. sz; stb. 

226. Gróf Széchenyi László (1879-1938, rendkívüli amerikai követ és meghatalmazott 

miniszter) 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1922, Szinyei Társ. kiáll. kat. 156. sz. 

227. Dán Klári , márv. 44 cm, GM.1976.3.33, C/178 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1922, Szinyei Társ. kiáll. kat. 158. sz; GM kat. 20. sz. 

228. Dán Márta, márv. 44 cm, GM.1976.3.26, C/171 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1922, Szinyei Társ. kiáll. kat. 157. sz. [Dán Böskeként]; GM 

kat. 21. sz. 

229. Bálint Péter, márv, C/02 (fotó: hagyaték) 
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Irodalom: Nemzeti Szalon 1922, Szinyei Társ. kiáll. kat. 159. sz. 

230. Pázmány Péter emlékmű kismintája, br, 31 cm, j. j. h. Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.57, 

D/82 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1922, Szinyei Társ. kiáll. kat. 161. sz; Magyar Művészet 

1926, 576. p. kép; Műcsarnok 1930, Szent Imre emlékkiáll. kat. 86. sz; GM kat. 14. sz, 

Vigilia 2006/1, 12-13. p. 

231. Pillangó, kútterv, br. és márv. 27 cm, j. h. K. Strobl, GM.1976.3.55, D/80 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1922, Szinyei Társ. kiáll. kat. 163. sz; Ernst Múz. 1925. koll. 

kiáll, kat. 127. sz; GM kat. 71. sz. 

232. Liliom , terrakotta, 65 cm, j. b: Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.77, A/69)b Egy példánya 

1967-től Zalaegerszeg, Vizslapark, A/69)a (forrása: http://images.google.hu/imgres?-

imgurl=http://ajanlo.plt.hu/galeria/7183/7183_liliom.jpg...), egy másik az Ermitázsban, 

egy harmadik Kovács Gábor gyűjteményében (Budapest) 

Irodalom: Ernst Múz 1925. koll. kiáll. kat. 121. sz; Pesti Hírlap 1925.01.11, 7. p; Ernst 

Múz. 1927.01. csop. kiáll. kat. 128. sz; Műcsarnok 1954. kat. 14. sz; Kopp J. 1956, 18. 

kép; Vucsetics 1960, 43. p. kép; Zalai Hírlap 1965.11.10, 5. p. (Szántó Gábor); Magyar 

Nemzet 1966.08.06; E. és sz. 80. p. kép (márv. vált.); GM kat. 66. sz; MFM 2008. kat. 

29. p. kép és 42. p; stb. 

233. Lábát törl ő asszony (Fürdés után), f. gipsz, 35 cm, j. j: Kisfaludi Strobl, GM.1977.8.3, 

D/139 

Irodalom: Lyka–Majovszky–Petrovics: A magyar akt kiállítás albuma Bp. 1926, 118. p. 

kép; Műcsarnok 1954. kat. 15. sz; Kopp J. 1956, 19. kép; Vucsetics 1960, 45. p. kép; E. 

és sz. 81. p. kép (márv.); GM kat. 68. sz. 

234. Jeszenszky Mária, f. gipsz, 33 cm, j. n, GM.1977.2.6, C/218 

Irodalom: Ernst Múz. 1925. koll. kiáll. kat. 126. sz; GM kat. 69. sz. 

235. Marika, márv. 38 cm  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1926, Céhbeliek VI. kiáll. kat. 88. sz. Műcsarnok, 1954. kat. 

106. sz. 

236. Madonna-fej, gipsz, 66 cm 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 107. sz. (1930-ban, a Műcsarnokban rendezett Szent 

Imre emlékkiáll.-on [kat. 117. sz.] kiállításra került egy Szűz Mária c. szobor, együtt az 
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1925-ös, fából készült Madonna-szoborral [kat. 28. sz, Szűzanyánk címen]. Előbbi 

esetleg azonos lehet a Madonna-fejjel.) 

237. Bp. Építők, br. érem, átm. 6 cm, j. k. l: K. S. Zs, körirata: „BUDAPESTI ÉPÍTŐK S.C. 

1922 (az évszám jobboldalt)” GM.1976.3.105, E/07 

Irodalom: Népsport 1966.09.15; GM kat. 249. sz. 

 

1923 

238. Sopron, diadalkapu (Hikisch Rezsővel), A/41)a-c 

Irodalom: Városok lapja 1923.02.01. XVIII. évf. 15. sz. 20. p; Új Idők 1925.08.09. fotó; 

Magyar Művészet 1926, 578. p. kép; Ernst Múz. 1927.01. csop. kiáll. kat. 140. sz. + kép; 

Magyar Művészet 1928. 483. p; Heimler Károly: Soproni képeskönyv, Sopron 1933, 21. 

p. kép; Heimler Károly: Sopron műemlékei I, Sopron 1929, 165. p. kép; Brummer 

Krisztián: Nyolcvanéves a Hűségkapu, 

http://portal.sopron.hu/Sopron/portal/show.printableview?id_conten... 2009.01.23. stb. 

239. Tisza István emléktáblája (1861-1918, politikus, miniszterelnök), a m. kir. minisz-

terelnökség palotájában, A/12 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Magyar Iparművészet 1923. 73-75. p.  

240. Ökölvívó, f. gipsz, 38 cm, j. n, GM.1976.3.130, D/102 

Irodalom: Magyar Iparművészet 1923, 74. p, fotó; GM kat. 72. sz. 

241. A temesvári Szana bank főbejárata felett lévő fríz, A/62 

Irodalom: Magyar Iparművészet 1923, 75. p. kép (forrás) 

242. Síremlékterv, f. gipsz, 25 cm, j. n, GM.1976.3.162, D/117 

Irodalom: Magyar Iparművészet 1923, 75. p. kép; Műcsarnok 1954. kat. 83. sz.(?); GM 

kat. 63. sz. 

243. Petőfi (viszonya nem világos az 1925-ös arcmáshoz) 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1923. Céhbeliek IV. kiáll. kat. 94. sz. 

244. Éneklő fej (Ave Maria) (modellje: Maria Prochorova), márv, 41 cm, GM.1976.3.10, 

C/164 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1923. Céhbeliek IV. kiáll. kat. 95. sz; Ernst Múz. 1925. koll. 

kiáll. kat. 119. sz; Nemzeti Szalon 1926, Egyházműv. kiáll. kat. 130. sz; Műcsarnok 
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1954. kat. 104. sz; Kopp J. 1956, 17. kép; E. és sz. 78. p. kép és 194. p; Vucsetics 1960, 

címlap és 41. p. kép; Kisalföld 1969.09.20. (Hamar Imre); GM kat. 11. sz. 

245. Pro patria, gipsz  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1923. Céhbeliek IV. kiáll. kat. 95/a. sz. 

246. Strandoló (A strandon), márv, 67 cm, GM. 1976.3.15, j. j: Strobl D/56; egy példánya 

1961-től Djakartában; kerámia asztali lámpaként D/56)b. Kerámia változatban is készült 

(28 cm). 

Irodalom: Műcsarnok 1925/1926, Magyar Akt Kiáll. kat. 411. sz; Műcsarnok 1929. 

tavaszi kiáll. kat. 114. sz; Ernst Múz. 1929.10. Munkácsy-céh kiáll. kat. 267. sz; Pesti 

Napló 1929.10.27. képes melléklet, fotó; A Nürnbergi magyar kiállítás katalógusa 1929; 

Pesti Hírlap 1930. évi Naptára, 87. p. kép; Nemzeti Szalon 1941.04-05, Törzstagok kiáll. 

kat. 62. sz; Műcsarnok 1954. kat. 18; Kopp J. 1956, 23. p. kép; Vucsetics 1960, 47. p. 

kép; Esti Hírlap 1961.10.14; E. és sz. 82. p. kép; GM kat. 16. sz.  

247. Fiú-fej, C/161 

Irodalom: Kopp J: K.S.Zs, Bp. 1956, 21. kép  

 

1924 

248. Magurányi Jenőné portréja, f. gipsz, 46 cm, j. n, GM.1977.2.12, C/193 

Irodalom: Műcsarnok 1924 tavaszi kiáll. kat. 130. sz; Színházi Élet 1925/3. kép; GM 

kat. 76. sz. 

249. Vitza  

Irodalom: Műcsarnok 1924 tavaszi kiáll. kat. 131. sz. 

250. Aphrodité, gipsz  

Irodalom: Műcsarnok 1924 tavaszi kiáll. kat. 181. sz. 

251. Dr. Tóth Lajos (1856-1926, orvos, államtitkár), br, 70 cm, MNG 56.39.-N; egy 

példánya a Pécsi Egyetem Orvosi Karán 

Irodalom: Műcsarnok 1924 tavaszi kiáll. kat. 21. sz; Ernst Múz. 1925. koll. kiáll. kat. 

138. sz; Orvosegyetem (Pécs) 1974.04.29. kép. 

252. Petrovics Elek (1873-1945, művészettörténész, művészeti író, az MTA tagja), br, 55 cm, 

j. b: Strobl 1924, MNG.57.19-N, C/106 
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Irodalom: Magyar Művészet 1926. 47. p, kép; Ernst Múzeum 1926, Szinyei Társ. II. 

kiáll. kat. 200. sz; Műcsarnok 1954. kat. 118. sz; E. és sz. 98. p, fotó; Művészet 1969/7, 

8. p. (Kisdéginé Kirimi Irén), A magyarországi művészet története II/I., Bp. 1970, 

főszerk. Fülep Lajos, 498. p; stb. 

253. Nádasdy-huszárok (Cs. és kir. 9. vagy limanovai huszárezred) emlékműve, Sopron, Deák 

tér, lebontva, A/81 (fotó: http://www.hm.gov.hu/popup.php?img_url=/files/9/7675/-

hegedus01_p.jpg, 2010.03.25.) 

Irodalom: Városok Lapja 1924.05.15, 7. p; Kő és Műkő 1925/1, 3. p. és 1925/3, 10. p, 

kép; Magyar Művészet 1928, 539. p. (Csatkai Endre); Heimler Károly: Soproni 

képeskönyv, Sopron 1933, 21. p; Heimler Károly: Sopron topográfiája, utca- és 

házjegyzékkel. 1936. 46. p; Csatkai Endre: A soproni képzőművészet története, Sopron 

1962. 24. p; Molnár László: A Nádasdy huszárok soproni emlékművének története. 

Soproni Szemle 2007/2. sz. 189-193. p. 

254. Patrona Hungariae-szobor, Gödöllő, premontrei gimnázium (ma: Agrártudományi 

Egyetem), eltávolítva, márv, A/20 

Irodalom: Nemzeti Újság 1924.12.30. 5. p. fotó; Magyar Iparművészet 1925, 51. p. fotó 

(forrás); Nemzeti Szalon, Egyházművészeti kiáll. 1926. kat. 129. sz; Műcsarnok, 

Klebelsberg-emlékkiállítás, 1933.02-03. kat. 16. p, 31. sz; Vigilia 2006/1, 13. p. 

255. II. István király letelepíti M.o.-on a premontrei rendet, dombormű, Gödöllő, premontrei 

gimn. (ma: Agrártudományi Egyetem) kápolnája előtti folyosón, eltávolítva A/21)a-b 

Irodalom: Új Idők 1924/44, fotó (forrás); Nemzeti Újság 1924.12.30. 5. p. fotó; Magyar 

Iparművészet 1925, 52. p. fotó (forrás); Műcsarnok, Klebelsberg-emlékkiállítás, 

1933.02-03. kat. 15. p, 21. sz; 

256. Klebelsberg Kúnó gróf (1875-1932, a Bethlen-kormány kultuszminisztere), bronz 

(Pécs, Egyetemtörténeti Múzeum, Király u. 19.) 

Irodalom: Iskolakultúra 2006/2, 133-134. p. (Prohászka László)  

257. Klebelsberg Kúnó jubileumi emlékérme, öntött bronz, átm. 120 mm, j. b. k: K. S; 

körirata: GRÓF KLEBELSBERG KUNO M. KIR. VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI 

MINISZTER, GM.1976.3.103, E/05 

Irodalom: GM kat. 238. sz; Iskolakultúra 2006/2, 133-134. p. (Prohászka László)   
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258. Klebelsberg Kúnó jubileumi emlékérme, öntött bronz, átm. 105 mm, j. b: K. S, 

körirata: GRÓF KLEBELSBERG KUNONAK A MINISZTÉRIUM TISZTVISELŐI 

1914-1924, E/06 

Irodalom: Magyar Iparművészet 1924. 26. p, kép; Lajos Huszár–Béla v. Procopius: 

Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn, Bp. 1932, 4913. sz; Iskolakultúra 2006/2, 133-

134. p. (Prohászka László) 

259. Kévekötő  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1924.09, Balatoni Társ. II. kiállítása kat. 141. sz. 

260. Hősi emlékmű, Kapuvár, A/24)a-b (fotó: képeslap a hagyatékból és http://images.goog-

le.hu/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia...)  

Irodalom: Pesti Hírlap 1924.08.17. 12. p; E. és sz. 74. p.  

261. Beöthy Zsolt serlege, Erzsébetvárosi Kaszinó, D/12 

Irodalom: Új Idők 1924/31. sz. kép 

262. Reggel, márv. 45 cm, j. j: K. Strobl, GM.1976.3.42, D/69)a; gipsz 126 cm, j. n, 

GM.1977.2.1, D/69)b; egy életnagyságú márv. példány New Yorkban; egy másik a 

göteborgi Nemzeti Múzeumban (1928); egy harmadik Djakartában (1961); egy negyedik 

az MNG-ben   

Irodalom: Ernst Múz 1925. koll. kiáll. kat. 124. sz; Műcsarnok 1925/1926, Magyar Akt 

Kiáll. kat. 409. sz; Lyka–Majovszky–Petrovics: A magyar akt kiállítás albuma Bp. 1926, 

117. p. kép; Magyar Művészet 1926, 562. p. kép; Studio (London) 1926/7. fotó; 

Műcsarnok 1927/1928 téli kiáll. kat. 468. sz; Nemzeti Újság 1928.12.12; Béla Leffler: 

Ungersk konst, Stockholm 1928, 85. p. kép; Csókássy István: A mű és alkotója, Bp. 

1933, 21. p. kép; London 1935. kat. kép; Műcsarnok 1954. kat. 19. sz; Kopp J. 1956. 

címlap és 26. kép; Vucsetics 1960, 51. p. kép; Esti Hírlap 1961.10.14; E. és sz. 84. p. kép 

és 85. p; GM kat. 17 és 18. sz; MFM 2008. kat. 42. p, stb.  

263. Iványi Grünwald Béla (1867-1940, festőművész), f. gipsz, 42 cm, j. n, GM.1976.3.78, 

C/182, egy példánya a Szépművészeti Múzeumban 

Irodalom: Ernst Múz 1925. koll. kiáll. kat. 135. sz; Magyar Művészet 1925, 163. p. kép; 

Béla Leffler: Ungersk konst, Stockholm 1928, 84. p. kép; Színházi Újság 1933/5, 34. p. 

kép; Magyar Nemzet 1952.07.02. 5. p. (Dutka Mária); Műcsarnok 1954. kat. 108. sz; A 

Szépművészeti Múzeum 1906-1956. Bp. 1956, 206. p; Kopp J. 1956, 38. kép; Genthon-
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Németh-Végvári-Zádor: Magyar Művészet, 1958, 371-383. p. kép; Vucsetics 1960, 55. 

p. kép; E. és sz. 86. p. kép; Művészet 1969/7, 8. p, kép (Kirimi Irén); GM kat. 19. sz; stb. 

264. Bandage-kötő, br, 37 cm, j. j. K. Strobl 1924, GM.1976.3.48, D/73 és MNG.73.28-N (A 

Szinyei Társ. 1926.01-02-i, Ernst Múz.-beli II. kiáll. katalógusának 62a tételszáma és az 

1954-es Műcsarnok-beli gyűjt. kiáll. katalógusának 16. tételszáma: „Boxolók”, utóbbi 

esetben: br, 36 cm, 1923, feltehetően azonos ezzel.) 

Irodalom: GM kat. 73. sz; MFM 2008. kat. 43. p. 

265. Csók István (1865-1961, festőművész), Cece, Csók István Múzeum, C/11 

Irodalom: Ernst Múz. 1925. koll. kiáll. kat. 120. sz; Ernst Múz. 1927.01. csop. kiáll. kat. 

139. sz; Színházi Újság 1933/5, 33. p. kép; Magyar Művészet 1926, 556. p. kép; 

Művészet 1962/8. sz. 43. p. (Telepi Katalin); Művészet 1969/7, 8. p. (Kisdéginé Kirimi 

Irén); E. és sz. 87. p. kép;   

266. Pallavicini György őrgróf  (1881-1946, nagybirtokos, politikus), f. gipsz, 57 cm, j. h. a 

bal váll alatt: K. Strobl 19.. (nem olvasható), GM.1977.2.19, C/141. Bronz változata a 

család tulajdonában Kanadában, egy példánya 1932-ben a Szépművészeti Múzeumba 

került. 

Irodalom: Magyar Művészet 1926, 569. p. kép; A nürnbergi magyar kiállítás katalógusa 

1929; Képzőművészet 1931, 60. p; Budapesti Hírlap 1932.12.18; London 1935. kat; GM 

kat. 70. sz. 

267. Hősi emlékmű, Rákoskeresztúr, Pesti út 142-144. A/58 (A kép forrása: http://karpat-

medence.hu/keptar/galleries/Magyarorszag/Budapest/17_kerulet/Pesti-ut/XVII-pestiut-

vhem_06.jpg, 2010. febr. 17)  

Irodalom: Frühwirth Mátyás és Dömjén Miklós: Pestmegye Trianon után I-II. Bp. 1930. 

II./305. p; Gádor Endre: Budapest szobrai, Bp. 1955, 37. p. 

268. Honvéd Tiszti Vívó Club, br. érem, átm. 70 mm, j. k. l: K. Strobl, GM.1976.3.108, E/10 

Irodalom: GM kat. 237. sz; MFM 2008. kat. 42. p; Prohászka László: A Honvéd Tiszti 

Vívó Klub első klubérme és gombjelvénye, Az Érem 2010/1, 38-39. p. 

269. Wald Zsigmond  

Irodalom: A magyarországi művészet története, Bp. Corvina 1971. I./497. p. 

270. A hajnal  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1924, Céhbeliek kiáll. kat. 110. sz. 

271. Rédlich Kornélné, márvány  
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Irodalom: Nemzeti Szalon 1924, Céhbeliek kiáll. kat. 111. sz. 

272. T. I. portréja  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1924, Céhbeliek kiáll. kat. 112. sz. 

273. Névjegytartó tál  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1924, Céhbeliek kiáll. kat. 113. sz. 

 

1925 

274. Vámosi István síremléke (1909-1924), Kalocsa, temető, 1925 v. utána (a 

szoborcsoportból a Madonna alakja önálló alkotásként is ismeretes), B/17 (fotó: 

Romsics Imre)  

Irodalom: Petőfi Népe 1974.04.28; Bozsó Ferenc: Kalocsai szobrok, szerk. Czajtányi 

István, Kalocsa 1971, sokszorosított kézirat, 310. p. 

275. Madonna, fa, 100 cm, j. j: Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.58, D/83 

Irodalom: Új Idők 1925.08.16; Ernst Múz. 1929.10. Munkácsy-céh kiáll. kat. 118. sz; 

Képzőműv. Társ. Évk. 1930, 551. p; Műcsarnok 1930, Szt. Imre emlékkiáll. kat. 28. sz; 

Képzőművészet 1931, 71. p; Műcsarnok 1936, A nő a művészetben c. kiáll. kat. 110. sz;  

Műcsarnok 1954. kat. 24. sz; GM kat. címlap és 25. sz; Vigilia 2006/1, 13-14. p. 

276. Dr. Nagy Béla emlékérme (1875-1924), 68 (60) mm, felirata: A MODERN MAGYAR 

VÍVÁS MEGTEREMTŐJÉNEK ÉS NÉHAI ELNÖKÉNEK EMLÉKÉRE A MAGYAR 

VÍVÓSZÖVETSÉG 1925, E/22)a-b (fotó: http://www.nefeco.hu/?page_id=106&album-

=23&gallery=453, 2011. július 14.) 

Irodalom: kézirat K. S. Zs. érmeiről, MTA Műv. tört. Int. Művészlexikon, 66. doboz  

277. Gr. Tisza István-emléktábla, Budapest, Nemzeti Kaszinó  

Irodalom: Kő és Műkő 1925/10. sz, 11. p.  

278. Venczell Béla (1882-1945, operaénekes), br, 61 cm, j. a bal vállon: K. Strobl, 

MNG.6105, C/93, egy példánya az Operaházban 

Irodalom: Színházi Élet 1925/18. sz, fotó; Ernst Múz. 1926. Szinyei Társ. II. kiáll. kat. 

202. sz; Thirring Géza: A Szépm. Múz. Bp. részletes kalauza 1926, 91. p; Magyar 

Művészet 1927, 111. p; Pesti Hírlap 1927. évi nagy naptára, 147. p; Színházi Újság 

1933/5, 33-34. p; Műcsarnok 1954. kat. 111. sz; Nők Lapja 1964.02.29. 24. p. (Balassa 

Imre); Művészet 1969/7, 8. p. (Kisdéginé Kirimi Irén)  
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279. Anyai szeretet, márvány, 55 cm, Kieselbach Galéria árverése (2006.12.15); j. a 

talapzaton: K. Strobl Zs, D/11)a-b, (kép forrása: http://www.kieselbach.hu/m-16858). 

Feltehetően azonos a Sebestyén Károly által „Ágostonné” címen említett csoportozattal. 

Irodalom: Új Idők 1925/51-52. sz; Magyar Művészet 1926/10, 564. p. (Sebestyén K.); 

Művészeti Szalon (Kolozsvár) 1929/5-6. sz. 20. p. kép (forrás); Pásztortűz 1929.08.25;  

280. Grósz Emil dr. emlékérme (1865-1941, szemorvos), öntött br, átm. 250 mm, j. l: K. 

STROBL, felirata: AEMILIO DE GROSZ XXV ANNOS PROFESSORI DISCIPULI ET 

AMICI MCMXXV, GM.1976.3.16, E/01; 80 mm-es változatban is készült  

Irodalom: Numizmatikai Közlöny 1924-25, 25. p; GM kat. 239. sz. (250 mm vált.); 

Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Országos Éremcsere-közvetítés 110. 2008/1. II. rész: 

Medicina in nummis, 11. p.(80 mm vált.) 

281. Leányfej, márv, C/119  

Irodalom: Új Idők 1926.03.14, kép (forrás) 

282. Korb Flórián (Flóris, 1860-1930, építész) (Pécsi Tudományegyetem)  

Irodalom: Ernst Múzeum koll. kiáll. kat. 1925, 139. sz;  

283. Gr. Széchenyi Emil (1865-1932, o.gy. képviselő, az MTA ig. tagja, a M. Vöröskereszt 

elnöke), gipsz, C/24 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Ernst Múzeum koll. kiáll. kat. 1925, 123. sz.  

284. Gr. Jankovich Bésán Endréné  

Irodalom: Ernst Múzeum koll. kiáll. kat. 1925, 122. sz. 

285. Gróf Jankovich Bésán Elemér, 1925. k, C/23 (fotó: hagyaték) 

286. Tisza István gróf arcmása, f. gipsz, 66 cm, j. n, GM.1976.3.150, C/202 

Irodalom: Ernst Múz. 1927.01. csop. kiáll. kat. 133. sz; Nemzeti Újság 1927.01.23; 

Műcsarnok 1927/28 téli kiáll. kat. 115. sz; Szabad Nép 1949.08.07. (Ö.I.); GM kat. 22. 

sz. 

287. Szerelmes Petőfi , f. gipsz, 51 cm, j. j: K. Strobl, GM.1976.3.144, C/199 

Irodalom: GM kat. 75. sz. 

288. Petőfi Sándor portréja , terrakotta, 41 cm, j. n, GM.1976.3.185, C/198)a; felállítva 

1967, Alsórajk; változata alumíniumból: 23,5 cm, j. a bal galléron: Strobl, 

GM.1976.3.120, C/198)b 
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Irodalom: Ernst Múz. 1927.01. csop. kiáll. kat. 141. sz; Nemzeti Újság 1927.03.06. 

Képes melléklet; Pesti Napló 1928.03.18. 73. p; Műcsarnok 1954. kat. 112. és 113. sz. 

(br. és márv, itt 1926-os évszámmal); Vucsetics 1960, 53. p. (márv.); E. és sz. 90. p. kép; 

GM kat. 77. és 78. sz. 

289. Szenczi Molnár Albert, első vázlat: terrakotta, 33 cm, j. n, GM.1976.3.65, D/87)a; f. 

gipsz, 46 cm, j. n, GM.1976.3.88, D/87)b 

Irodalom: GM kat. 166. sz. (első vázlat); Kopp J. 1956, 30. kép; E. és sz. 88. p. kép; GM 

kat. 96. sz. 

290. Huszár Gál, első vázlata: terrakotta, 34 cm, j. n, GM.1976.3.39, D/59)a; f. gipsz 45 cm, 

j. n, GM.1976.3.17, D/59)b  

Irodalom: Kopp J. 1956, 33. kép; E. és sz. 93. p. kép; GM kat. 97. és 165. sz. (első 

vázlat) 

291. Mélius Juhász Péter, 1928-1930, első vázlat: terrakotta, 33 cm, j. n, GM.1976.3.66, 

D/49)a; f. gipsz, 48 cm, j. n, GM.1976.3.3, egy példánya 1968-ban Bartha Tibor ref. 

püspöknek ajándékozva, D/49)b (Az 1954-es Műcsarnokbeli gyűjt. kiáll. katalógusában a 

név szerint ki nem írt három reformátor szobrának vázlata 1950-es évszámmal szerepel.) 

Irodalom: Kopp J. 1956, 31. kép; Református Egyház 1968/4. sz; GM kat. 164. és 99. sz. 

292. Piéta. Pesterzsébet, r.k. templom. A/40)a Másik példánya: Dr. Knotz Ottó és édesanyja 

síremléke  A/40)b (fotók: hagyaték) 

Irodalom: Művészeti Szalon (Kolozsvár) 1929/5-6. sz. 8. p; E. és sz. 89. p. kép; Vigilia 

2006/1, 13. p. 

293. Tanumányfej, br, C/90 

Irodalom: Kopp J: K.S.Zs, Bp. 1956, 5. kép 

294. Gr. Széchenyi Károly evezős vándordíja, D/04 

Irodalom: Nemzeti Újság Képes Melléklete 1936.12.06, kép (forrás) 

295. Korb Erzsébet síremléke (1899-1925, festőművész), Budapest, Kerepesi temető (1925. 

v. utána) B/24 

296. Perczel Miklós (államtitkár), br, 51 cm, j. h: K. Strobl, GM.1985.2, C/87 

Irodalom: Ernst Múz. 1925. koll. kiáll. kat. 136. sz; Képzőművészet 1931, 61. p; GM 

kat. 107. sz. 
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297. Sebestyén Károly (1872-1945, irodalomtörténész, tanár, kritikus, műfordító, filozófus), 

br, 54 cm, j. b. h: K. Strobl, MNG.8694, C/78 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Ernst Múz. 1926.01-02, Szinyei Társ. II. kiáll. kat. 12. sz; MNG 1965, 

Százados úti művésztelep kiáll, kat. összeállította Csap Erzsébet – Elischer Brigitta; 

Zalai Múzeum 17, 361. p. és 4. kép  

298. K. J. portréja, bronz, 50 cm 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 110. sz. 

299. Hűvös Andor, gipsz, 41 cm, j. h: K. Strobl 1925, MNG.56.597-N, C/155 

300. Térdelő nő, márv. 

Irodalom: Műcsarnok 1925/1926, Magyar Akt Kiáll. kat. 85. sz; 

301. Kulin Sándor (1864-1925, bíró) síremléke, 1925 v. utána, Budapest, Kerepesi temető, 

B/28 

302. Ország család síremléke, 1925 v. utána, Budapest, Kerepesi temető, B/18)a-b 

 

1926 

303. Rakovszky Iván (1885-1960, orsz. gy. képv, 1922-26: belügyminiszter, 1928-35: 

Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke) C/73 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Ernst Múzeum 1926, Szinyei Társ. II. kiáll. kat. 189. sz. 

304. Wolfner József (1856-1932, az Új Idők alapítója és a Művészet kiadója), márv, 57,5 cm, 

j. n, MNG.62.107-N, C/104; egy példánya 1935-ben az Új Idők székházában.  

Irodalom: Ernst Múz. 1926.01-02, Szinyei Társ. II. kiáll. kat. 216. sz; Színházi Élet 

1926/3, 32. p; Új Idők 1935.02.12. 20. p; MFM 2008. kat. 43. p. 

305. Wolfner József, öntött br. érem, átm. 84 mm, MNG.55.885-P  

Irodalom: Ernst Múzeum, Magyar Plasztikai és Grafikai Kiállítás 1954.09. kat. 19. p; 

MFM 2008. kat. 43. p. 

306. Apponyi Albert relief, márv, A/01 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Panoráma, Bécs 1926/6. sz. 6. p. 

307. Jászai Mari Medea szerepében (1850-1926, színésznő), korábban a Nemzeti Színházban  

Irodalom: Színházi Élet 1926/42. sz. 4. p; Délibáb 1933.02.18. 4-5. p.  

308. Lovas kuruc, D/29 

Irodalom: Magyar Művészet 1926, 560. p. kép; Nemzeti Újság 1927.01.23; Pesti Napló 

képes melléklete 1927.01.30, kép (Lovasszobor címen) (forrás) 
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309. Benes Imréné, márv, C/160 

Irodalom: Színházi Élet 1926/5. 32. p. kép (forrás); Ernst Múz. 1926.01-02, Szinyei 

Társ. II. kiáll. kat. 214. sz.  

310. Benes Klári írónő  

Irodalom: Új Idők 1926/19, 522. p.  

311. Gr. Tisza István (Debrecen, köztéri) A/17)a-b (fotó: hagyaték és http://www.deoec.hu/-

info.aspx?sp=7&web_id=, 2010.03.27.), 1945-ben eltávolították, 2000-ben újra 

felállították 

Irodalom: Műcsarnok 1927/1928. téli kiáll. kat. 115. sz; Magyarság 1929.06.15; 

Műcsarnok 1933.02-03, Klebelsberg-emlékkiállítás, kat. 20. p, 16. sz; Ecsedi István – 

Nyilas-Kolt Jenő: Debreceni képeskönyv, Debrecen 1934, 42. p; Magyar Nemzet 

2000.02.17. 25. p. és 11.02, 4. p. kép;  

312. Hősi emlékmű, Füzesabony, A/81 (fotó: http://www.stampcircuit.com/Closed_-

Stamp_Auction/ViewImage.php?dirname=Closed_Stamp_Auction&item=6157269, 

2010.03.27.) 

Irodalom: Füzesabony 2005, Városismertető, 24. p. 

313. Klein Gyula, a Hitelbank alelnöke, br, 63 cm, j: Kisfaludi Strobl, MNG.78.9-N, C/156 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1926, Céhbeliek VI. kiáll. kat. 85. sz; Műcsarnok 1927/28. 

téli kiáll. kat. 120. sz; 

314. Rosenthal Adolf  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1926, Céhbeliek VI. kiáll. kat. 86. sz. 

315. Gábor Móricné, C/18 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: (Nemzeti Szalon 1926, Céhbeliek VI. kiáll. kat. 89. sz.  

316. Szt. Cecília  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1926, Egyházművészeti kiáll. kat. 131. sz. 

317. Ülő nő, terrakotta, 22 cm, j. n, GM.1976.3.64, D/86 

Irodalom: Szabad Művészet 1954/7. 325. p. fotó (Gogolák Lajos), Műcsarnok 1954. kat. 

115. sz. (gipsz); GM kat. 79. sz. 

318. Ágaskodó ló, f. gipsz, 54 cm, j. n, GM.1976.3.1, D/47 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 55. sz; GM kat. 81. sz. 
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319. Kardját néző huszár, br. 47 cm, j. j: K. Strobl, GM.1976.3.82, A/06)c; herendi 

porcelán, 40 cm, j. n, GM.1976.3.34, A/06)d; felállítva: 1932, Buda, vár, A/06)a-b 

Irodalom: Új Idők 1927.07.31. fotó (mint „Magyar huszár Mária Terézia korából”); 

Képes Pesti Hírlap 1929.12.12, 2. p. (mint „Kardját vizsgáló kuruc); Ernst Múzeum 

1931.05. Szinyei Társ. I. nyári kiáll. kat; Nemzeti Szalon, 1932.04. tavaszi kiáll. kat. 

247. sz. (mint „Hadik huszár”, herendi porcelán); Lieber Endre–Cserhalmi Jenő–dr. 

Pacher Béla: Budapest szobrai és emléktáblái 1934, 425. p; Herend 100 éves. Kat. Bp. 

1939. 34. p; Fővárosi Képtár 1951.09. Magyar katona a szabadságért, kiáll. kat. 24. sz; 

Műcsarnok 1954. kat. 57. sz; Herendi Porcellán 1839-1944. kiáll, Herend 1954. Kat. 18. 

p; Vucsetics 1960, 57. p; E. és sz. 94. p. kép; GM kat. 86. és 87. sz; Pavilon 9. (1994), 

70. p. (Prohászka László); MFM 2008. kat. 42. p; stb. 

320. Korányi Sándor (1866-1944, orvos, belgyógyász, egyetemi tanár, az MTA tagja), gipsz 

érem, átm. 210 mm, GM.1976.3.118, E/17 

Irodalom: GM kat. 240. sz. 

321. Hősi emlékmű, Jászszentandrás A/49 (fotó: http://images.google.hu/imgres?imgurl=-

http://lh6.ggpht.com/... 2010.03.27.) 

Irodalom: Szolnok Megyei Néplap 1965.06.05. 

322. Pogány Móric (1878-1942, építész), márv, 37 cm, j: K. Strobl, MNG 76.1-N, C/153 

Irodalom: Ernst Múz. 1926, Szinyei Társ. II. kiáll. kat. 103. sz; Magyar Művészet 1926, 

561-563. p; Ernst Múz. 1927.01. csop. kiáll. kat. 148. sz. 

323. A család  

Irodalom: Ernst Múzeum 1926, Szinyei Társ. II. kiáll. kat. 213. 

324. Mária (az 1925-ös Madonna is szerepelhetett e címen) 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1926, Céhbeliek VI. kiáll. kat. 88. sz.  

325. Hamutartó  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1926, Kecskeméti és nagykőrösi képzőművészeti kiáll. kat. 

242. sz. 

326. Apponyi Albert, C/113 (nem az 1911-es büszt?) 

Irodalom: Magyar Művészet 1926, 571. p. kép; Magyar Művészet 1933/2, címlapkép 

(forrás) 
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1927 

327. Apponyi Albert büsztje, f. gipsz, 65 cm, j. a bal karon: Kisfaludi Strobl, 

GM.1976.3.186, (egy példánya a Parlamenti Múzeumban) C/211. Az előzővel 

megegyező a fej, de a polgári viselet helyett itt kitüntetésekkel ékes díszmagyart visel. 

Irodalom: Műcsarnok 1927/1928 téli kiáll. kat. 116. sz; Pesti Hírlap 1935.04.28; Magyar 

Művészet 1936, 199. p; Művészet 1969/7, 8. p; GM kat. 80. sz.  

328. Tanulmányfej  

Irodalom: Műcsarnok 1927. tavaszi kiáll. kat. 

329. Ledofszky Géza, márv.  

Irodalom: Műcsarnok 1927. tavaszi kiáll. kat. 137. sz. 

330. Kemény Simon (1883-1945, költő), br, C/36 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Műcsarnok 1927. tavaszi kiáll. kat. 142. sz; Színházi Újság 1933/5. sz. 34. p. 

331. Jelenet a török-magyar háborúból (Végvári harcok), f. gipsz, 57 cm, j. n, 

GM.1976.3.199, A/18)c; bronz változata az Országos Levéltárban, felállítva az egri 

Dobó téren 1967-ben A/18)a-b (fotó: hagyaték és H. Szilassy Ágota) 

Irodalom: Ernst Múz. 1927.01. csop. kiáll. kat. 155. sz; Műcsarnok 1927. tavaszi kiáll. 

kat. 163. sz; Pesti Napló 1927.04.03. 54. p. kép; Műcsarnok 1933.02-03, Klebelsberg-

emlékkiállítás kat. 27. p, 17. sz; Fővárosi Képtár 1951.09. Magyar katona a szabadságért, 

kiáll. kat. 23. sz; Műcsarnok 1954 kat. 54. sz; Kopp J. 1956, 36. kép; Esti Hírlap 

1957.03.07. (K); Genthon-Németh-Végvári-Zádor: Magyar Művészet, 1958, 381. p; 

Vucsetics 1960, 61. p. kép; Hétvégi Hírek 1965.11.22. (Szamos Rudolf); Ország-Világ 

1965.12.01. 24-25. p. (Balassa Imre); Művészet 1968/11. sz. 41. p. (N. Pénzes Éva); E. 

és sz. 102. p; GM kat. 14. p. és 101. sz; MFM 2008. kat. 43. p; stb. 

332. Horthy Miklós (1868-1957, tengerésztiszt, 1919-1944: kormányzó) C/128 (A művész 

legalább három Horthy-büsztöt készített [egyet 1935-ben, egy továbbit 1938-ban], 

identifikációjuk nem mindig egyértelmű.) 

Irodalom: Műcsarnok 1927-1928-as téli kiáll. kat. 114. sz; Nemzeti Újság 1929.10.23. 

333. Bárcziházi Bárczy István (1866-1943, politikus, miniszter, Budapest volt 

főpolgármestere), márv. 56 cm, j. n, GM.1976.3.69, C/180 

Irodalom: Műcsarnok 1927-1928-as téli kiáll. kat. 123; Magyarság 1927.12.18; 

Képzőművészet 1928/6, 12. p; GM kat. 90; Zalai Múzeum 17, 361. p. (Kostyál László) 
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334. Kunffy Lajos  (1869-1962, festőművész), C/41)a (fotó: hagyaték), gipsz, 55 cm, j. j. a 

váll vágásán: Kisfaludi Strobl, C/41)b 

Irodalom: Műcsarnok 1927-1928-as téli kiáll. kat.125; Műcsarnok 1953-54. IV. Magyar 

Képzőműv. Kiáll. kat. 19. p; Művelt Nép 1954/02, 16. p. (Pogány Ö. Gábor); Szabad 

Művészet 1954/3-4, 90. p. (Cseh M.); Művelt Nép 1954.09.05. 4. p. (Kirimi Irén); 

Művészet 1960/8. sz. 10. p. (D. Fehér Zsuzsa); MNG 1960, Képzőművészetünk a 

Felszabadulás után, kiáll. kat. 37. p. 

335. Drucker Géza (műgyűjtő)  

Irodalom: Műcsarnok 1927-1928-as téli kiáll. kat. 119. 

336. Elluska, márv, C/223 

Irodalom: Műcsarnok 1927-1928-as téli kiáll. kat. 122; Képzőművészet 1928/6, 11. p. 

kép (forrás) 

337. László Fülöp (1869-1937, Londonban élő festőművész) f. gipsz, 65 cm, j. n, 

GM.1976.3.94, C/187 

Irodalom: Pesti Napló 1927.12.25, 100. p; Képzőművészet 1928/6, 12. p; Művészeti 

Szalon (Kolozsvár) 1929/8-9, 15. p; Műcsarnok 1927/1928 téli kiáll. kat. 121. sz; Pesti 

Napló Képes Melléklete 1937.11.28; Művészet 1969/7. sz. 8. p. (Kisdéginé Kirimi Irén); 

GM kat. 24. sz. 

338. Nikitina   (Alice Nikitina, 1904-1978, orosz balettáncosnő) br, 38,5 cm, j. j. Kisfaludi 

Strobl 1927, GM.1976.3.50, D/75 

Irodalom: Pesti Napló 1927.12.18; Ernst Múz. 1929.10. Munkácsy-céh kiáll. kat. 183. 

sz. (fából); Képzőművészet 1931, 65. p; Műcsarnok 1936, A nő a művészetben c. kiáll. 

kat. 537. sz; Kopp J. 1956, 24. kép; E. és sz. 95. p. fotó; GM kat. 82. sz; Nyíregyháza 

2005-2006. kat. 14. sz; MFM 2008. kat. 42. p. 

339. Ceres, márv, D/08 

Irodalom: Új Idők 1927/33, kép (forrás) 

340. Meskó Pál (1857-1930, mezőgazdász, agrárpolitikus)  

Irodalom: Ernst Múz. 1927.01. csop. kiáll. kat. 146. sz. 

341. Árpád-kori vezéreket ábrázoló szobrok, Sátoraljaújhely, Pénzügyi palota (ma: Zója 

Középiskolai Kollégium) oromzata, (http://server.kossuth-saujhely.sulinet.hu/Magyar/-

tortenet.htm, 2010.04.01.) A/53)a és (http://www.szoborlap.hu/szobrok/fotok_18/4918-
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_%283076%29_honfoglalo_magyarok_satoraljaujhely_kisfaludi_strobl_zsigmond_1928

_2.jpg, 2010.03.12.) A/53)b 

Irodalom: Csíkvári Antal: Zemplén vármegye (Vármegyei szociográfiák) Bp. 1940. 185. 

p; Aba István: Bp.-Tokajhegyalja-Sárospatak. Panoráma, 1961, 6. kötet, 52. p. 

 

1928 

342. Festetics Géza síremléke (1865-1917, jogász, Budapest alpolgármestere), Budapest, 

Kerepesi temető B/11)a (hagyatékból) és B/11)b (forrása: http://images.google.hu/im-

gres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons...)  

Irodalom: Új Idők 1928.07.15; Pesti Napló 1929.11.03. (képes melléklet) 

343. Lovas huszár, br. 34 cm, j. j. K. Strobl Zs, GM.1976.3.56, D/81 

Irodalom: Fővárosi Képtár 1951.09. Magyar katona a szabadságért, kiáll. kat. 25. sz; 

Műcsarnok 1954. kat. 65. sz; GM kat. 85. sz; Nyíregyháza 2005-2006. kat. 18. sz; MFM 

2008. kat. hátoldal és 42. p. 

344. Nyíregyháza, hősi emlékmű, bronz A/38  

Irodalom: Pesti Napló 1928.10.28. Képes Műmelléklet, 71. p; Vállalkozók Lapja 

1928.10.3, 8. p; Csókássy István: A mű és alkotója. Bp. 1933. 21. p. kép 

Az emlékmű egyik oldalsó kompozíciója A család védelme címen önállóan is szerepelt.  

D/07 

Irodalom: Új Idők 1929.02.03. 6. sz.  

345. Harold Sidney Harmsworth viscount Rothermere (1868-1940, magyarbarát, 

konzervatív brit sajtómágnás), C/57)b (gipsz, fotó a hagyatékból); egy példánya egykor a 

párizsi Magyar Házban(?); egy másik a Parlamenti Múzeumban; br, 12 cm, j. a vállon 

hátul: K. Strobl, GM.1976.3.117, C/57)a; br, 30 cm, j. h: K. Strobl, MNG.56.795-N, 

C/57)c; további br. példány az MNG-ben, C/57)d (a Móra Ferenc Múz. 2008-as 

kiállításának katalógusában [43. p.] az előbbi adatokkal és az utóbbi képpel szerepel), 

számos változata ismert 

Irodalom: Magyar Művészet 1928, 626. p; Pesti Napló 1929.03.10. (Képes melléklet); 

Műcsarnok 1929. tavaszi kiáll. kat. 113. sz; Az Est 1932.05.01; Képzőművészet 1932/52, 

153. p; Pesti Hírlap 1932.01.18, 7. p; Ernst Múz. 1932.12. CXXXV. kiáll. kat. 141. sz; 
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Ernst Múz. 1933.01. CXXXVI. kiáll. kat. 176. sz; Az Est 1934.05.19. 15. p; Képes Pesti 

Hírlap 1935.06.09, kép; GM kat. 83. sz; MFM 2008. kat. 43. p; stb. 

346. Lord Rothermere álló szobra, br, 60 cm, D/152  

Irodalom: Pesti Hírlap 1932.01.18, 7. p; Képzőművészet 1932/52. sz. 153. p. kép; 

London 1935. kat, képpel (forrás); E. és sz. 104. p. 

347. Ilon Esmond Cecil Harmsworth M. P. (1898-1978, angol konzervatív politikus és 

sajtómágnás) 

Irodalom: Képzőműv. Társ. 1929. tavaszi kiáll. kat; Pesti Napló 1929.03.10. (Képes 

melléklet); Pesti Hírlap 1935.10.15. 

348. Mr. Ernest Outhwite, C/159 

Irodalom: Magyar Művészet 1928, 627. p 

349. Mrs. Paul George Konody, br, C/61)a-b 

Irodalom: Magyar Művészet 1928, 627. p. kép; Képzőművészet 1931, 66. p, kép 

(C/61)a), Magyar Művészet 1936, 200. p. kép (C/61)b) 

350. Rimélyi Gyöngyi, márv. 41 cm, GM.1976.3.31, C/176 

Irodalom: GM kat. 84. sz. 

351. Gr. Károlyi Sándor emléktáblája, (1831-1906, politikus, kórházalapító, az MTA 

tagja), márv, Budapest, Károlyi palota 

Irodalom: Medvey Lajos-Csányi Károly: Vezető Budapest szobrainak megtekintéséhez. 

1939. 134. p. 

352. G. B. portréja, márv, 39 cm  

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 114. sz. 

353. Ülő női alak, gipsz, 30 cm 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 115. sz. 

354. T. Ida, br, 52 cm (Elképzelhetően azonos az 1924-es T. I. c. alkotással.) 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 116. sz. 

355. M-né portréja, gipsz, 48 cm  

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 117. sz. 

356. Ady Endre síremlék-terve, B/01 (fotó: hagyaték) 
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Irodalom: Pesti Napló 1928.02.12; Vállalkozók Lapja 1928/15, 6. p; Művészeti Szalon 

(Kolozsvár) 1929/8-9, 15. p. kép; Zalai Múzeum 17, 360. és 363. p. kép  

357. Báró Perényi Zsigmondnak az amerikai magyar zarándokok, 16,5x15 cm (plakett) 

Irodalom: kézirat a művész érmeiről, ismeretlen szerzőtől, MTA Műv.tört. Kut.int. 

Művészlexikon, 66. doboz 

 

1929 

358. Rákosi Jenő szobra (1872-1929, író, újságíró, politikus, az MTA tagja) Budapest, 

Dohány u. (felállítva: 1930) (http://www.szoborlap.hu/szobrok/fotok_46/4596_%-

285508%29_rakosi_jeno_szobor_kisfaludi_strobl_zsigmond_2.jpg) A/46)a. A 

posztamens reliefje: http://www.szoborlap.hu/szobrok/fotok_46/4596_%282687%29_ra-

kosi_jeno_szobor_kisfaludi_strobl_zsigmond_2.jpg) 46)c és 46/d 

Kismintája : br. 37 cm, j. b. h: Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.193, A/46)b.  

Irodalom: Képes Pesti Hírlap 1929.07.11, címlap; Képzőművészet 1929/19. (Boros 

Mihály); Képzőművészet 1931, 57. p. kép; A 80 éves Pesti Napló ajándék albuma 1850-

1930, 50. p; Városok Lapja 1930/26, 438. p.; Lieber Endre–Cserhalmi Jenő–dr. Pacher 

Béla: Budapest szobrai és emléktáblái 1934, 382. p; Magyar Nemzet 1947.06.28; Heti 

Budapest 1990/41, 17. p, képpel; Pótó János: Emlékművek, politika, közgondolkozás. 

Bp. Tört.tud. Int. 1990, 33-34. p; Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és 

politika. Bp. Osiris 2003, 79-84. p; Erzsébetváros 1994/1, 13. p; GM kat. 89. sz, stb. 

359. Gyermekarckép 

Irodalom: Ernst Múz. 1929.10. Munkácsy-céh kiáll. kat. 218. sz; 

360. Női arckép 

Irodalom: Ernst Múz. 1929.10. Munkácsy-céh kiáll. kat. 229. sz; 

361. Miss Konway, bronz, C/118 

Irodalom: Új Idők 1929.02.03. kép (forrás) 

362. Buti  

Irodalom: Új Idők 1929.02.10.  

363. Türr István tábornok emléktáblája (Bp. Türr I. u. 7.) A/44 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Új Idők 1929.06.09; Medvey Lajos-Csányi Károly: Vezető Budapest 

szobrainak megtekintéséhez. 1939, 134. p. 
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364. Álom, márv.  

Irodalom: Új Idők 1929.06.09; London 1935. kat.  

365. Benczúr Gyula, f. gipsz, 25 cm, j. j. h: Strobl, GM.1976.3.68, A/68)b; felállítva 1931-

ben a szegedi Pantheonban, A/68)a (fotó: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-

mons/3/34/Bencz%C3%BAr_Gyula_Szeged.jpg)  

Irodalom: Magyar Építőművészet 1930/12. sz. 23. p; Pásztortűz 1931.01.11, 12. p; 

Műcsarnok 1933.02-03, Klebelsberg-emlékkiállítás kat. 20. p, 6. sz; Dél-Magyarország 

1969.08.02. 7. p; GM kat. 91. sz. 

366. Szent Imre emlékmű, Budapest, Móricz Zsigmond körtér, felállítva: 1930, A/14)a; 

kismintája : br, 37 cm, j. n, GM.1976.3.143, A/14)b; és f. fa, 38 cm, j. j: Kisfaludi Strobl, 

GM.1976.3.142, A/14) c 

Irodalom: Műcsarnok 1930, Szent Imre emlékkiáll. kat. 131. sz; Képzőművészet 

1930/32. sz. 173. p; Új Idők 1930.08.24, kép; Nemzeti Újság 1931.08.09. (Ambrozy 

Ágoston); Pesti Hírlap 1931. évi nagy naptára, 55. p; Lieber Endre–Cserhalmi Jenő–dr. 

Pacher Béla: Budapest szobrai és emléktáblái, Bp. 1934, 374. p; GM kat. 92. és 93. sz; 

Vigilia 2006/1, 14-15. p. (Prohászka László); MFM 2008. kat. 42. p. 

367. Rákosi Jenő mellszobra, f. gipsz, 48 cm, j. n, GM.1976.3.147, C/197 

Irodalom: Képes Pesti Hírlap 1929.04.11. 1. p; Ernst Múz. 1931, Szinyei Társ. III. kiáll. 

kat. 146. sz; Képzőművészet 1931, 58. p; Magyar Művészet 1931, 29. p; Karczag 

Vilmos: A magyar állam élete Bp. 1932, 639. p; GM kat. 94. sz. 

368. Prohászka Ottokár emlékműterv, br, 43 cm, j. h: K. Strobl, GM.1976.3.132, D/104, 

egy példánya a Pannonhalmi Főapátságban 

Irodalom: Műcsarnok 1930, Szt. Imre emlékkiáll. kat. 90. sz; Ernst Múz. 1931, Szinyei 

Társ. III. kiáll. kat. 147. sz; Ernst Múz. 1937.10, Szinyei Társ. VI. Kiáll. kat. 8. p; 

Művészet 1937, 148. p; Nemzeti Szalon 1940.01-02, Szinyei Társ. VII. kiáll. kat. 57. sz; 

GM kat. 95. sz; Vigilia 2006/1, 14. p; MFM 2008. kat. 42. p. 

369. Cserkész, br, 50 cm, j. h: K. Strobl, GM.1976.3.21, A/90)b, felállítva: 1994-ben 

Gödöllőn, A/90)a 

Irodalom: Budapesti Hírlap 1934.05.20; Nemzeti Szalon 1934.05, Sportművészeti kiáll. 

kat. 67/a; GM kat. 100. sz.  

370. Európa Tiszti Vívóbajnokságok, br. érem, vert, átm. 57 mm, GM.1976.3.236, E/18 + 

MNG.55.887-P 



 200 

Irodalom: GM kat. 241. sz; Pavilon 9. (1994), 70. p. (Prohászka László); Prohászka 

László: A Kardját néző huszár az éremművészetben, Az Érem 1999/2, 27-30. p; MFM 

2008. kat. 43. p. 

371. Kmety Károly síremléke (1863-1929, jogász, egyetemi tanár), Budapest, Farkasréti 

temető (1929. v. utána) B/33 

372. Futó leány, bronz  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1929, IV. bajai és IV. kecskeméti kiáll. kat. 104. sz. 

 

373. Lechner Ödön-szoborterv 

Irodalom: Vállalkozók Lapja 1929. november 30, 2. p. 

 

1920-as évek 

374. Emlékmű-terv, márv, 67x48 cm, j. j. a talapzaton: K. Strobl, MNG.56.794-N, D/06)a 

(fotó: hagyaték) és D/06)b 

Irodalom: MFM 2008. kat. 43. p. 

375. Putnok, I. világháborús emlékmű, bronz, j. a talapzaton: K. Strobl, 

(http://www.szoborlap.hu/szobrok/fotok_10/7410_%289912%29_i_vilaghaborus_emlek

mu_kisfaludy_strobl_zsigmond_2.jpg, 2010.03.12.) A/77 

 

1930 

376. Országos Galamblövő Egylet emlékplakettje, öntött br, 50x60 mm, felirata: Országos 

Magyar Galamblövő Egylet Tavaszi Meeting 1930, j: K. Strobl 19…, Soproni Múzeum, 

+ MNG.55.889-P, E/24 (fotó későbbi újraöntésről: http://www.aranypengo.hu/-

watermark.php?img=768.JPG) 

377. Pekár Gyula (1867-1937, író, politikus, miniszter, az MTA tagja), f. gipsz, 61,5 cm, j. n, 

MNG.81.61-N, C/120)b; egykor felállítva a Petőfi Házban C/120)a 

Irodalom: Színházi Élet 1930/18, 28. p. kép 

378. Nemes Marcell halotti maszkja (1866-1930, műgyűjtő és mecénás)  

Irodalom: E. és sz. 40-41. p. 

379. Darányi Ignác (1849-1927, agrárpolitikus, miniszter, az MTA tagja), felállítva: 1931, 

Budapest, Városliget, A/04)a (fotó: hagyaték), Budapest ostrománál megsérült, 1945-ben 

lebontották; kismintája : br. 28 cm, j. j: K. Strobl, GM.1976.3.47, A/04)b  
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Irodalom: Új Idők 1931. 623. p; Lieber Endre–Cserhalmi Jenő–dr. Pacher Béla: 

Budapest szobrai és emléktáblái, Bp. 1934, 393. p; Thaly Tibor: A 200 éves Városliget. 

Bp. 1958, 114. p; Pótó János: Emlékművek, politika, közgondolkozás. Bp. Tört.tud. Int. 

1990, 23-24. p; Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika. Bp. Osiris 

2003, 42-43. p; GM kat. 102. sz. 

380. Ádám Lajos (1879-1946, sebészprofesszor), gipsz plakett, 25,5x15,7 cm, j. b. l: K. 

Strobl, GM.1976.3.126, D/99 

Irodalom: GM kat. 103. sz. 

381. Emlékműterv, 1930 k. terrakotta, 26 cm, j. n, GM.1976.3.75, D/92 

Irodalom: GM kat. 105. sz. 

382. Szent József, 1930 k, Budapest, Üllői út, Örökimádás templom, f. gipsz változata: 108 

cm, j. n, GM.1976.3.191, D/123 

Irodalom: GM kat. 106. sz; Vigilia 2006/1, 15. p. 

383. Ágoston Manó (textilgyáros), 1930 k. br. érem, átm. 152 mm, GM.1976.3.101, E/03 

Irodalom: GM kat. 243. sz. 

384. Meskó Pál síremléke (1857-1930, mezőgazdász, agrárpolitikus), 1930 v. utána, 

Budapest, Kerepesi temető  

385. Gyógyszerészet, Budapest, OTI torony, 1969-ben lebontva, A/87)a (fotó: 

http://budapest.egykor.hu/oti-szekhaz-fiumei-ut/969, 2010.06.04.); vázlata: terrakotta, 

33 cm, j. n. GM.1976.3.62, D/84)b 

Irodalom: Medvey Lajos-Csányi Károly: Vezető Budapest szobrainak megtekintéséhez 

Bp. 1939, 134. p; GM kat. 104. sz. 

 

1931 

386. Komáromi Csipkés György, f. gipsz, 48 cm, j. n, GM.1976.3.87, A/71)b. Felállítva: 

1939, Debrecen, A/71)a (fotó: http://images.google.hu/–imgres?imgurl=http://upload.wi-

kimedia.org/wikipedia/hu/thumb/4/4f/Debrecen,_Komáromi_Csipkés_György_szobra.jp

g...)  

Irodalom: Budapesti Hírlap 1931.07.12; Műcsarnok 1933.02-03, Klebelsberg-

emlékkiállítás kat. 20. p, 14. sz; Képes Pesti Hírlap 1939.04.29; Műcsarnok 1954. kat. 

53. sz; Alföld 1965/6. sz. 77. p; Hajdú-Bihari Napló 1984.07.21; GM kat. 98. sz; Vigilia 

2006/1, 15-16. p. 
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387. Leveldi Kozma Ferenc (1857-1937, tábornok, Bárd Miklós néven költő), br, C/48 

Irodalom: Ernst Múz. 1931, Szinyei Társ. III. kiáll. kat. 145. sz; Magyar Művészet 1931, 

29. p. kép (forrás) 

388. Nádosy Imre (1872-1935, 1920-26: országos rendőrfőkapitány) 

Irodalom: Ernst Múz. 1931, Szinyei Társ. III. kiáll. kat. 149. sz. 

389. Dr. Ripka Ferenc (1871-1944, várospolitikus, 1925-32 Budapest főpolgármestere) 

Irodalom: Műcsarnok, Művészcsoportok kiállítása 1931. kat; Képzőművészet 1931, 57. 

p. 

390. A cs. és kir. 6-os Würtembergi huszárok hősi emlékműve, Gyöngyös  A/22)a-b (fotó: 

hagyaték és http://www.gyongyosikalauz.hu/images/szobor/szobrok_huszar_szobor.jpg, 

2010.04.13.) 

Irodalom: 8 Órai Újság 1931.05.31. 8. p; Városok Lapja 1931/14, 236. p; Városok Lapja 

1934/10, 276. p; Városok Lapja, 1939/24, 458. p; Pavilon 9. (1994), 70. p. (Prohászka 

László) 

391. Jókai Mór mellszobra, Pápa  A/51 (fotó: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/-

commons/5/54/J%C3%B3kai_1842_P%C3%A1pa.jpg 2010.02.27.) 

Irodalom: 8 Órai Újság 1931.08.23. 7. p; Új Idők 1931.09.20. 349. p; Horváth Elek: 

Pápa város múltja és jelene 1933; 14. p. 

392. Petőfi Sándor mellszobra, Pápa (8 Órai Újság 1931.08.23. 7. p.) A/52)a-b (fotó: 

hagyaték és  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Pet%C5%91fi_-

1842_P%C3%A1pa.jpg 2010.02.27.) 

Irodalom: 8 Órai Újság 1931.08.23. 7. p; Új Idők 1931.09.20. 349. p; Horváth Elek: 

Pápa város múltja és jelene 1933; 14. p. 

393. Önarckép  

Irodalom: Belgrádi magyar kiáll. 1931. kat.  

394. Amoret  

Irodalom: Belgrádi magyar kiáll. 1931. kat. 

395. Dr. Tóth Lajos, br. érem, átm. 68 mm, j. b. k: K. Strobl 1931, GM.1976.3.107, E/09 

Irodalom: GM kat. 242. sz; Baranya 1995/7-8, 298. p. (Süle Tamás) 

396. Mahunka József és neje, bronz (Budapest, II. Móra F. Nevelőotthon kertje) 

Irodalom: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/kisfaludi_strobl_zsigmond (2010.04.13.) 
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397. I. H. portréja, gipsz, 46 cm 

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 119. sz.  

398. Klebelsberg Kúnó gróf (1875-1932, a Bethlen-kormány kultuszminisztere), br. 65 cm, j. 

h. a bal karon: Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.149, kat. 74, A/80)b, 1931-32. k; felállítva: 

Székesfehérvár, Zichy-liget, A/80)a (http://www.szoborlap.hu/szobrok/fotok_3/6853_-

(8312)_klebelsberg_kuno_grof_tihany_kisfaludi_strobl_zsigmond_n_a__2.jpg, 

2010.03.12.) 

Irodalom: Az Est 1933.02.12. kép; Műcsarnok, 1933.02-03. Klebelsberg-emlékkiállítás 

kat. 21. p, 24. sz; Magyar Nemzet 2000.10.13. 14. p; Iskolakultúra 2006/2, 134. p. 

(Prohászka László) 

 

1932 

399. Labdarúgó (a Polnauer-díj figurája, modellje Kalmár Jenő) br. 31 cm, j. h. Kisfaludi 

Strobl 1932, GM.1976.3.43, D/70 

Irodalom: Színházi Élet 1932.01.24-30, 76. p; Nemzeti Szalon 1932.03-04, Céhbeliek 

VII. kiáll. kat 57. sz; Képzőművészet 1932. 117. p. kép; Új Idők 1932/13. sz. kép; 

Nemzeti Szalon 1934.05. Sportművészeti Kiáll. kat. 66. sz; Pesti Napló 1934.05.20. 5. p; 

Műcsarnok 1954. kat. 26. sz; GM kat. 108. sz; Nyíregyháza 2005-2006. kat. 23. sz. 

400. Székelyhídy Ferenc (1885-1954, operaénekes) C/86 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Nemzeti Szalon 1932.03-04, Céhbeliek VII. kiáll. kat. 58. sz; E. és Sz. 147. p. 

kép 

401. Adoratio , fa, 44 cm, j. j: Strobl, GM.1976.3.51, D/76 

Irodalom: Ernst Múz. 1932.12. CXXXV. kiáll. kat. 25a sz; Ernst Múz. 1933.01. 

CXXXVI. kiáll. kat. 172. sz; Műcsarnok 1936, A nő a művészetben c. kiáll. kat. 536. sz; 

Magyar Nemzet 1947.01.05, 2. p; GM kat. 120. sz. 

402. Női akt, fa 

Irodalom: Ernst Múz. 1932.12. CXXXV. kiáll. kat. 40a sz; Ernst Múz. 1933.01. 

CXXXVI. kiáll. kat. 173. sz. 

403. Szobakút 

Irodalom: Ernst Múz. 1932.12. CXXXV. kiáll. kat. 105a sz; Ernst Múz. 1933.01. 

CXXXVI. kiáll. kat. 136. sz. 
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404. Serényi Béla (1866-1919, politikus, miniszter), felállítva: Putnok. 1940-ben Putnok 

főteréről ismeretlen helyre vittek. A/55 (fotó: http://www.szoborlap.hu/7396_grof_se-

renyi_bela_putnok_kiss_laszlo_2_2000.html 2010.04.13.) 

Irodalom: Csókássy István: A mű és alkotója. 1933, 21. p. 2. kép  

405. Serényi Richárd  

Irodalom: Ernst Múz. 1932.12. CXXXV. kiáll. kat. 139. sz; Ernst Múz. 1933.01. 

CXXXVI. kiáll. kat. 174. sz. 

406. Ágoston Manó  

Irodalom: Ernst Múz. 1932.12. CXXXV. kiáll. kat. 140. sz. 

407. Arthur Henderson (1863-1935, Nobel-békedíjas angol politikus, 1931-32-ben a Labour-

párt elnöke), egy példánya egykor Genfben, a Nemzetek Palotájában, C/27 

Irodalom: Ernst Múz. 1932.12. CXXXV. kiáll. kat. 138. sz; Ernst Múz. 1933.01. 

CXXXVI. kiáll. kat. 174. sz; London 1935. kat; Pesti Hírlap 1934.09.11; Pesti Hírlap 

Nagy naptára 1935; Csillag 1955/03, 620. p.  

408. Jan Hamilton (1853-1947, brit tábornok), f. gipsz, 43 cm, j. h: Strobl 1932, 

GM.1976.3.81, C/26)a; egy márvány példány Aberdeen-ben, a katonai akadémián C/26)b 

(fotó: hagyaték) 

Irodalom: Ernst Múz. 1932.12. CXXXV. kiáll. kat. 135. sz; Ernst Múz. 1933.01. 

CXXXVI. kiáll. kat. 168. sz; Képes Pesti Hírlap 1932.08.12. 3. p; Műcsarnok 1933.04-

05, Nemz. Képzőműv. Kiáll. kat. 316. sz; Művész-Élet 1933.02. 2. sz. 4. p; Pesti Hírlap 

Vasárnapja 1934.10.14, 10-12. p; London 1935. kat; Magyar Művészet 1948, 75. p; 

Csillag 1955/03, 620. p; E. és sz. 109. p. kép; GM kat. 110. sz. 

409. Lingel János (bútorgyáros) 

Irodalom: Ernst Múz. 1932.12. CXXXV. kiáll. kat. 137. sz. 

410. G. B. Shaw (1856-1950, ír drámaíró) br. 50 cm, j. h: Kisfaludi Strobl Malvern 1932; 

GM.1976.3.23, C/168; br, 45 cm, j. b: K. Strobl, MNG.6975; márvány változata: 

London, Nemzeti Színház és Debrecen, Csokonai Színház, utóbbira: Hajdú-Bihar 

Megyei Népújság 1968.03.11.) 

Irodalom: Pesti Napló 1932.08.28; Pesti Napló 1932.09.11. címlapfotó; Az Est 

1932.09.03; Ernst Múz. 1932.12. CXXXV. kiáll. kat. 143. sz; Ernst Múz. 1933.01. 

CXXXVI. kiáll. kat. 175. sz; Művész-Élet 1933/2, 4. p; London 1935. kat; Magyar 

Nemzet 1952.07.02, 5. p; Műcsarnok 1954. kat. 120. sz. + kép; Művelt Nép 1954.09.05. 
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4. p; Csillag 1955/3, 620-629. p; Kopp J. 1956, 39. kép; Vucseics 1960, 63. p. kép; E. és 

sz. 113-119. p; GM kat. 14. p. és 26. sz; Nyíregyháza 2005-2006. kat. 21. sz; MFM 

2008. kat. 43. p, stb. 

411. Lord Parmoor (Charles Cripps, 1852-1941, 1931-ig a Labour-párt és a Lordok háza 

elnöke), C/55 

Irodalom: Az Est 1932.09.03; Ernst Múz. 1932.12. CXXXV. kiáll. kat. 136. sz; Ernst 

Múz. 1933.01. CXXXVI. kiáll. kat. 169. sz; Magyar Művészet 1933, 55. p. kép; London 

1935. kat, képpel (forrás); Csillag 1955/03, 620. p. 

412. Mányoki emléktáblája Szokolyán, A/54 

Irodalom: Az Est 1932.11.18; Pest Megyei Hírlap 1965.12.08; Pestmegyei Hírlap 

1973.09.12. 

413. Lord Howe C/146 (fotó: hagyaték) 

414. Lady Howe  

Irodalom: Pesti Hírlap 1932.06.18; Nemzeti Újság 1932.09.29. 

415. J.  P. Konody (P. G. Konody? 1872-1933, műkritikus) 

Irodalom: Pesti Hírlap 1932.06.18;   

416. Ilian angol tábornok  

Irodalom: Pesti Hírlap 1932.10.05, 4. p.  

417. Gr. Klebelsberg Kúnó halotti maszkja  

Irodalom: Pesti Napló 1932.10.13.  

418. Beöthy László (1873-1931, író, színházigazgató), bronz, Budapest, Király Színház és 

Fészek Klub, C/107 

Irodalom: Színházi Élet 1932/17; Az Est 1937.10.31. 

419. Lady Plunkett portréja , f. gipsz, 35 cm, j. n, GM.1976.3.83, C/183 

Irodalom: The Sketch (London) 1935.10.16, 118. p; London 1935. kat, képpel; 

Műcsarnok 1936, A nő a művészetben c. kiáll. kat. 112. sz; Ünnep 1937/5; GM kat. 27. 

sz. 

420. Lányom, f. gipsz, 54 cm, j. n, GM.1976.3.93, C/186 

Irodalom: GM kat. 111. sz. 

421. Erzsébet, gipsz, 51 cm 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 122. sz. 
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422. Egy építész emlékére, vázlat, terrakotta, 33 cm, j. n, GM.1976.3.63, D/85 

Irodalom: GM kat. 112. sz. 

423. Nagy Lajos király emléktáblája, Szeged, Dóm tér, A/42 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Magyar Építőművészet 1930/12, 26. p; Műcsarnok 1933.02-03, Klebelsberg-

emlékkiállítás kat. 21. p, 22. sz; E. és sz. 103. p. kép; Dél-Magyarország 1969.10.17. 

424. Hümér, márv. 42 cm,  

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 123. sz. 

425. Havas Jenő  

Irodalom: Ernst Múzeum 1932.01, CXXXV. csop. kiáll. kat. 142. sz. 

426. Dr. Csiky József emléktáblája (1881-1929, belgyógyász, egyetemi tanár), márvány, 

Debrecen (Nagyerdei körút 98.), 1932. D/65 (fotó: http://www.dbvk.hu/szoborpark/-

index.php?do=show&id=199#)  

 

1933 

427. Lady Alexandra Metcalfe (Alexandra Naldera Curzon, 1904-1995), f. gipsz, 38 cm, j. 

n, GM.1976.3.137, C/44 

Irodalom: Budapesti Hírlap 1933.07.04; GM kat. 109. sz. 

428. Lady Alexandra Metcalfe egészalakos ülő szobra, márv, D/157 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Pesti Hírlap Vasárnapja 1934.03.25, kép; London 1935. kat, képpel (csak a fej 

látszik)  

429. Lady Alexandra Metcalfe egészalakos álló szobra, D/158 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: The Sketch (London) 1935.10.16, 118. p. 

430. Lady Astor (Nancy Witcher, 1879-1964, amerikai származású angol politikusnő, 1919-

től a Parlament alsó házának első női tagja), C/43 

Irodalom: Budapesti Hírlap 1933.07.04; Az Est 1933.07.05; The Sketch (London) 

1935.10.16, 118. p; London 1935. kat, képpel; The Sketch (London) 1935.10.16, 118. p; 

Délibáb 1935/49, 10. p. 

431. Lord Snowden (Philip Snowden, 1864-1937, angol politikus, miniszter), márv, C/58 

(fotó: hagyaték). Felállítva 1938, London.  

Irodalom: Az Est 1933.11.30, 12. p; London 1935. kat. képpel; Yorkshire Evening News 

(Leeds) 1937.10.09; Nemzeti Újság, Pesti Napló 1939.01.01. 
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432. Lady Snowden  

Irodalom: Budapesti Hírlap 1933.07.04; London 1935. kat. 

433. Sir Oswald Mosley (1896-1980, politikus, a brit fasiszták vezetője) C/81 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Az Est 1933.11.30, 12. p; Magyarország 1934.05.10; La Revue Moderne 

1934.07.30, 18. p. kép; London 1935. kat, képpel 

434. Randolph Churchill (1911-1968, angol politikus, író, zsurnaliszta) C/10 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Az Est 1933.11.30, 12. p; La Revue Moderne 1934.07.30, 17. p, kép; London 

1935. kat, képpel; E. és Sz. 148. p. 

435. Dr. Schuster Gyula (orvos)  

Irodalom: Ernst Múzeum CXXXVI. kiáll. 1933.01. kat. 170. sz. 

436. Tisza István térdszobra (Országgyűlési Múzeum), C/116 (a debreceni szobor variációja) 

Irodalom: Magyar Művészet 1933, 197. p; Képzőművészet 1933/58, 59. p. fotó 

437. György kenti herceg (1902-1944), f. gipsz, 53 cm, j. n, GM.1976.3.184, C/210 

Irodalom: Reggeli Újság 1933.10.09; Képes Pesti Hírlap 1934.12.01, fotó; London 1935. 

kat, képpel; Pesti Napló 1936.04.08; GM kat. 29. sz. 

438. Bajor Gizi  (1893-1951, színésznő), terrakotta, 57 cm, j. n, GM.1976.3.29, C/174; egy 

példánya a Fészek Klubban  

Irodalom: Műcsarnok 1936, A nő a művészetben c. kiáll. kat. 113. sz; Pesti Napló Képes 

Melléklete 1936.10.31; Iparműv. Múz. 1937, 100 éves Nemz. Szính. kiáll. kat. 645. sz; 

Ünnep 1937/5. sz; Képes Figyelő 1949.07.09; Műcsarnok 1954. kat. 124. sz; Művelt Nép 

1954.09.05. 4. p; Kopp J. 1956, 40. kép; Vucsetics 1960, 65. p. kép; Magyar Nemzet 

1960.10.10; E. és sz. 106. p. kép; Hétfői Hírek 1968.02.26; GM kat. 28. sz; MFM 2008. 

kat. 42. p, stb. 

439. Apponyi Albert  (Pesti Hírlap 1939.03.01.), márv. relief, 150x100 cm, j. j. l: Fecit S. 

Strobl, GM.1980.10, A/79. Felállítva: Genf, Hotel Residenze, 1939. 

Irodalom: Pesti Hírlap 1939.03.01; GM kat. 114. sz. 

440. Író kéz, br, 10,2x21,5 cm, j. a csukló vágásánál: Lord Rothermere hand by Strobl 

London 1933, GM.1976.3.54, D/79 

Irodalom: GM kat. 113. sz. 

441. Miss Jones Pughe D/68 (fotó: hagyaték) 

442. Mrs. Gudendry C/138 (fotó: hagyaték) 
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443. Dr. Lumniczer Sándorné  

Irodalom: Műcsarnok 1933.04-05, Orsz. M. Képzőműv. Társ. kiáll. kat. 317. sz. 

444. Dr. Lumnitzer (Lumniczer) Sándor (1896-1958, sebészorvos, sportlövő világbajnok) 

(1930-as évek)  

Irodalom: Medvey Lajos-Csányi Károly: Vezető Budapest szobrainak megtekintéséhez. 

1939, 134. p. 

445. Leveldi Kozma Miklós (1884-1941, politikus, 1935-37-ben miniszter), br, 85 cm, j. j. a 

váll alatt: Kisfaludi Strobl 943, MNG.59.100-N, egy példánya egykor a Bp. Sándor utcai 

MTI székházban (1920-1941-ig az MTI vezetője volt) 

Irodalom: Műcsarnok 1933.04-05, Nemz. Képzőműv. Kiáll. kat. 318. sz; Film-Színház-

Irodalom 1943.07.23-07.29; Pesti Hírlap 1943.07.16. C/39)a (fotó: hagyaték) és C/39)b 

 

 

1934 

446. A cs. és kir. 48. gyalogezred emlékműve, Nagykanizsa  A/36 (fotó: képeslap, hagyaték) 

Irodalom: Az Est 1934.01.31; 8 Órai Újság és Pesti Hírlap 1934.09.04; Zalai Közlöny 

1934.09.04; Városok Lapja 1934/4, 106. p; Zalai Múzeum 4. (1992), 212-213. p. 

447. Mrs. Tate (Mavis Constance Tate, 1893-1947, parlamenti képviselőnő, a feminizmus 

elkötelezett híve), márv, C/112 

Irodalom: Az Est 1934.03.24. kép; London 1935. kat. 

448. Lord Edmund Allemby (1831-1936, a brit hadsereg marsallja), márv, C/51 (fotó: 

hagyaték) 

Irodalom: Az Est 1934.05.24; Pesti Napló Képes Melléklete 1934.09.02; London 1935. 

kat, képpel 

449. Lord Henry Melchett (Henry Ludwig Mond, 1898-1949), br, C/53 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: London 1935. kat. képpel 

450. Lord Lonsdale (Hugh Cecil Lowther, angol főnemes, 1857-1944), márv, C/54 (fotó: 

hagyaték) 

Irodalom: Képes Pesti Hírlap 1934.12.28; London 1935. kat. képpel; Magyar Művészet 

1936, 199. p, kép;  
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451. Victor Alexander Casalet (1896-1943, angol parlamenti képviselő), br, C/08 (fotó: 

hagyaték) 

Irodalom: Magyar Művészet 1934/3. címlap; London 1935. kat, képpel; E. és Sz. 148. p; 

Művészet és barátai 2005/9-10, 8. p. 

452. Dino Grandi (1895-1988, 1929-32: olasz külügyminiszter, 1932-39: londoni olasz 

nagykövet, 1939-41: az olasz képviselőház elnöke) C/21 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Pesti Napló Képes Melléklete 1934.12.25; Magyarország 1935.05.21; London 

1935. kat, képpel 

453. George Slocombe (1894-1963, angol író), br. 37 cm, j. n, GM.1976.3.25, C/170 

Irodalom: La Revue Moderne 1934.07.30, 16. p. kép; London 1935. kat; Műcsarnok 

1936.05-06, Képzőműv. Társ. jub. kiáll. kat. 32. sz; Magyar Művészet 1936, 203. p, 

képpel; GM kat. 115. sz. 

454. Táncoló nő – Claire Luce (1903-1989, angol színésznő) br. 42 cm, j. h. K. Strobl, 

GM.1976.3.49, D/74 

Irodalom: GM kat. 116. sz; Nyíregyháza 2005-2006. kat. 25. sz. + kép; MFM 2008. kat. 

42. p. 

455. Alexander Earl of Athlone (1874-1957, angol főnemes), br, C/12 (fotó: hagyaték). 

Felállítva: 1937-ben a londoni egyetemen. 

Irodalom: London 1935. kat. képpel; The Sketch (London) 1935.10.16, 118. p, kép; E. 

és sz. 111-112. p, kép; Magyar Nemzet 1959.12.20. 

456. Lord Camrose (William Berry, 1879–1954, angol sajtómágnás, 1928-tól a Daily 

Telegraph tulajdonosa), C/49 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Pesti Hírlap Vasárnapja 1934.10.14, 10. p; London 1935. kat, képpel; 

Magyarország 1935.05.21; Nemzeti Újság 1935.05.22. 

457. L. P.-né portréja, gipsz, 35 cm 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 125. sz. 

458. H. I.-né portréja, márv, 61 cm 

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 126. sz. 

459. L. C.-né portréja, gipsz, 38 cm 

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 127. sz. 

460. Miss Vivien Power, gipsz, D/88 (fotó: hagyaték) 
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461. Lord Camios, C/219 

Irodalom: Pesti Hírlap Vasárnapja 1934.10.14; 10. p. kép (forrás) 

462. Honvéd Tiszti Vívó Klub, br. érem, átm. 70 mm (kisebb, 50 mm-es változatban is), 

E/25 (fotó: http://www.axioart.com/popup_pic.php?pic=images/live_images/original/-

1349/29.jpg) 

Irodalom: Prohászka László: A Kardját néző huszár az éremművészetben, Az Érem 

1999/2, 27-30. p.  

 

1935 

463. Rozványi Vilmos (1892-1954, költő, író, újságíró) C/109 

Irodalom: Képes Pesti Hírlap 1935.04.28. kép (forrás) 

464. Gilbert Miller (1884-1969, amerikai színházi producer)  

Irodalom: London 1935. kat; E. és Sz. 148. p. 

465. Gr. Széchenyi Alajos síremléke, Nagycenk, B/21 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Csatkai Endre: Sopron vármegye műemlékei II. sor. Sopron 1935. 431. p; 

Csatkai Endre: Széchenyi síremlékek Nagycenken. Soproni Szemle kiadványai 1939. 11. 

p. 

466. Adolf Hitler (1889-1945, német politikus, birodalmi kancellár, diktátor) 

Irodalom: Az Est 1935.02.09, 8. p. A Rothermere lord által megrendelt szobor a művész 

unokája (dr. Visy Mária) szerint a modell betegsége miatt nem készült el. 

467. Benito Mussolini (1883-1945, olasz politikus, miniszterelnök, diktátor) 

Irodalom: Az Est 1935.02.09, 8. p.  A Rothermere lord által megrendelt portré ekkor 

még csak teljesítendő megbízás. 

468. Sir John Simon (1873-1954, jogász, 1931-35: angol külügyminiszter), br, C/82 (fotó: 

hagyaték) 

Irodalom: London 1935. kat, képpel; The Sketch (London) 1935.10.16, 118. p; Az Est 

1935.07.18; Magyar Művészet 1936, 201. p; Ünnep 1937/5.  

469. Lady Simon, márv, C/45  

Irodalom: London 1935. kat, képpel 

470. Sir Austen Chamberlain (1863-1937, Nobel-békedíjas brit politikus, államférfi), br, C/09 

(fotó: hagyaték) 



 211 

Irodalom: London 1935. kat, képpel; Az Est 1935.08.24; Újság 1938.06.19, E. és sz. 

151. p. kép  

471. Hegedűs Lóránt (1872-1943, tanár, közgazdasági író, az MTA tagja, 1920-21 

miniszter), br, 64 cm, j. b: Kisfaludi Strobl 1935, GM.1995.32, C/59 

Irodalom: Képes Pesti Hírlap 1935.04.28; Műcsarnok 1937. téli kiáll. kat. 15. sz; Pesti 

Hírlap 1937.01.24; Pesti Napló Képes Melléklete 1937.01.31; GM kat. 119. sz. 

472. A cs. és kir. 48. gyalogezred emlékműve, Zalaegerszeg A/61 

Irodalom: Pesti Napló 1935.09.01; Németh József: Egerszegi örökség, II. kiad. 

Zalaegerszeg 2008, 78-79. p. 

473. Hubay Jenő (1858-1937, hegedűművész és zeneszerző) felállítva a budapesti 

Operaházban; másik példánya 1976-tól Brüsszel, Zeneakadémia, előcsarnok, C/31 (fotó: 

hagyaték) 

Irodalom: Pesti Napló Képes melléklete 1935.03.31. fotó (forrás); Műcsarnok 1936.05-

06, Képzőműv. Társ. jub. kiáll. kat. 122. sz; Magyar Művészet 1936, 198. p; Színházi 

Élet 1936/20. sz. 27. p, kép; Az Est 1937.11.12; Képes Pesti Hírlap 1937.11.12; Nemzeti 

Szalon, Téli tárlat 1938.01-02. kat. 46. sz; Medvey Lajos-Csányi Károly: Vezető 

Budapest szobrainak megtekintéséhez. 1939. 134. p; E. és Sz. 136. p; Esti Hírlap 

1972.08.05; Esti Hírlap 1976.12.23. 

474. Almási Balogh Elemér (1871-1938, gazdaságpolitikus, orsz. gy. képv.), br, 51 cm, j. h. 

a vállon: Kisfaludi Strobl 1935, MNG.66.12-N, C/121 

Irodalom: Műcsarnok 1937. téli kiáll. kat. 26. sz. 

475. Táncoló nő – Lady Plunkett, f. gipsz, 48 cm, j. n, GM.1976.3.128, D/101 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 66. sz; Kopp J. 1956, 44. kép; GM kat. 117. sz; MFM 

2008. kat. 42. p. 

476. G. B. Shaw keze, gipsz, 25x20 cm, GM.1976.3.116, D/95; márvány változata a British 

Museumban 

Irodalom: E. és Sz. 131. p; GM kat. 118. sz. 

477. A kereszttel eleső Krisztus, kő, Budapest, XVII. Bajcsy Zs. tér, r.k. templom előtt, 

eredetileg a rákoskeresztúri temetőben, a művész apjának és az ő 2. feleségének 

síremléke, B/25 (fotó: www.szoborlap.hu/szobrok/fotok/1047_(16702557…)  

Irodalom: Tizenhét 1994/8, 16-17. p. 
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478. Lord Dunsany (Edward John Moreton Drax Plunkett, 1878-1957, angol író) C/50 

Irodalom: London 1935. kat, képpel 

479. Charles Kingsley, br, C/38 (fotó: hagyaték)  

Irodalom: London 1935. kat, képpel, Magyar Művészet 1936, 201. p. kép 

480. Simone Lasky, D/149 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: London 1935. kat. képpel; E. és sz. 156. p. 

481. Ann Lasky  

Irodalom: London 1935. kat, képpel 

482. Mr. Lasky, 1935. k, D/151 (fotó: hagyaték) 

483. Mr. Walter Payne, br, C/70 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: London 1935. kat, képpel 

484. Mrs. Walter Payne  

Irodalom: London 1935. kat. 

485. Hohenlohe hercegnő  

Irodalom: London 1935. kat. 

486. John Semler  

Irodalom: London 1935. kat. 

487. Meditáció, márv.  

Irodalom: London 1935. kat. 

488. Nagybányai vitéz Horthy Miklós, br, C/114 

Irodalom: London 1935. kat; Műcsarnok 1936.05-06, Képzőműv. Társ. jub. kiáll. kat. 

41. sz. + kép (forrás) 

489. Sir Robert Horne (1871-1940, üzletember, uniópárti skót politikus)  

Irodalom: London 1935. kat, képpel; E. és Sz. 148. p. 

490. Miss Bunney Stephenson, márv, C/140 

Irodalom: London 1935. kat. 

491. Takács Győző síremléke (1857-1935), 1935 v. utána, Budapest, Farkasréti temető B/32 

 

1936 

492. Mrs. Tattersal (1934?) C/65 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Műcsarnok 1936, A nő a művészetben c. kiáll. kat. 111. sz; Magyar Művészet 

1936, 200. p. 
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493. Lady Maureen Stanley (1900-1942), egészalakos, D/156 

Irodalom: Nemzeti Újság vas. melléklet 1936.08.09. fotó (forrás); Nemzeti Magazin 

1936.08.20, fotó 

494. Erzsébet hercegnő mellszobra (1926-, 1952-től Nagy-Britannia királynője), f. gipsz, 57 

cm, j. j: Strobl 1936 London, GM.1976.3.90, C/126; carrarai márvány változata: London, 

Buckingham palota, C/126)b Wedgwood porcelán változatban is készült, huszonöt 

számozott példányban. 

Irodalom: Az Est 1937.02.20; E. és Sz. 141. p; GM kat. 30. sz. 

495. Lord Londonderry (Charles Stewart Henry Vane-Tempest-Stewart, 1878-1949, angol-ír 

politikus, 1931-től légügyi államtitkár), C/220 

Irodalom: Evening Standard 1937.06.26, kép (forrás); E. és sz. 137. p. 

496. Lady Londonderry  

Forrás: E. és sz. 137. p. 

497. Louis Marsigli, bronz mellszobor, egykor a budai a várpalota keleti teraszán 

Irodalom: Lajos-Csányi Károly: Vezető Budapest szobrainak megtekintéséhez, Bp. 

1939. 134. p. 

498. Dr. Ádám Lajos, br, C/01 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Műcsarnok 1937. téli kiáll. kat. 11. sz; Pesti Napló Képes Melléklete 

1937.01.31; Színházi Élet 1937/6, 68. p; Művészet 1969/7. sz. 8. p. 

499. Széchy Endréné síremléke (1897-1936), Budapest, Kerepesi temető, B/06 

500. Leányfej, márv. 42 cm  

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 130. sz. 

501. Leányfej, márv. 46 cm 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 131. sz. 

 

1937 

502. Jászai Mari halotti maszkja  

Irodalom: Höllrigl József: 100 éves Nemzeti Színház kiáll. 1937, 468. sz.  

503. A párizsi világkiállítás magyar pavilonjának szobrai és domborművei, Sidló Ferenccel és 

Pásztor Jánossal közösen,  
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Irodalom: Magyar Iparművészet 1937, 150. p. 

504. Tormay Cecile (1876-1937, író, újságíró) portréja 

505. Ewland Rotschild (feltehetően Evelyn Robert Rotschild, sz. 1931.) arcképe, C/145 (fotó: 

hagyaték) 

Irodalom: Magyar Művészet 1937, 354. p. fotó; Ernst Múz. 1937.10, Szinyei Társ. VI. 

kiáll. kat. 18. p;  

506. Györgyi Dénes (1886-1961, műépítész) portréja, f. gipsz, 40 cm, j. n, GM.1976.3.139, 

C/194; felállítva: Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola (http://www.giergl.hu/-

galeria.php?msg=S2lzZmFsdWR5IFN0cv...  szerint [2010. febr. 17.] 1923-ban készült) 

Irodalom: Műcsarnok 1937. téli kiáll. kat. 9. sz; GM kat. 124. sz. 

507. William Lawrence Stephenson (1880-1963, amerikai üzletember, a Woolworths 

üzletlánc elnöke), br, C/135 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: E. és Sz. 142-146. p. (a készítését 1939-re teszi) 

508. Erzsébet hercegnő lovas szobra, herendi porcellán, 45 cm, j. b. h. K. Strobl Zsigmond 

1937, 1971-es másolat, GM.1976.3.53, D/78 

Irodalom: Újság 1937.03.06; Képes Pesti Hírlap 1937.06.08; E. és sz. 144. p. kép; 

Neueste Nachrichten (Budapest) 1973.05.06, 2. p; GM kat. 121. sz. + hátsó borító; 

Nyíregyháza 2005. kat. 27. sz. 

509. Paulheim Ferenc síremléke (1867-1937, építész, politikus, kormányfőtanácsos), 

Budapest, Kerepesi temető (az 1950. k. jelzett Madonna-szobor változatával) B/09 

510. Leányfej, 1937 k, br. 37 cm, j: Kisfaludi Strobl, MNG.76.22-N, C/151 

511. Haditengerészeti emlékműterv, a budapesti Horthy Miklós-hídra, D/127 (fotó: hagyaték) 

 

1938 

512. Fiú képmása, 1938 előtt, pp. ceruza, F/12 

Irodalom: Árverési Közlöny 1938/3. VII. p. 57.846. sz. 

513. Madách emlékműterv I. D/42)a, részlete (Ádám és Éva): f. gipsz, 80 cm, j. n, 

GM.1976.3.86, D/42)b; másik részlete (az ülő Madách): f. gipsz, 35 cm, j. n, 

GM.1976.3.201, D/42)c 

Irodalom: Képes Pesti Hírlap 1938.03.10; Pesti Napló 1938.03.13; GM kat. 122. és 123. 

sz. 
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514. Madách emlékműterv II , f. gipsz, 112 cm, j. n, GM.1976.3.198, D/43. 4 m-es gipsze is 

elkészült, de a háborúban megsemmisült  

Irodalom: Budapesti Hírlap, Nemzeti Újság 1938.10.19; Képes Pesti Hírlap 1938.10.20, 

fotó; Budapesti Szemle CCLI 1938. 377-378. p; Az Est 1938.10.22; Magyarság 

1938.10.27; Művészet 1938/16-17, 58. p; Képes Krónika 1939.01.08; Pesti Hírlap 

1941.09.27; Esti Kis Újság 1942.03.18; Ország-Világ 1962/32. sz. 14. p; E. és sz. 161-

162. p. fotó; GM kat. 125. sz; stb. 

515. Hikisch Rezső arcmása (1876-1934, építész, műegyetemi tanár) 

Irodalom: Műcsarnok 1938. őszi tárlat kat. 359. sz. 

516. Pekár Gyula síremléke (1867-1937, író, politikus, miniszter, az MTA tagja), B/19 (fotó: 

hagyaték) 

Irodalom: Pesti Hírlap 1938.10.27.; A Reggel 1938.10.31. 

517. Vénusz  

Irodalom: Pesti Napló Képes Melléklete 1938.09.18. 

518. Petőfi, gipsz  

Irodalom: Pesti Napló Képes Melléklete 1938.09.18; Nemzeti Újság 1939.12.17, 8. p; 

Képzőműv. Társ. kiáll. kat. 14. sz. 

519. Horthy Miklós mellszobra, Budapest, a Közmunkák Tanácsa Madách Imre téri 

székházának díszterme, másik példánya a (Képzőműv.) Szövetség dísztermében, márv, 

C/29 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Újság 1938.06.19; Új Magyarság 1938.11.29; Képzőművészeti Közlöny 

1939/1. sz. 10. p; Nemzeti Újság 1939.12.17, 5. p; Műcsarnok 1939-1940, Képzőműv. 

Társ. kiáll. kat. 109. sz. + kép; Pesti Hírlap 1941.10.31. 

520. Széchenyi István gróf (1791-1860, nagybirtokos, politikus), br. plakett, 217x154 mm, j. 

a bal váll alatt: K. Strobl, GM.1976.3.100, E/02 

Irodalom: GM kat. 244. sz. 

521. Szurday Róbert síremléke (1877-1938, textilmérnök, gyárigazgató), Budapest, 

Kerepesi temető (1938. v. utána) B/30 

522. Herbert Stanley Morrison (1888-1965, brit munkáspárti politikus, miniszter) C/139 (fotó: 

hagyaték) 
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1939  

523. Hősi emlékmű, Madocsa, A/74 (fotó: http://www.szoborlap.hu/9306_hosi_emlekmu_-

madocsa_kisfaludi_strobl_zsigmond_1939.html)  

Irodalom: Az Est 1939.10.09. 

524. John Joseph Stourton (1899-1992, angol parlamenti képviselő) 

Irodalom: Képes Pesti Hírlap 1939.04.27. 

525. Lengyel István síremléke, Budapest, Kerepesi temető B/16)a-b 

Irodalom: Délibáb 1939/37, 26. p. kép (a szoboralak Felajánlás címmel) 

526. Herczeg Ferenc mellszobra (1863-1954, író, újságíró, az MTA tagja), f. gipsz, 53 cm, j. 

n, GM.1976.3.20, C/124)a; egy példánya: Pannonhalma, könyvtár C/124)b 

Irodalom: Emlékkönyv Herceg Ferenc 80. születésnapjára, Bp. 1943, címlap; 

Műcsarnok 1943. Téli kiállítás kat. 13. sz; Nemzeti Újság 1943.09.26; Pest 1943.09.23; 

Új Idők 1943/40; Új Magyarság 1943.11.21, 14. p; Szépművészet 1944/1. sz. 22. p; 

Műcsarnok 1954. kat. 134. sz; Művészet 1969/7. sz. 8. p; GM kat. 126. sz. 

 

1930-as évek 

527. Lord Henry Melchett emléktáblája, C/52 (fotó: hagyaték) 

528. Ellis, Havelock (1859-1939, orvos, szexuálpszichológus, szociális reformer, esszéista) 

C/13 (fotó: hagyaték) 

529. James Ramsay Mc Donald (1866-1937, 1924-től az első brit szocialista kormány 

miniszterelnöke) C/60 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: E. és Sz. 150. p. 

530. Sir Percy Greenaway (1901-1976, 1932-33: London polgármestere)  

Irodalom: E. és Sz. 155. p. 

531. Mr. Sieff (Israel Moses Sieff, 1889-1972, a Marx és Spencer cég tulajdonosa) 

Irodalom: E. és sz. 131. p. 

532. Eckland grófja  

Irodalom: Kossuth Rádió 1984.03.25. 1349 100 éve született K.S.Zs. Szerkesztő-

műsorvezető: Rózsa T. Endre. Részletek a mesterrel készített interjúkból 

533. Wulf (Wolf?) Karcsi, C/95)a-b (márvány, M: 58 cm, j. h: Strobl Zs.) (fotó: hagyaték, és 

http://www.antikapro.hu/ko-marvany-szobor/kisfaludi-strobl-zsigmond-fejplasztika-

d8801.html, interneten eladva 2006-ban)  
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534. William Birdwood (1865-1951, a brit hadsereg marsallja), bronz, C/05 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: a művész külföldi műveinek sajátkezű listájáról készített gépátirat (MTA 

Műv.tört. Kut.int. Adattár, MDK-C-I.-10/2633.4.) 

535. Albert Victor Alexander (1885-1965, Labour-párti politikus, 1931-ig az Admiralitás első 

lordja) 

Irodalom: E. és sz. 148. p. 

536. Hősi emlékmű, Tiszaderzs, 1930-as évek A/89 (fotó: W. T: i. m.) 

Irodalom: Wehner Tibor: „E szobrokon sokat és nagy szeretettel dolgoztam.”/ Kisfaludi 

Strobl Zsigmond hősi emlékművei. Zalai Múzeum 19. (nyomdai előkészületben) 

 

1940 

537. B. D. arcképe  

Irodalom: Nemzeti Szalon, Őszi tárlat 1940.10. 

538. Hősi emlékmű, Tarcal, Hősök kertje, kivitelező: Füredi Richárd, A/88 (fotó: 

http://www.triptipp.hu/tarcal-2, 2010.06.04.). Az eredeti emlékművet átalakították, az 

1993-ban készült, immár mindkét háború áldozataira emlékező monumentumra Kisfaludi 

Strobl korábbi szobra került. 

Irodalom: Észak-Magyarország 1993.08.09, 1. p. 

539. Három nővér, fa, 28 cm  

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 135. sz. 

540. K. F.-né portréja, terrakotta 

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 136. sz. 

541. Osztrák újságíró, 1940. k. C/127 (fotó: hagyaték) 

542. Fiatalság, festett fa  

Irodalom: London 1935. kat; Nemzeti Szalon 1940, Szinyei Társ. kiáll. kat. 58. sz. 

543. Bernát István (1854-1942, agrárpolitikus, egyetemi tanár, az MTA tagja), bronz, 65 cm, 

j. b: Kisfaludi Strobl 1940, MNG.59.131-N, C/221 (fotó: MNG tárgyfotó) 

 

1941 

544. Magyar tábori vadászok hősi emlékműve, Budapest, Városmajor, A/15 (Az 

emlékművön egykor látható csendőr fejét a háború után maga a művész cserélte ki) 
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Irodalom: Esti Kurír 1941.05.08; Országjárás 1943.08.20; Magyarország írásban és 

képben, Bp. 1960, 83. p; Hegyvidék 2001.05.30, 6. p; Pótó János: Az emlékeztetés 

helyei. Emlékművek és politika. Bp. Osiris 2003, 87-90. p. 

545. Széchenyi István-emléktábla, Budapest, Parlament,  A/11 

Irodalom: Esti Kurír, Esti Magyarország 1941.10.29; Új Magyarság 1941.10.30; 

Függetlenség 1941.10.31; Műcsarnok 1942.06, „Magyar Művészetért” kiáll. kat. 210. sz. 

és XIX. kép; E. és sz. 159. p; Pavilon 7. (1992), 37. p. 

546. Ima  

Irodalom: Magyar Képírók kiáll. kat. 1941.01. 

547. Emlékezés  

Irodalom: Magyar Képírók kiáll. kat. 1941.01. 

 

1942 

548. Szent György, márv, Buda, vár, Sándor palota dunai homlokzata  A/16)a-b (fotó: 

hagyaték és saját), jelenleg a Nemzeti Táncszínház előtti téren 

Irodalom: Film-Színház-Irodalom 1942/36; Czagány István: A budavári palota és a 

Szent György téri épületek, Bp. 1966, 194. p; Heti Világgazdaság 2002.06.29, 3. p. 

549. Teleki Pál (1879-1941, földrajztudós, az MTA tagja, politikus, 1920-21-ben és 1939-41-

ben miniszterelnök), márv. 

Irodalom: Műcsarnok 1942.06, „Magyar Művészetért” kiáll. kat. 135. sz.  

550. Huszár Károly síremléke (1882-1941, politikus, 1919-20-ben miniszterelnök), 

Budapest, Kerepesi temető  

Irodalom: Új Nemzedék 1942.11.30; Nemzeti Újság 1942.12.06; Tolnai Világlap 

1942.12.09. 

551. Horthy István emlékműterv D/13)a; a Géniusz kismintája: f. gipsz, 84,5 cm, j. n, 

GM.1976.3.171, D/13)b; a Géniusz 1:1-es tanulmánya: f. gipsz, 300 cm, j. n, 

GM.1976.3.72, D/13)c; Horthy István repülőruhás alakja:  D/13)d (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Magyar Nemzet (és további napilapok) 1943.03.19; Pest 1943.03.22; Esti 

Magyarország 1943.11.09; Film-Színház-Irodalom 1943/47, címlap;  Esti Kurír 

1943.12.24; História 1982/6, 30-31. p. (Pótó János); GM kat. 127. és 31. sz. 
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552. Horthy István br. (1904-42, gépészmérnök, 1942-től kormányzó-helyettes), C/28 (gipsz-

változat, fotó: hagyaték) 

Irodalom: Új Idők 1942.12.12; Műcsarnok 1943. téli kiállítás kat. 17. sz; Új Magyarság 

1943.11.21, 14. p; Szépművészet 1944/1, 22. p. 

553. A volt 38-as Mollináry-gyalogezred hősi emlékműve, mészkő, Kecskemét, Katona 

József tér (felállítva 1943 szeptemberében) A/26 (fotók: hagyaték) 

Irodalom: Pesti Hírlap 1941.06.28; Pesti Hírlap 1942.10.23; Új Magyarság 1943.09.11; 

Est 1943.10.11; Pesti Hírlap 1943.10.12; Entz Géza-Genthon István-Szappanos Jenő: 

Kecskemét, Bp. Műszaki Könyvkiadó 1961, 172. p; 

 

1943 

554. Torzó, br. 

Irodalom: Műcsarnok 1943.05, „Magyar Művészetért” kiáll. kat. 111. sz. 

555. Két makrancos, br. 

Műcsarnok 1943.05, „Magyar Művészetért” kiáll. kat. 114. sz. 

556. Lázár Andor (1882-1971, politikus, 1932-38: igazságügyminiszter), br.  

Irodalom: Műcsarnok 1943. Téli kiállítás kat. 101. sz; Új Magyarság 1943.11.21, 14. p. 

557. Kánya Kálmán, br. (1869-1945, politikus, 1933-38: külügyminiszter), C/35 (fotó: 

hagyaték) 

Irodalom: Műcsarnok 1943. Téli kiállítás kat. 85. sz; Új Magyarság 1943.11.21, 14. p. 

558. Bárdossy László (1890-1946, politikus, 1941-42: miniszterelnök), br.  

Irodalom: Műcsarnok 1943. Téli kiállítás kat. 84. sz; Új Magyarság 1943.11.21, 14. p. 

559. Tasnádi Nagy András (1882-1956, politikus, 1938-39-ben igazságügy miniszter, 1939-

45-ben a képviselőház elnöke) C/91 (fotó a bronz változatról: hagyaték) 

Irodalom: Műcsarnok 1943. téli kiállítás kat. 21. sz. (márvány példánya); Szépművészet 

1944/1, 22. p. 

560. Rózsahegyi Kálmán (1873-1961, színész), gipsz relief, 55x53 cm, j. b. l: K. S. Zs. 1943, 

GM.1977.8.5, B/05)d, felállítva Rózsahegyi síremlékén, 1962, Farkasréti temető, B/05)a-

c 



 220 

Irodalom: Népszabadság 1963.10.03; Népszava 1964.03.07. 8. p; Népszabadság 

1964.08.30; Népszabadság, Magyar Nemzet 1964.10.07; Tájékoztató 64/65, Képző- és 

Iparművészeti Lektorátus, 6. p; Hegyvidék 1994.11.01, 3. p; GM kat. 128. sz. 

 

1944 

561. Emlékezés, gipsz 

Irodalom: Nemzeti Szalon, Törzstagok 2. kiáll. 1944.02.20-03.05. kat. 64. sz. 

562. Pásztor János (1881-1945, szobrászművész), f. terrakotta, 46 cm, j. a bal váll alatt: K. 

Strobl 1944, GM.1976.3.96, C/157; gipsz változata: 52 cm, j. n, MNG.70.77-N; márvány 

változata: 51 cm, j. oldalt: Strobl 1944, MNG.61.35-N, C/157)b 

Irodalom: Ernst Múzeum, Arckép kiállítás, 1952.08. kat; Magyar Nemzet 1952.07.02. 5. 

p; Műcsarnok 1954. kat. 137. sz; Kopp J. 1956, 46. kép; MNG Közl. 1962/4, 159. p; GM 

kat. 129. sz; Nyíregyháza 2005. kat. 29. sz; MFM 2008. kat. 11. (kép) és 43. p. 

563. Szudy Elemér síremléke (1880-1940, író, újságíró, a Bethlen kormány sajtófőnöke), 

Göd (http://www.szoborlap.hu/15705_szudy_elemer_siremleke_god_kisfaludi_strobl_-

zsigmond_1944.html?f=photo&id=92434, 2011. nov. 1118.) 

 

1946 

564. Kovács György amerikai alezredes  

Irodalom: Színház 1946/3, 18. p.  

565. Csortos Gyula halotti maszkja (1883-1945, színész)  

Irodalom: Színház 1946/7, 25. p; Kis Újság 1948.08.03. 

566. És mégis elindult a munka, f. gipsz, 67 cm, j. n, GM.1976.3.146, D/108 

Irodalom: Műcsarnok 1950, I. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 12. p, 70. sz; Műcsarnok 

1954. kat. 70. sz; Kopp J. 1956, 52. kép; Vucsetics 1960, 77. p. kép; GM kat. 33. sz; 

Zalai Múzeum 18, 321-322. p, képpel 

567. Timur Frunze  (1923-1942, katonamártír, a Szovjetunió Hőse), f. gipsz, 60 cm, j. a bal 

váll vágásán: Strobl, GM.1976.3.188, C/212 

Irodalom: Ernst Múzeum, Arckép kiállítás, 1952.08. kat; Műcsarnok 1954. kat. 139. sz; 

Szabad Nép 1954.09.09; Művészet 1963/1, 110. p;  GM kat. 139. sz. 
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568. M. E.-né portréja, f. gipsz, 34 cm, j. n, GM.1976.3.141, C/196 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 138. sz; GM kat. 140. sz. 

569. Halász Ferenc síremléke (1927-1945), Budapest, Kerepesi temető B/12 

570. Kubikus szoborterv, terrakotta, 30 cm, j. n, GM.1976.3.38, D/63 (Feltehetően azonos az 

egy évvel későbbi „Romeltakarító”-val!) 

Irodalom: Kopp J. 1956, 47. p. kép; GM kat. 138. sz. 

 

1947 

571. Felszabadulási emlékmű, Budapest, Gellért-hegy (Magyar Nemzet 1947.04.06.) A/47)a 

és A/47b; az egész kismintája: f. gipsz és bronz, 100 cm, j. n, GM.1976.3.189.1-5. (kat. 

137), A/47)c. A főalak (Szabadság-szobor) kismintája (többféle anyagból és méretben 

készült): terrakotta, 68 cm, j. j: K. Strobl, GM.1976.3.163. (kat. 136), A/47)d. A szovjet 

katona kismintája: f. gipsz, 51 cm, j. n, GM.1976.3.169. (kat. 132), A/47)e. A Fáklyavivő 

kismintája: f. gipsz, 50 cm, j. j: Strobl 1946, GM.1977.2.15. (kat. 133), A/47)f. A 

Sárkányölő kismintája: f. gipsz, 50 cm, j. j: Strobl 1945, GM.1976.3.84. (kat. 130), 

A/47)g. Barátság c. dombormű kismintája: f. gipsz, 34x70 cm, j. n, GM.1976.3.194. (kat. 

135), A/47)h. Közös munka c. dombormű kismintája: f. gipsz, 34x58 cm, j. n, 

GM.1976.3.195. (kat. 134), A/47)i. A szovjet katona szobra a talapzat hátsó oldalán: 

A/47)j 

A Felszabadulási emlékmű első terve: D/30)a és D/30)b (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Élet és Tudomány 1947.08.14. 460-463. p; Time (London) 1948.08.30, 30. p; 

Gádor Endre: Budapest szobrai, Bp. 1955, 37. p; Huba László–Pap Miklós–Pán Imre–

Szitnyai Jenő: Budapesti Tájékoztató. Útikalauz. Bp. 1956, 16. p; Székely László: 

Budapesti zsebkalauz, Bp. 1959, 171. p; Vucsetics 1960, 71-75. p. kép; Kopp J. 1956, 

43-46. p. és 48-51. kép; Művészet 1964/7, 4. p; E. és sz. 167-174. p; Népszava 

1985.04.04, 11. p; Wehner Tibor: Köztéri szobraink, Bp. Gondolat 1986, 40-42; Élet és 

Irodalom 1991.11.29; Magyar Nemzet 1991.09.16. 7. p; GM kat. 130-137. sz; Pótó 

János: Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika. Bp. Osiris 2003, 126-139. p; 

Zalai Múzeum 15, 320. és 324. (kép) p; Zalai Múzeum 18, 319. p; stb. 

572. Az állami zászló címere, a Felszabadulási emlékmű előtt, bronz 

573. Vali , f. gipsz, 57 cm, j. j: Kisfaludi Strobl 1947, GM.1976.3.227, D/134 

Irodalom: GM kat. 141. sz. 
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574. Fűrészelő szoborterv, terrakotta, 29 cm, j. n, GM.1976.3.37, D/62 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 87. sz; GM kat. 142. sz. 

575. Lapátoló szoborterv, terrakotta, 33 cm, j. h: K. S. Zs, GM.1976.3.35, D/61 

Irodalom: GM kat. 143. sz. 

576. Romeltakarító, terrakotta, 30 cm (Feltehetően azonos az egy évvel korábbi „Kubikus”-

sal!) 

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 88. sz. 

577. Erzsike unokám, f. gipsz, 65 cm, j. n, GM.1976.3.80, D/93 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 140. sz; GM kat. 156. sz. 

 

1948 

578. „Dalaim, mik ilyenkor teremnek”  

Irodalom: Nemzeti Szalon 1948.02.14.-29. Szinyei Merse Pál Társ. művésztagjainak X. 

kiáll. kat. 53. sz. 

579. Petőfi-portré (a centenáriumi évre készített két Petőfi-szobra közül az egyik) 

Irodalom: Színház 1948/18, képpel 

580. Szovjet katonatiszt portréja 

Irodalom: Világ 1948.10.26. 

581. Nagyselmeczy Lászlóné, terrakotta, 35,5 cm, j. j. l: Kisfaludi Strobl 1948, GM.1996.4, 

C/56 

Irodalom: GM kat. 144. sz. 

582. Labdázó leány, f. gipsz, 47 cm, j. n, GM.1976.3.173, D/14 

Irodalom: GM kat. 145. sz. 

583. Akt szőlővel, f. gipsz, 112 cm, j. n, GM.1976.3.187, D/121 

Irodalom: GM kat. 146. sz. 

584. Start, f. gipsz, 48 cm, j. n, GM.1976.3.175, D/118 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 73. sz; GM kat. 147. sz. 

585. Síremlék terv, f. gipsz, 50 cm, j. n, GM.1976.3.138, D/106 

Irodalom: GM kat. 148. sz. 
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586. Petőfi Sándor (Magyar Pen Club), br. érem, átm. 78 mm, j. k. l: K. S. Zs, 

GM.1976.3.102, E/04 

Irodalom: GM kat. 245. sz. 

587. Magyar-Angol Társaság Hevesi Sándor Emlékérme, br. érem, átm. 69 mm, j. n, 

GM.1976.3.109, D/08 

Irodalom: GM kat. 246. sz. 

588. Magyar Öttusa Szövetség, br. érem, átm. 40 mm, j. n, GM.1976.3.110, E/12 

Irodalom: GM kat. 247. sz. 

589. Kosárlabdázó, gipsz, 44 cm 

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 72. sz. 

590. Dr. Joseph Schwarz (a Joint [Joint Distribution Comittee, JDC] európai igazgatója), 

márv, C/77 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Világ 1949.02.11. és 03.13; E. és sz. 177. p. 

 

1949 

591. Sommerset Maugham (1874-1965, angol író), br, 35 cm, j. j: Kisfaludi Strobl London 

1949, Kopp J. 1956, 60. kép; E. és sz. 177-181. p. (képpel); GM.1976.3.30, C/175;  

Irodalom: Kis Újság 1949.01.01; Világ 1949.02.11; Kopp J. 1956, 60. kép; MNG 1960, 

Képzőművészetünk a Felszabadulás után, kiáll. kat. 37. p; Vucsetics 1960, 81. p. kép; 

Magyar Nemzet 1964.07.01. 4. p; London, Piccadilly Galéria, 1967, XX. sz. magyar 

műv. kiáll. kat. 22. p; E. és sz. 177-178. és 180. (kép) p; Művészet 1968/3, 9. p; 

Művészet 1969/7, 8. p; GM kat. 34. sz. 

592. Lobmayer Géza (1880-1940, sebészorvos), érem, átm, 10,5 cm  

Irodalom: Fővárosi Képtár XLIV. kiállítása, Magyar érem- és plakátművészet 1949, kat. 

kat. 18. sz. 

593. Négyalakos emlékmű-terv, vázlat a Hála-szoborhoz, D/33 (a művész fotóalbumából) 

594. Háromalakos emlékmű-terv, vázlat a Hála-szoborhoz, D/34 (a művész fotóalbumából) 

595. Háromalakos emlékmű-terv, vázlat a Hála-szoborhoz, D/35 (a művész fotóalbumából) 

596. Hála, gipsz (kisminta), 83 cm, j. j: Strobl, GM.1977.2.10, A/75)b; az eredeti a magyar 

nép ajándéka Sztálin 70. születésnapjára, másodpéldánya (mészkő, 260 cm) felállítva 
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1950-ben a budapesti Szabadság téren, ledöntve 1956-ban, A/75)a (fotó forrása: Pótó 

János előadása, Zalaegerszeg, 2009. nov. 3, leadva a Zalai Múzeum 19. számára) 

Irodalom: Haladás 1949.12.08; Műcsarnok 1954. kat. 31. sz; Gádor Endre: Budapest 

szobrai, Bp. 1955, 37. p; Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika. 

Bp. Osiris 2003, 173-174. p; GM kat. 149. sz. 

597. Vorosilov marsall hősi halált halt fiának portréja  

Irodalom: Kalapács 1949.02.01. 

598. Szakasits Árpád (1888-1965, újságíró, politikus, 1948-50: köztársasági elnök, ill. az 

elnöki tanács elnöke), f. gipsz, 50 cm, GM.1976.3.22, C/167; egy példánya 1970-től a 

MOM Műv. Központban, utóbb eltűnt  

Irodalom: Műcsarnok 1949.07. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat; Esti Hírlap 1970.12.03; 

Népszabadság 1970.12.04; GM kat. 35. sz. 

599. I. E. Gluscsenko (szovjet agrobiológus, akadémikus), C/32 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Műcsarnok 1949.07. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat; Esti Hírlap 1958.06.05. 

(készülő alkotásként); Népszabadság 1958.06.22. 8. p; Népszabadság 1959.04.09. 

600. Kőfejtők, gipsz, 1955-től Kaposvárott (jelenleg raktárban), D/66 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Képes Figyelő 1949/28; Szabad Nép 1949.08.07; Műcsarnok 1950, I. Magyar 

Képzőműv. Kiáll. kat, 12. p, 69. sz; Szabad Nép 1950.08.27. 11. p; Világosság 

1950.09.12; Műcsarnok 1954. kat. 32. sz; Művelt Nép 1954.08.29. 5. p; Művelt Nép 

1954.09.05. 4. p; Szabad Nép 1955.10.10; Vucsetics 1960, 79. p. kép; E. és sz. 183. p. 

kép 

601. Vasmunkás  

Irodalom: Szabad Nép 1949.08.07. 

602. Vándorló Petőfi , f. gipsz, 65 cm, j. n, GM.1976.3.85. (kat. 151), B/45; bronz változata: 

34,5 cm, j. b: Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.45. (kat.150), D/45)b; életnagyságú gipsz 

változata: Zalaegerszeg, Petőfi Sándor Általános Iskola 

Irodalom: Műcsarnok 1951.11, II. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 13. p, 53. sz; 

Műcsarnok 1954. kat. 29-30. sz; Kopp J. 1956, 54. kép; Vucsetics 1960, 83. p. kép; 

Magyar Hírek 1969.03.06; GM kat. 150-151. sz; Nyíregyháza 2005. kat. 30. sz. 

603. Bomba, f. gipsz, 66 cm, j. j: Strobl Zs. 1949, GM.1976.3.225, D/132 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 71. sz; GM kat. 153. sz. 
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604. Mária unokám, 1949 k, f. gipsz, 37 cm, j. n, GM.1976.3.95, C/188 

Irodalom: GM kat. 152. sz. 

605. Négyalakos emlékműterv, 1949. k, terrakotta, 21 cm, j. n, GM.1976.3.159, D/114 

Irodalom: GM kat. 154. sz. 

606. Háromalakos emlékműterv, 1949. k, terrakotta, 23,5 cm, j.n. GM.1976.3.160, D/115 

Irodalom: GM kat. 155. sz. 

607. Mártír-emlékm ű, Marcali, A/48)a (fotó: http://www.szoborlap.hu/3269_memento_mar-

cali_kisfaludi_strobl_zsigmond_1949.html?amennyi=25, 2010.05.19.), A/48)b (fotó: 

hagyaték) 

Irodalom: E. és sz. 176. p. kép; Új Magyarország 1992.04.10, 6. p. 

 

1950 

608. Őrtálló honvéd (címvariációi: Virrasztó honvéd, Őrségben, Néphadseregünk 

katonája), f. gipsz, 56 cm, j. n, GM.1976.3.200, D/126 

Irodalom: Műcsarnok 1950, I. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat, 12. p, 71. sz; Szabad Nép 

1950.08.27. 11. p; Fővárosi Képtár 1951.09. Magyar katona a szabadságért, kiáll. kat. 

26. sz; Műcsarnok 1954. kat. 75. sz; GM kat. 175. sz. 

609. Vízbelépő, f. gipsz, 74 cm, j. n, GM.1976.3.8, A)64)b; felállítva alumíniumból: 1987 

Zalakaros, strand, A/64)a; egy példánya 1960-tól Indonéziában, Djakartában, a 

kormányzói palota előtt) 

Irodalom: Ország–Világ 1960/49. sz. 14. p; Esti Hírlap és Magyar Nemzet 1961.03.24; 

Zalai Hírlap 1976.05.30; GM kat. 157. sz. 

610. Vitorlázórepül ők, terrakotta, 56 cm, j. j: Strobl Zs, GM.1976.3.154, D/109 

Irodalom: GM kat. 159. sz. 

611. Előrehajló Lenin , f. gipsz, 44 cm, j. j: K. Strobl 1950, GM.1976.3.13, D/54 

Irodalom: E. és sz. 172. p. kép; GM kat. 168. sz. 

612. Szörényi Éva (1917-2009, színésznő), terrakotta, 65 cm, j. n, GM.1976.3.172, C/203 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 141. sz; GM kat. 170. sz. 

613. Ébredés, 1950 k, terrakotta, 49 cm, j. j: K. Strobl, GM.1976.3.119, D/96 

Irodalom: GM kat. 158. sz. 
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614. Kétalakos emlékműterv, 1950 k, terrakotta, 22 cm, j. n, GM.1976.3.67, D/89 

Irodalom: GM kat. 160. sz. 

615. Kétalakos emlékműterv, 1950 k, terrakotta, 22 cm, j. n, GM.1976.3.136, D/105 

Irodalom: GM kat. 161. sz. 

616. Kétalakos emlékműterv (katonák zászlóval), 1950. k. (fotó: hagyaték) D/38 

617. Krisztus, 1950 k, gipsz, j. n, 61 cm, GM.1976.3.196, D/124, egy példánya a 

balatonakarattyai r. k. templom homlokzatán, egy másik az egervári r. k. templomban 

Irodalom: GM kat. 162. sz; Vigilia 2006/1, 17. p. 

618. Madonna (síremlékterv?), 1950 k, terrakotta, 53 cm, j. n, GM.1976.3.145, D/107, egy 

oldottabb, palástot viselő változata a balatonakarattyai r. k. templom homlokzatán 

Irodalom: GM kat. 163. sz; Vigilia 2006/1, 17. p. 

619. Támaszkodó akt, 1950 k, alumínium, 36,5 cm, j. j: Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.122. 

(az 1923-as Strandoló változata) D/57 

Irodalom: GM kat. 167. sz. 

620. Női portré , 1950 k, f. gipsz, 42 cm, j. n, GM.1976.3.18, C/165 

Irodalom: GM kat. 171. sz. 

621. Munkás emlékműterv, 1950 k, f. gipsz, j. n, 90 cm, GM.1976.3.224, D/131. 

Életnagyságban is elkészült.  

Irodalom: GM kat. 173. sz. 

622. Munkás-diák emlékműterv, 1950 k, f. gipsz, 34 cm, j. n, GM.1976.3.156, D/111 

Irodalom: GM kat. 174. sz. 

623. Ortutay Gyula  (1910-1978, néprajztudós, irodalomtörténész, politikus, 1947-50: vallás- 

és közoktatásügyi miniszter), 1950 k, f. gipsz, j. a bal váll vágásán: Kisfalu…, 52 cm, 

GM.1976.3.223, C/214 

Irodalom: GM kat. 176. sz. 

624. Női akt szoborvázlat, 1950 k, kerámia, j. n, 36 cm, GM.1976.3.157, D/112 

Irodalom: GM kat. 177. sz. 

625. Egy festő emlékére, gipsz, 26 cm, D/37 (fotó: nagyítás a hagyaték egyik műtermi 

képéről, azonosítása feltételes) 

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 34. sz. 



 227 

626. Herman Lipót  (1884-1972, festő- és grafikusművész), gipsz, 53 cm; felállítva bronzból: 

1983 Gyöngyös, Herman Lipót sétány 

Irodalom: Ernst Múzeum 1952.08, Arckép kiállítás, kat; Műcsarnok 1954. kat. 142. sz; 

Művészet 1969/7, 8. p. 

627. Lenin és Sztálin (feltehetően 1950-ben készült, a szegedi, e témában kiírt 

szoborpályázatra, melyet végül Tápai Antal nyert el) D/18)a (fotó: hagyaték). 46 x 33 x 

15 cm-es bronz változatát 2011-ben aukcionálta a Pintér Aukciósház D/18)b 

(http://axioart.com/index.php?op=live_item&click_id=&id=794239, 2011. nov. 18.) 

 

1951 

628. Lenin szoborvázlat, terrakotta, 30 cm, j. n, GM.1976.3.36, D/64 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 94. sz; GM kat. 169. sz. 

629.  „Szabadságért, békéért”, br, (A II. Magyar Képzőműv. Kiállításon szereplő szobrot a 

DISz külügyi osztálya a Magyarországon szereplő Kínai Népiegyüttes művészeinek 

ajándékozta.) 

Irodalom: Műcsarnok, 1951.11, II. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 13. p, 54. sz; Szabad 

Nép 1951.11.06; Világosság 1951.11.19; Magyar Nemzet 1956.11.20.   

630. Lovas szobor (Sportlovas nő), D/36 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Nők Lapja 1951/39. 

631. Sztálin szobor-tervei (1879-1953, grúz származású szovjet forradalmár, diktátor), D/31 

(az első pályázati forduló terve, fotó: Pótó J: Az emlékeztetés helyei, Bp. 2003, 189. p.), 

D/32)a (gipsz, 105 cm), D/32)b és D/32)c (a második pályázati forduló terve, fotó: 

hagyaték) 

Irodalom: Szabad Művészet 1951/02, 66. p; Műcsarnok, 1954. kat. 74. sz. (főalak); Pótó 

János: Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika. Bp. Osiris 2003, 169-234. p. (a 

pályázat és Mikus Sándor megvalósult szobrának története), 189, 203. és 205. p. (Strobl 

pályatervei) 

632. Katona és munkás, sokszorosított kisplasztika, az MDP II. Kongresszusa tiszteletére 

készíttette a Szabadságharcos Szövetség, D/03 (fotó: hagyaték) 
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1952 

633. A Kossuth emlékmű főalakja, 1952, Budapest, Kossuth tér, A/63)a. A mellékalakjainak 

mestere: Kocsis András és Ungvári Lajos. (Kisebb méretben: 1977-től Bulgária, Sumen, 

a Kossuth Múzeum előtt) Vázlata: terrakotta, 20 cm, GM.1976.3.61. (kat. 178), A/63)b; 

kismintái: f. gipsz, 110 cm, j. j: Strobl, GM.1976.3.164. (kat. 181), A/63)c; terrakotta, 56 

cm, j. j: Strobl, GM.1976.3.4. (kat. 180), A/63)d  

Irodalom: Magyar Nemzet 1951.11.02; Béke és Szabadság 1952.04.11; Szabad Nép 

1952.09.19; Szabad Művészet 1952/10, 496-498. p; Magyar Nemzet 1952.09.20; 

Műcsarnok 1952.12.-1953.03, III. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 18. p, 54-55. sz; Gádor 

Endre: Budapest szobrai, Bp. 1955, 37. p; Művészet 1965/2, 24. p; MNG 1965, Százados 

úti művésztelep kiáll. kat; E. és sz. 165. p. kép; Alföld 1977/9, 25. p; Tükör 1981.08.23; 

GM kat. 178-181. sz; stb. 

634. Rákosi Mátyás (1891-1972, politikus, 1952-53: miniszterelnök, 1948-53: az MDP 

főtitkára) C/129 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Magyar Nemzet 1952.11.10.  

635. F. E. Dzerzsinszkij (1877-1926, politikus, forradalmár, a szovjet politikai rendőrség 

vezetője) C/14 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Magyar Nemzet 1952.11.10; Műcsarnok 1954. kat. 144. sz. 

636. Ismét ezt akarjátok?, terrakotta 

Irodalom: Műcsarnok 1952.05.10.-06.04, Tavaszi tárlat kat. 14. p, 68. sz; Siketnémák 

1952.06. 

637. Agronómus, gipszminta a moszkvai magyar mezőgazdasági pavilon homlokzatának 

szobrához, f. gipsz, 30 cm, j. n, GM.1976.3.155, D/110; felállítva: Moszkva, 1952. 

Irodalom: Műcsarnok 1952.05.10.-06.04, Tavaszi tárlat kat. 14. p, 70. sz; Szabad 

Művészet 1952/6, 273. p; Magyar Nemzet 1952.05.24; Szabad Nép 1952.05.25; 

Műcsarnok 1954. kat. 33. sz; Művelt Nép 1954.09.05, 4. p; GM kat. 172. sz. 

638. Munkás, paraszt, értelmiségi (előbbi háromalakos változata), terrakotta, 40x37x12 cm, j. 

a talapzaton: Strobl; MissionArt Galéria árverése, Miskolc 2007. D/26 (fotó: 

http://www.axioart.com/popup_pic.php?pic=images/live_images/original/1873/169.jpg, 

2010.05.20.) 

639. Ózdi kohász, br, 40 cm, j. h: Kisfaludi Strobl Zs, GM.1976.3.70, A/39)b; felállítva 

Ózdon A/39)a (fotó a hagyatékból) 
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Irodalom: Esti Hírlap 1970.07.24; Napló 1971.01.21; Észak-Magyarország 1971.11.08; 

GM kat. 36. sz, MFM 2008. kat. 42. p. 

640. Hunyadi János emlékműterv, f. gipsz, 51 cm, j. n, GM.1977.2.16, D/129)a; változata: 

f. gipsz, 68 cm, j. n, GM.1976.3.221, D/129)b 

Irodalom: Magyar Nemzet 1951.10.06; Szabad Művészet 1951/11, 508. p; Szabad Nép 

1951.11.01; Műcsarnok 1952.05.10.-06.04, Tavaszi tárlat kat. 14. p, 69. sz; Műcsarnok 

1954. kat. 77. sz; GM kat. 186-187. sz. 

641. Tornásznő – Keleti Ágnes (1921-, tornásznő, ötszörös olimpiai bajnok), f. gipsz, 52 cm, 

j. n, GM.1977.2.9, D/136 

Irodalom: Műcsarnok 1952.12.-1953.03, III. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 18. p, 58. sz; 

Észak-Magyarország 1953.01.17; Műcsarnok 1954. kat. 80. sz; GM kat. 188. sz. 

642. Papp László (1926-2003, ökölvívó, háromszoros olimpiai bajnok), f. gipsz, 38,5 cm, j. 

n, GM.1976.3.131, D/103 

Irodalom: Műcsarnok 1952.12.-1953.03, III. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 18. p, 57. sz; 

GM kat. 189. sz. 

643. Szabadság, gipsz, 70 cm  

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 78. sz. 

644. A jövő felé, terrakotta, 50 cm  

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 81. sz. 

645. Kossuth-emlékplakett, kerek, bronz, j. j. l: Strobl 1952, E/19 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Műcsarnok 1955.06. VI. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 43. p. 

 

1953 

646. Ózdi hengerész, br, 53 cm, j. h: Kisfaludi Strobl 1953, GM.1976.3.41, A/67)b; felállítva: 

Ózd, Munkás út, 1973, A/67)a (fotó: http://www.ozd.hu/images/gallery/164.jpg)  

Irodalom: III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás 1952.12.-1953.03 kat, fotó; Magyar 

Nemzet 1952.11.29; Gádor Endre–Pogány Ö. Gábor: Magyar szobrászat, Bp. 1953, 20. 

p. 63. kép; Műcsarnok 1954. kat. 35. sz; Szabad Nép 1954.09.09; Magyar Nemzet 

1955.04.02; Műcsarnok 1955. Képzőművészetünk 10 éve c. kiáll. kat. 36. sz; Kopp J. 

1956, 55. kép; Fejér Megyei Hírlap 1984.09.29; GM kat. 38. sz. 
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647. Kossuth szobor és vázlatai: a) Millenniumi emlékmű; b) terrakotta, 33 cm, j. n, 

GM.1976.3.59. (kat. 183); c) terrakotta, 32 cm, j. n, GM.1976.3.60. (kat. 182); d) f. 

gipsz, GM.1976.3.89. Felállítva: 1955. A/07)a-d 

Irodalom: Magyar Nemzet 1954.07.02; Gádor Endre: Budapest szobrai, Bp. 1955, 37. p; 

Magyar Nemzet 1955.07.01; Műcsarnok 1955.06. VI. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 43. 

p; Kopp J. 1956, 57. kép; Népszava 1964.07.01; GM kat. 182-183. sz; stb. 

648. Kossuth Lajos ceglédi beszéde, domborműterv (Millenniumi emlékmű), f. gipsz, 35x66 

cm, j. n, GM.1977.8.4, A/08 Felállítva: 1955. 

Irodalom: Műcsarnok 1955.06, VI. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 43. p; Kopp J. 1956, 

59. kép; Vucsetics 1960, 89. p. kép; GM kat. 191. sz. 

649. II. Rákóczi Ferenc, Millenniumi emlékmű, felállítva: 1955, A/09)a; kismintája : f. 

gipsz, 31 cm, j. n, GM.1977.2.14, A/09)b; terrakotta, 52 cm, j. j: Stro…, GM.1976.3.133, 

A/09)c  

Irodalom: Szabad Művészet 1953, 143. p; Műcsarnok 1953-54. IV. Magyar Képzőműv. 

Kiáll. kat. 19. p; Magyar Nemzet 1954.07.02; Műcsarnok 1954-55, V. Magyar 

Képzőműv. Kiáll. kat. 29. p; Művelt Nép 1954.09.05. 4. p; Műv.tört. Ért. 1954/1, 167. p; 

Népművelés 1954/9, 33. p, képpel; Szabad Művészet 1954/10, 318. p; Műcsarnok 1954. 

kat. 37-38. és 40. sz; Szabad Nép 1954.09.09; Gádor Endre: Budapest szobrai, Bp. 1955, 

37. p; Műcsarnok 1955, Képzőművészetünk 10 éve c. kiáll. kat. 107. sz; Kopp J. 1956, 

56. kép; Vucsetics 1960, 85. p. kép; GM kat. 184-185. sz; Sárospatak (Rákóczi Múz.) 

2008. II. Rákóczi Ferenc kiáll. kat. 62. p. kép; stb. 

650. Esze Tamás és II. Rákóczi Ferenc találkozása, domborműterv (Millenniumi 

emlékmű), f. gipsz, 31x66 cm, j. n, GM.1976.3.135; egy példánya a vajai Vay Ádám 

Múzeumban, A/10 Felállítva: 1955. 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 39. sz; Béke és Szabadság 1954.04.21; Műcsarnok 

1954-55, V. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 29. p; Népművelés 1954/9, 33. p, képpel; Új 

Világ 1954.08.26, 2. p; Műcsarnok 1955, Kopp J. 1956, 58. kép; Képzőművészetünk 10 

éve c. kiáll. kat. 103. sz; Vucsetics 1960, 87. p. kép; Kelet-Magyarország 1967.07.21; 

GM kat. 190. sz; Sárospatak (Rákóczi Múz.) 2008. II. Rákóczi Ferenc kiáll. kat. 51. p. 

kép; stb. 
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1954 

651. Bajtársak 

Irodalom: Művelt Nép 1954.09.05, 4. p. 

652. Szovjet-Magyar Barátság, Budapest X. Pataki István tér, lebontva 1990-ben, A/13 (fotó: 

hagyaték) 

Irodalom: Művelt Nép 1954.09.19; Magyar Nemzet 1955.08.28; Németh Lajos: Korunk 

szobrászati alkotásai és ma élő szobrászok fővárosunkban. Bp. 1967. 64. p; Élet és 

Irodalom 1990.08.03, 4. p. 

653. Munkás és katona emlékműterv, f. gipsz, 30 cm, j. n, GM.1976.3.190, D/122 

Irodalom: GM kat. 192. sz. 

654. Petőfi-büszt, f. gipsz, 87 cm, j. n, GM.1976.3.179, (egy példánya a Puskin 

Múzeumban?) C/205 

Irodalom: Kopp J. 1956, 49. p; Színház és Mozi 1954.08.20; Miskolci Orsz. Képzőműv. 

Kiáll, Herman Ottó Múz. 1955, kat. 23. p; Népszabadság 1957.07.03; GM kat. 193. sz. 

655. Ady-emlékműterv, terrakotta, 27,5 cm, j. j: Strobl 1954, GM.1976.3.40, D/67)a; 

kiérleltebb, kisplasztikaként (több méretben) sokszorosított változata: terrakotta, 52 cm, 

j. j: K. Strobl, GM.1976.3.151, D/67)b 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 43. sz; Nők Lapja 1954.06.03; Szabad Nép 1954.09.09; 

E. és sz. 202. p. kép; Magyar Hírek 1969.03.22; GM kat. 194-195. sz. 

656. Sarjúkaszáló, br, 42 cm, j. h: Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.71, D/90 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 42. sz; Műcsarnok 1955, Képzőművészetünk 10 éve c. 

kiáll. kat; Magyar Nemzet 1955.04.02; Kopp J.1956, 64. kép; Műcsarnok 1957, Magyar 

Forr. Művészet c. kiáll. kat; Műcsarnok 1957. Tavaszi tárlat, kat. 18. p; MNG 1960, 

Képzőművészetünk a Felszabadulás után, kat. 37. p; Vucsetics 1960, 99. p. kép; Tiszatáj 

1966/9, 747. p; E. és sz. 204. p. kép; GM kat. 197. sz; Nyíregyháza 2005. kat. 33. sz; 

MFM 2008. kat. 42. p. 

657. Pongrácz Kálmán (1898-1980, politikus, 1950-58: Budapest Főváros Tanácsának 

elnöke) terrakotta, 63 cm, GM.1984.25. (kat. 199), C/72)a, változata: f. gipsz, 40 cm, 

GM.77.2. (kat. 198), C/72)b 

Irodalom: Műcsarnok 1954. kat. 146. sz; GM kat. 198-199. sz. 
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658. Edvi Illés Aladár  (1870-1958, festő- és grafikusművész, főiskolai tanár), f. gipsz, 43 cm, 

j. a bal váll vágásán: Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.24, C/169 

Irodalom: Műcsarnok 1954-55, V. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 29. p; Műcsarnok 

1955, Képzőművészetünk 10 éve c. kiáll. kat. 86. sz; Kopp J. 1956, 61. kép; MNG 1960, 

Képzőművészetünk a Felszabadulás után c. kiáll. kat. 37. p; Kampis Antal: A 

képzőművészetek története. Bp. 1963, 768. p; Népművelés 1964/12, 48. p; GM kat. 200. 

sz. 

659. Dózsa György emlékműterv, 1954-55, f. gipsz, 95 cm, j. n, GM.1976.3.226, D/133 

Irodalom: GM kat. 201. sz. 

660. Haung Czen kínai nagykövet portréja, C/37 (fotó: hagyaték) 

661. Kostya, terrakotta, 35 cm  

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 145. sz. 

662. Constantin Baraschi (1902-1966, román szobrászművész, akadémiai tanár), gipsz, 52 cm, 

C/03 (fotó: hagyaték)  

Irodalom: Műcsarnok, 1954. kat. 147. sz.  

663. Felszabadulási emlékmű, Lőrinci (Mátravidéki Erőmű parkja), A/34 (fotó: hagyaték); 

kismintája : f. gipsz, 71 cm, j. n, GM.1976.3.170, A/34)b 

Irodalom: GM kat. 196. sz. 

664. Fekete Sándor plakett (1885-1972, orvos, nőgyógyász, a Semmelweis Orvostörténeti 

Múzeum igazgatója), 79x48 mm, öntött bronz 

Irodalom: Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Országos Éremcsere-közvetítés 110. 

2008/1. II. rész: Medicina in nummis, 9. p. 

 

1955 

665. Darvas József (1912-1973, író, publicista, politikus, 1953-56: népművelési miniszter), 

C/144 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Műcsarnok 1955.06, VI. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 43. p; Csillag 

1956/02, 341. p. (után); Művészet 1963/1, 107. p. 

666. Latabár Kálmán  (1902-1970, operettszínész), f. gipsz, 53 cm, j. a bal vállon: K. Strobl 

1955, GM.1976.3.99, C/191. Egy példánya 1971-től a Főv. Operettszínházban 
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Irodalom: Műcsarnok 1954-55, V. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 29. p; Magyar Hírlap 

1971.04.14; Népszabadság, Déli és Esti Hírlap 1971.04.17; GM  kat. 39. sz. 

667. K. J. Vorosilov (1881-1969, szovjet politikus, marsall, 1953-60: a Szovjetunió 

Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke), f. gipsz, 73 cm, j. a bal karon: Kisfaludi 

Strobl, Moszkva 1955, GM.1976.3.91, C/184. Felállítva kőből: 1981 Nyíregyháza, 

Vorosilov laktanya. Egy példánya egykor Moszkvában, az ábrázolt birtokában. 

Irodalom: Műcsarnok 1956, VI. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 43. p; Kopp J. 1956, 63. 

kép; Csillag 1956/02, 341. p. (után); Nők Lapja 1956.02.09; Vucsetics 1960, 93. p. kép; 

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 1961, 134-135. p; Kampis Antal: A 

képzőművészetek története. Bp. 1963, 768. p; Művészet 1963/1, 107-109. p; Magyar 

Nemzet 1964.07.01, 4. p; Művészet 1969/7, 8. p; GM kat. 202. sz; stb. 

668. M. G. Manyizer (1891-1966, szobrász, a Szovjet Művészeti Akadémia tagja), f. gipsz, 

42 cm, j. a bal vállon: K. Strobl, GM.1976.3.73, C/181 

Irodalom: Műcsarnok 1956. VI. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat. 43. p + kép; Kopp J. 

1956, 62. kép; Csillag 1956/02, 341. p. (után); Vucsetics 1960, 95. p. kép; Bulletin du 

Musée Hongrois des Beaux-Arts 1961, 134-135. p; Művészet 1963/1, 107-109. p; GM 

kat. 203. sz. 

669. Lenin szoborvázlat, 1956 előtt, terrakotta, D/159 

Irodalom: Kopp J. 1956, 50. p. kép (forrás) 

670. Lenin szoborvázlat, 1956 előtt, terrakotta, D/160 

Irodalom: Kopp J. 1956, 51. p. kép (forrás) 

 

1956 

671. Veszély  

Irodalom: Pécs 1956, Pécs-baranyai Orsz. Képzőműv. Kiáll. kat. 32. p. 

672. Alexander Tyihomirov  (orosz festőművész, művészeti író), f. gipsz, 45 cm, j. a bal 

vállon: Kisfaludi Strobl 1956. V. 12, GM.1976.3.19, C/166 

Irodalom: Műcsarnok, Tavaszi Tárlat, 1957. kat. 18. p; MNG 1960, Képzőművészetünk 

a Felszabadulás után c. kiáll. kat. 37. p; Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 

1961, 134-135. p; Művészet 1969/7. sz. 8. p; GM kat. 204. sz. 



 234 

673. Kállai Miklós síremléke (1885-1955, író, kritikus, műfordító, lapszerkesztő), 

Balatonfüred, műkő (1956 vagy utána) B/15 (fotó: hagyaték) 

674. Halmay Zoltán síremléke (1881-1956, úszó, kétszeres olimpiai bajnok) (a portré-relief 

K. S. Zs. műve), Budapest, Farkasrét, B/02 

Irodalom: Népszabadság 2002.08.15. 

675. Önarckép, f. gipsz C/179 

Irodalom: Kopp J, 1956, 2. p. kép (forrás) 

  

1957 

676. Székely Mihály (1901-1963, kétszeres Kossuth-díjas operaénekes), egy példánya 

felállítva Jászberényben, 1973, C/85 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Műcsarnok, Tavaszi Tárlat, 1957. kat. 18. p; Ernst Múz. 1957.12, 70 művész 

kiáll. kat; Népszabadság 1973.05.08. 

677. Izsó Miklós (1831-1875, szobrász)(Esti Hírlap 1957.02.09) f. gipsz, 88 cm, j. j: Kisfaludi 

Strobl Zs, GM.1976.3.219, A/78)b; felállítva Budapesten, a Margit-szigeten, 1972-ben, 

A/78)a (fotó: http://www.szoborlap.hu/szobrok/fotok_10/3010_%284340%29_izso_mik-

los_mellszobra_budapest_kisfaludi_strobl_zsigmond_1972_2.jpg, 2010.03.12.); másik 

példánya 1987-től Bácsalmáson, a Hősök terén  

Irodalom: Esti Hírlap 1957.02.09; Esti Hírlap 1957.06.04; GM kat. 225. sz. 

678. Eötvös Lóránd Tudományos Emlékérem (Azonos az 1964-essel?) 

Irodalom: Népakarat 1957.09.05.  

679. Hortobágyi csikós, br. 30 cm, j. j. Kisfaludi Strobl, GM.1976.3.44, D/71 

Irodalom: E. és sz. 207. p. kép; GM kat. 15. p. és 40. sz; MFM 2008. kat. 42. p. 

680. Ülő akt, fajansz, 26x25x14,5 cm, j. a talapzaton hátul: Kisfaludi Strobl 1957; Villás 

Galéria és Aukciósház árverése 2007. D/27 (fotó: http://www.axioart.com/popup_pic.-

php?pic=images/live_images/original/2053/249.jpg, 2010.05.21.) 

 

1958 

681. Teleki Blanka (1806-1862, grófnő, a magyar nőnevelés úttörője), br, 1958-tól: 

Budapest, T. B. Gimnázium, C/92)b (fotó: http://www.tbg-bp.sulinet.hu/ujtbg1024/tarta-
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lom/epulet/18.jpg, 2010.05.21.); gipsz változata 1971-től: Szeged, T. B. Kollégium, C/92 

(fotó: hagyaték) 

Irodalom: Népszava 1958.03.16; MFM 2008. kat. 43. p. 

682. Hunya István portréja (1894-1987, földmunkás, szakszervezeti vezető, kommunista 

tisztségviselő, író), f. gipsz, 57 cm, j. a bal váll vágásán: Kisfaludi Strobl 1958; 

GM.1976.3.28, C/173  

Irodalom: Magyar Nemzet 1959.01.11; Moszkva 1959, Szovjet Művészeti Akadémia 

kiáll. kat. 24. p; Észak-Magyarország 1962.05.06; Műcsarnok 1962, IX. Magyar 

Képzőműv. Kiáll. kat; Pest Megyei Hírlap 1962.04.29. 1. p; Műcsarnok 1969.09.-10, 

Magyar Művészet 1945-1969. kiáll. kat; GM kat. 41. sz. 

 

1959 

683. Nő gyermekkel, Budapest, Béke úti lakótelep  

Irodalom: Budapesti Városépítési Tervező Vállalat 1949-59 (tervek-fényképek), Bp. 

1959. Szerk: Gyöngyösi István, Rajkó Ervin, 125. p. 

684. Münnich Ferenc (1886-1967, kommunista politikus, 1958-61: a minisztertanács elnöke) 

C/66 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Magyar Nemzet 1959.01.11; Moszkva 1959, Szovjet Művészeti Akadémia 

kiáll. kat. 24. p. + kép; Vucsetics 1960, 97. p. kép 

685. Kodály Zoltán  (1882-1967, zenetudós, zeneszerző, zenepedagógus, akadémiai tanár, az 

MTA tagja), f. gipsz, 48 cm, j. a bal vállon: Kisfaludi Strobl 1959, GM.1976.3.92, C/185; 

Felállítva az Eötvös Kollégiumban és Galyatetőn, a SZOT üdülőben, egy példánya 

Moszkvában  

Irodalom: Magyar Nemzet 1959.12.20; MNG 1960, Képzőművészetünk a Felszabadulás 

után c. kiáll. kat. 37. p; Műcsarnok 1960, VIII. Magyar Képzőműv. Kiáll. kat; 

Népszabadság 1965.06.10. (Moszkva); Művészet 1965/11, 26. p; Népszabadság 

1967.05.11.(Eötvös Koll.); E. és sz. 209. p. kép; Magyar Nemzet 1968.10.05; 

Népszabadság 1969.03.11. (Galyatető); Művészet 1969/7, 8. p; GM kat. 42. sz. 

 

1950-es évek  

686. Kőhajító szoborvázlat, kerámia, 42,2 cm, j. n, GM.1976.3.158, D/113 
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Irodalom: GM kat. 232. sz. 

687. Partizán emlékműterv, f. gipsz, 50 cm, j. n, GM.1977.2.13, D/137 

Irodalom: GM kat. 216. sz. 

688. A gyermekét féltő anya  

Irodalom: Kopp J. 1956, 48. p. 

689. Lenin emlékműterv, D/46 (fotó: hagyaték) 

690. 1848-49-es emlékműterv, f. gipsz, 58 cm, j. n, GM.1977.2.17, D/138 

Irodalom: GM kat. 231. sz. 

691. II. világháborús hősi emlékmű, Berhida (1950-es évek vége), A/03)a (fotó: hagyaték) 

és A/3)b (fotó: http://www.szoborlap.hu/10546_i_vilaghaborus_emlekmu_berhida_kis-

faludi_strobl_zsigmond_1938.html?f=photo&id=52632, 2010.05.21.) 

Irodalom: Napló, Veszprém 1967.09.21. (Mátyás István: Egy berhidai legenda 

nyomán…)  

692. Akt tükörrel, vázlat, D/161 (a művész fotóalbumából) 

693. Táncoló nő, vázlat, D/162 (a művész fotóalbumából) 

694. Ülő nő, vázlat, D/84 (a művész fotóalbumából) 

695. Miss Martin, márv, 1950-es évek, C/62 (a művész fotóalbumából) 

696. Táncoló kislány, fa, D/167 (a művész fotóalbumából)  

697. Jean Decroux (francia miniszter), C/148 (a művész fotóalbumából) 

698. Passuth László (1900-1979, regényíró) C/149 (a művész fotóalbumából) 

699. Román Kálmán (1865-1930) C/75 (a művész fotóalbumából) 

700. Gobbi Hilda (1913-1988, színésznő) (Budapest, Bajor Gizi Múzeum) C/162 (forrás: 

2010.02.12. http://trixi.nolblog.hu/archives/2009/11/16/Muzeumok_ejszakaja/)  

701. Mrs. Sharek, C/150 (a művész fotóalbumából) 

702. Miss Sharek, C/63 (a művész fotóalbumából) 

703. Bill Sharek, C/79 (a művész fotóalbumából) 

704. Szabó Ferenc (1902-1969, zeneszerző), C/136 (a művész fotóalbumából) 

705. Szlávik csehszlovák követségi tanácsos felesége D/154 (a művész fotóalbumából) 

706. Munther Erzsi, C/142 (a művész fotóalbumából) 

 

1960 

707. Lenin-portré  

Irodalom: Magyar Nemzet 1960.03.22; Élet és Irodalom 1960.04.01.  
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708. Kossuth Lajos, bronz, M: 2,50 m, Monok, A/35 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Észak-Magyarország 1959.07.02; Népszabadság 1960.09.10; Esti Hírlap 

1960.09.20; Művészet 1960/12, 35. p; Népszabadság 1961.12.29; Pest Megyei Hírlap 

1966.03.10; Magyar Hírek 1966.06.01; Népszabadság 1978.10.29. 

709. Amerikai kisfiú portréja , f. gipsz, 35 cm, j. a bal váll vágásán: K. Strobl, GM. 

1976.3.180, C/206 

Irodalom: GM kat. 206. sz. 

710. Amerikai kislány portréja , f. gipsz, 36 cm, j. a bal váll vágásán: K. Strobl 1960, 

GM.1976.3.181, C/207 

Irodalom: GM kat. 205. sz. 

711. Amerikai kisfiú portréja , f. gipsz, 37 cm, j. a bal váll vágásán: K. Strobl 1960, 

GM.1976.3.182, C/208 

Irodalom: GM kat. 207. sz. 

712. Germanus Gyula (1884-1979, orientalista, nyelvész), f. gipsz, 47 cm, j. a bal váll 

vágásán: Kisfaludi Strobl, GM.1977.2.8, C/201 

Irodalom: GM kat. 209 sz. 

713. Fricsay Ferenc (1914-1963, karmester) egészalakos szobra, 1960 k, f. gipsz, 69 cm, j. n, 

GM.1976.3.124, D/97 

Irodalom: GM kat. 208. sz. 

714. Kállai Gyuláné, 1960 k, f. gipsz, 55 cm, j. n, GM.1976.3.140, C/195 

Irodalom: GM kat. 210. sz. 

715. Weiner Leó síremléke (1885-1960, zeneszerző), Budapest, Kerepesi temető,  B/08 

Irodalom: Esti Hírlap 1962.04.10; Népszabadság, Népszava 1962.05.15. 

716. Huszka Jenő (1875-1960, zeneszerző) síremléke, Budapest, Farkasrét, B/03)a; gipsz 

relief, 115x62 cm, GM.1977.2.18, B/03)b 

Irodalom: Esti Hírlap 1961.09.27; GM kat. 214. sz. (relief) 

717. Papendorp-gyermek, 1960-as évek első fele C/131 (fotó: hagyaték) 

718. Vándorló Petőfi , 1960 körül, papír, sz. ceruza, akvarell, 425x300 mm, j. n, 

GM.1976.3.204, F/02 

Irodalom: GM kat.258. sz. 
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1961 

719. Pátzay Pál (1896-1979, szobrászművész, főiskolai tanár), terrakotta, 53 cm, j. a bal váll 

alatt: Kisfaludi Strobl 1961, GM.1976.3.98, C/190 

Irodalom: Magyar Nemzet 1961.09.19, 4. p; Művészet 1969/7, 8. p; GM kat. 43. sz. 

720. Salamon Béla (1885-1965, színész, kabaréigazgató) D/153 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Ország-Világ 1961/41, 6. p. fotó 

721. Dinnyés Lajos (1901-1961, politikus, 1947-48: miniszterelnök, 1958-61: az 

Országgyűlés alelnöke), síremléke, Dabas, B/36)a (fotó: http://www.szoborlap.hu/-

15354_dinnyes_lajos_siremleke_dabas_kisfaludi_strobl_zsigmond_1963.html?f=photo&

id=89241); reliefjének gipsz modellje: 50x33 cm, j. j. l: K.S.Zs, GM.1976.3.202, B/36)b  

Irodalom: GM kat. 215. sz. 

722. Libás lány, Hódmezővásárhely, Népkert A/73)a (fotó: http://data.hodmezovasarhely.hu-

/images/imagestore/turizmus/kult%C3%BAra/libaslanynagy.jpg, 2010.03.11.); kismin-

tája: f. gipsz, 73 cm, j. n, GM.1976.3.168, A/73)b 

Irodalom: Népszabadság 1961.03.21. 8. p; Csongrád Megyei Hírlap 1964.12.19; 

Népszabadság és Magyar Nemzet 1964.12.25; Csongrád Megyei Hírlap 1965.01.24,  

Csongrád Megyei Hírlap 1984.01.19; Csongrád Megyei Hírlap 1984.06.09; GM kat. 220. 

sz. 

 

1962 

723. „Mindenki Lenint olvassa” D/17 (eredeti példányát 1962-ben Moszkvába vitték) 

Irodalom: Pest Megyei Hírlap 1962.04.04; Esti Hírlap 1962.04.10; Képes Újság 

1962.04.28, fotó (forrás); 

724. P. I. Csajkovszkij (1840-1893, orosz zeneszerző), felállítva Kőbányán, a Csajkovszkij 

parkban C/130)a (fotó: hagyaték) és C/130)b (fotó: http://www.szoborlap.hu/10396_csaj-

kovszkij_budapest_kisfaludi_strobl_zsigmond_1963.html?f=photo&id=51634, 

2010.05.24.) 

Irodalom: Pest Megyei Hírlap 1962.04.04; Esti Hírlap 1962.04.10; Képes Újság 

1962.04.28; Népszava 1963.03.23; Ország-Világ 1963/29, 19. p; E. és sz. 207. p. kép 
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725. Rózsahegyi Kálmán síremlékterve (1873-1961, színész), kerámia, 44 cm, j. n, 

GM.1976.3.161, D/116. (A síremlékre nem ez került, hanem az 1943-ban készített relief: 

B/05)d) 

Irodalom: Film-Színház-Muzsika 1962.06.01. fotó; Film-Színház-Muzsika 1963.03.08, 

16. p; Ország-Világ 1965.12.01. 24-25. p; GM kat. 219. sz. 

726. Giuseppe Verdi (1813-1901, olasz zeneszerző), kőszobor a budapesti Operaházra (kőbe 

faragta Fischer Ferenc, végül nem ez, hanem Pátzay szobra került az épületre) 

Irodalom: Magyar Nemzet 1962.08.26. 

727. Krónits Miklós , br. érem, átm. 9 cm, j.k.l: K. Strobl, GM.1976.3.104, E/23 

Irodalom: GM kat. 248. sz. 

728. Kisfaludi Strobl Zsigmondné síremléke, Budapest, Farkasréti temető B/04 

 

1963 

729. Perczell Miklósné  

Irodalom: Ernst Múz. 1963. XXIV. kiáll. kat. 11. sz. 

730. Gr. Almássy Györgyné  

Irodalom: Ernst Múz. 1963. XXIV. kiáll. kat. 12. sz. 

731. Indonéz nő, f. gipsz, 51 cm, j. n, GM.1976.3.197, D/125; életnagyságúnál nagyobb, 

bronzba öntött változata Djakartában  

Irodalom: Esti Hírlap 1963.03.05; GM kat. 217. sz. 

732. Lenin, Szombathely, Március 15. tér, felállítva: 1965, 1990-ben lebontva, A/76)a; 

kismintája : f. gipsz, 116 cm, j. n, GM.1976.3.165, A/76)b.   

Irodalom: Esti Hírlap 1963.03.05; Vas Népe 1963.05.12; Magyar Nemzet 1963.06.12; 

Kelet-Magyarország 1963.07.12; Népszava 1963.11.07; Vas Népe 1964.04.22; Népszava 

1964.09.23; Esti Hírlap 1965.05.11; Esti Hírlap 1965.11.08; Vas Népe 1965.11.09; 

Károlyi Antal – Szentléleky Tihamér: Szombathely városképei – műemlékei. Budapest 

Műszaki Kiadó, 1967, 128. p. (fotó forrása); GM kat. 213. sz; stb. 

733. Korda Sándor mellszobra (1893-1956, filmrendező, producer), Hunnia Filmszínház, f. 

gipsz, 64 cm, j. n, GM.1976.3.178, C/204 

Irodalom: Film-Színház Muzsika 1963/48, 4. p; GM kat. 211. sz. 
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1964 

734. Bizalom (Semmelweis Ignác), Kalocsa, a tüdőbeteg-gondozó előtt, A/23)a (fotó: 

hagyaték) és A/23)b (fotó: http://www.szoborlap.hu/1172_semmelweis_ignac_szobra_-

kalocsa_kisfaludi_strobl_zsigmond_1964.html?f=photo&id=4492, 2010.05.24.) vázlata: 

kerámia, 39 cm, j. n, GM.1976.3.129, A/23/c 

Irodalom: Esti Hírlap 1964.04.15; Hétfői Hírek 1964.12.28; Kelet-Magyarország 

1966.07.10; Bozsó Ferenc: Kalocsai szobrok, szerk. Czajtányi István, Kalocsa 1971, 

sokszorosított kézirat, 309. p; GM kat. 218. sz. 

735. Fricsay Ferencné, C/17 (fotó: hagyaték) 

736. Eötvös Lóránd-érem, br, átm. 6 cm, j. j: Strobl, GM.76.3.106, E/08 

Irodalom: Művészet 1964/12. belső címlapja; GM kat. 251. sz. 

737. Olvasó leány, D/44 

Irodalom: Népszava 1964.07.02, kép (fotó: hagyaték) 

738. Delly Rózsi (1912-2000, operaénekesnő), gipsz, 74 cm, j. j: Kisfaludi Strobl 1964, 

GM.1976.3.222, D/130 

Irodalom: Esti Hírlap 1964.10.29; Film-Színház-Muzsika 1965/20, 20. p; GM kat. 221. 

sz. 

739. Vikár Béla (1859-1945, néprajztudós) emlékplakettje, f. gipsz, 22,5x16 cm, j. n, 

GM.1976.3.127, D/100 

Irodalom: Somogy Megyei Néplap 1967.05.21; GM kat. 222. sz. 

740. Madách Imre emlékérem E/20 (fotó: hagyaték) 

 

1965 

741. 1919-es mártírok emlékműve, Zalaszentgrót, Zala-híd mellvédje  

Irodalom: Magyar Nemzet, Népszabadság 1965.03.12.  

742. Az állami zászló talapzatának bronz címere; gipsz változata: 72x63 cm, 

GM1976.3.176, D/119 

Irodalom: Magyar Nemzet 1965.03.26; GM kat. 223. sz. 

743. Mártír-emlékmű  

Irodalom: MNG 1965, Magyar képzőművészek a fasizmus ellen c. kiáll. kat. 
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744. Fodrászverseny plakettje  

Irodalom: Pest Megyei Hírlap 1965.04.17. 

745. Jevgenyij Ljutyikov gárdahadnagy síremléke a Kerepesi temetőben  B/26)a (fotó: 

hagyaték) és B/26)b-c 

Irodalom: Szovjet Híradó 1965.03.07. 

746. Bartók Béla (1881-1945, magyar zeneszerző és népzenekutató) (egy példánya 

Moszkvában) C/04 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Népszabdság 1965.06.10; Esti Hírlap 1965.06.17; Művészet 1965/11, 26. p. 

747. Moszkva, a Vörös tér, 1965, papír, sz. ceruza, akvarell, j. k. l: 1965. VI. 19, 310x280 

mm, GM.1976.3.205, F/03 

Irodalom: GM kat.259. sz. 

 

1966 

748. Relief Szlavnicai és bajnai gróf Sándor Móricz emlékére, Budapest, Sándor-palota 

ÉK-i saroktermének D-i falán, D/40 (a kép forrása: http://www.keh.hu/sandor-

palota_felujitott_sandor_palota.html 2010.02.12.)  

Irodalom: Czagány István: A budavári palota és a Szent György téri épületek. Bp. 

Műszaki k. 1966, 194. p. 

749. Lengyel Gyula (1888-1941, közgazdász), Budapest, József Attila lakótelep, a L. Gy. 

Közgazd. Techn. aulája  

Irodalom: Népszabadság 1966.10.19; Kirakat 1966/11; Magyar Nemzet 1967.04.09, 9. 

p. 

750. Kossuth Lajos mellszobra, Dabas, A/86  

Irodalom: Pest Megyei Hírlap 1966.03.10; Pest Megyei Hírlap 1966.03.15; Pest Megyei 

Hírlap 1967.01.17; Magyar Hírek 1968.04.06; Magyar Ifjúság 1968.03.22, 2. p. 

751. Kossuth Lajos mellszobra, Budapest, Kossuth Klub 

Irodalom: Pest Megyei Hírlap 1966.03.10.  

752. Kodály Zoltánné, f. gipsz, 50 cm, j. n, GM.1976.3.134, C/192 

Irodalom: GM kat. 224. sz. 
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1967 

753. Tamara Karsavina (1885-1978, orosz balerina) 

Irodalom: Esti Hírlap 1967.02.21. 

754. Kossuth Lajos mellszobra, Kanada, Ottawa  

Irodalom: Népszabadság 1967.02.22; Hungarian Review 1967/6. 

1968 

755. Lenin, Kecskemét, Halasi út–Árpád körút sarok, felállítva: 1968, A/25)a (fotó: 

hagyaték); kismintája : f. gipsz, 71 cm, j. n, GM.1976.3.166, A/25)b, 1992-ben lebontva. 

Irodalom: Pest Megyei Hírlap 1966.03.10; Heves Megyei Népújság 1966.11.05; 

Népszabadság, Magyar Nemzet 1967.08.10; Petőfi Népe 1967.08.19; Népszava 

1967.11.22; Petőfi Népe 1967.12.10; Észak-Magyarország 1967.12.08; Magyar Hírlap 

1968.11.01; Népszabadság, Petőfi Népe 1968.11.26; Esti Hírlap 1969.01.11; GM kat. 

212. sz. 

 

1969 

756. Honthy Hanna (1893-1978, színésznő, operettprimadonna) 

Irodalom: Hajdú-Bihari Napló 1969.07.01; Füles 1969.07.28. 

757. Dr. Csiby György-emléktábla, Debrecen, I. sz. Belklinika  

Irodalom: Hajdú-Bihari Napló 1969.08.31. 

758. Hantken Miksa mellszobra (1821-1893, bányamérnök, az MTA tagja), Budapest, 

Magyar Állami Földtani Intézet, A/84 (fotó: http://www.mafi.hu/mafi/index.php?-

q=img_assist/popup/1722, 2010.05.24.) 

Irodalom: Magyar Hírek 1969.06.28. 

759. Lóczy Lajos mellszobra (1849-1920, geológus, földrajzi író), Budapest, Magyar Állami 

Földtani Intézet A/85 (fotó: hagyaték); egy másik példánya 1970-től Balatonfüreden, a 

Lóczy L. Szakközépisk. előtt 

Irodalom: Népszabadság 1969.06.09; Magyar Hírek 1969.06.28; Népszabadság 

1970.04.17; Magyar Nemzet 1970.04.26; Napló (Veszprém), Magyar Nemzet, 

Népszabadság 1970.05.05. 

760. Lóczy Lajos, gipsz relief, 67x40 cm, j. n, GM.1976.3.177, D/120  
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Irodalom: GM kat. 226. sz. 

761. Jevgenyij Viktorovics Vucsetics portréja (1908-1974, szovjet szobrász) f. gipsz, 47 

cm, j. n, GM.1977.8.2, C/115 (Egy Vucsetics-portréról 1955-ben is történik említés 

[Magyar Nemzet 1955.12.03.], ez a hazai irodalomban nem ismeretes.) 

Irodalom: Kisalföld 1969.09.20; Magyar Nemzet 1969.10.10, 4. p; GM kat. 227. sz. 

762. Latabár Kálmán egészalakos szobra, br, Bajor Gizi Múzeum, D/41 (fotó: 

http://trixi.nolblog.hu/archives/2009/11/16/Muzeumok_ejszakaja/, 2010.02.12.) 

 

1960-as évek 

763. Horváth Iván (Csehszlovákia budapesti nagykövete), br, C/143 (a művész 

fotóalbumából) 

764. Horváth Ivánné (a csehszlovák nagykövet felesége), márv, C/30 (a művész 

fotóalbumából) 

765. Fidel Castro (1926- , politikus, forradalmár, Kuba elnöke), terrakotta, 34 cm, j. n, 

MNG.70.60-N, C/154 

 

1970 

766. Pro Urbe Jászberény, br. plakett, 8x5,3 cm, j. n, GM.1976.3.112, E/14 

Irodalom: Szolnok Megyei Hírlap 1971.12.30; GM kat. 250. sz. 

767. Emlékérem a felszabadulás 25. évfordulójára  

Irodalom: Esti Hírlap 1970.02.06. 

768. Székely Mihály Zenei Napok 1970 Jászberény. Terrakotta kerek plakett, j. h: Kisfaludi 

Strobl.(http://www.vatera.hu/kisfaludi_strobl_zsigmond_keramia_terrakotta_162748137.

html) E/21 

Irodalom: Szolnok Megyei Néplap 1971.01.07. 

 

1971 

769. Sárdy János mellszobra (1907-1969, operaénekes, tenorista), f. gipsz, 64 cm, j. a bal 

váll vágásán: Kisfaludi Strobl, GM.1977.8.1, C/137; egy példánya Budapesten, a 

Fővárosi Operettszínház előcsarnokában 



 244 

Irodalom: Népszabadság, Déli és Esti Hírlap 1971.04.17; Népszava 1971.02.26; GM kat. 

229. sz. 

770. Ősmagyar lovas (Vadászó Nimród), herendi porcelán, 28 cm, j. e. Kisfaludi Strobl, 

GM.1976.3.52, D/77 

Irodalom: Esti Hírlap 1971.04.19; Mestermunka 1971.05.19; Szolnok Megyei Néplap, 

Kelet-Magyarország 1971.09.02; Neueste Nachrichten (Budapest) 1973.05.06, 2. p; 

Daily News (Budapest) 1976.09.26; GM kat. 228. sz. 

 

1972 

771. Rényi síremlék reliefje, Pozsony, Szent András temető B/20 (fotó: hagyaték) 

 

1973 

772. Fekete Sándor emléktábla (1885-1972, orvos), br, j: K. S. Zs, Budapest, Szövetség utcai 

Kórház, C/15 (fotó: hagyaték) 

773. Warly Zoltánné, f. gipsz, 55 cm, j. a jobb váll vágásán: Strobl 1973, GM.1977.2.11, 

C/213 

Irodalom: GM kat. 230. sz. 

 

Pontos dátum nélküli művek: 

 

774. Szt. Anna, a budai Szt. Anna templom előcsarnokában  

Irodalom: Új Ember 1964.06.28.  

775. Szt. Margit oltár, Pozsony  

Irodalom: Új Ember 1964.06.28. 

776. Fésülködő, D/39 (fotó: hagyaték) 

Irodalom: Kisalföld 1969.09.20.  

777. Magyar Vénusz, f. gipsz, 48 cm, j. j. l: Strobl, j. h. l: K. Strobl, GM.1996.5, D/142 

Irodalom: GM kat. 233. sz. 

778. Justitia, Budapest, Százados úti művésztelep  

Irodalom: Esti Hírlap 1958.10.25. 
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779. Vachott Sándor mellszobra (1818-1861, költő, író, ügyvéd, az MTA tagja), br, 

Gyöngyös, Herman Lipót sétány, 1983-tól 

Irodalom: Bánóczi Zsuzsa: Kisfaludi Strobl Zsigmond, http://artportal.hu/lexikon/mu-

veszek/kisfaludi_strobl_zsigmond, 2010.06.01.  

780. Nimfa hallal, fém, Budapest II. Budakeszi út 69. kertje 

Irodalom: Bánóczi Zsuzsa: Kisfaludi Strobl Zsigmond, http://artportal.hu/lexikon/mu-

veszek/kisfaludi_strobl_zsigmond, 2010.06.01.  

781. Kagylós nő, műkő, Budapest XIV. Széchenyi strand, 1970 k. elszállítva 

Irodalom: Bánóczi Zsuzsa: Kisfaludi Strobl Zsigmond, http://artportal.hu/lexikon/mu-

veszek/kisfaludi_strobl_zsigmond, 2010.06.01.  

782. Salamon Henrik emlékérme, 27 mm  

Irodalom: a művész érmeit tartalmazó, név nélküli kézirat, MTA Műv.tört. Kut.int. 

Művészlexikon, 66. doboz 

783. Magyar hálaplakett Svédországnak  

Irodalom: a művész érmeit tartalmazó, név nélküli kézirat, MTA Műv.tört. Kut.int. 

Művészlexikon, 66. doboz 

784. Női tanulmányfej, Varsányi Irén édesanyja sírjáról C/67 

785. Kállay Miklósné, C/34 (fotó: hagyaték) 

786. Öregasszony, 1945 után, C/68 (fotó: hagyaték) 

787. Szalayné, C/84 (fotó: hagyaték) 

788. Dr. Szűcs Gábor László, C/88 (fotó: hagyaték) 

789. Apponyi Albertné (sz. Mensdorf Poully Klotild), C/22 (fotó: hagyaték) 

790. Nádor István  

Irodalom: Magyar Hírlap 1975.08.15. 

791. Márkus Emília (1860-1949, színésznő)  

Irodalom: Vas Népe 1975.11.01. 

792. Dr. Kmetty János síremléke (jogász, egyetemi tanár), Farkasréti temető  

Irodalom: Hegyvidék 1994.11.01, 1. és 3. p. 

793. Vágó család síremléke, Budapest, Kerepesi temető 

794. Barta Ferencné Kőnig Boriska síremléke, Budapest, Kerepesi temető 

795. Bartos Ferenc síremléke, Budapest, Farkasréti temető 

796. Bartosné Blecha Aranka síremléke, Budapest, Farkasréti temető 

797. „Bobó” síremléke, Kerepesi temető B/14 

798. Ismeretlen síremléke Krisztus-szoborral, Kerepesi úti temető, (fotó a hagyatékból), B/34 
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799. Magyar Ambrus közjegyző síremléke, Nagykőrös (Burka Beáta tájékoztatása) 

800. „Édesapánk és Pirikénk” síremléke, Budapest, Kerepesi temető B/13 

801. Lacika síremléke, Budapest, Kerepesi temető, B/29 

802. Táncoló kislány, D/164 (fotó: hagyaték) 

803. Női akt, F/13 (sajtóbibliográfiából, cím nélküli újság) 

804. Ülő akt, bronz, 36 cm, j: Kisfaludi Strobl, Polgár Galéria árverése (fotó: http://polgar-

galeria.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3830

5&categ, 2010.06.03.) D/24)a és gipsz D/24)b (fotó: hagyaték) 

805. Gábor Móricné, bronz, C/225 

806. Akt, terrakotta, 45 cm, j. b: Kisfaludi Strobl, D/58 

(http://www.antikapro.hu/large_picture.php?id=73602, 2010.02.28.) 

807. Klasszicizáló női figura a Köztársaság útja 23. sz. ház bejáratánál  

Irodalom: Terézváros 1968/3, 19. p. 

808. Szamáron ülő juhász, (http://kereso.koh.hu/index.php?_mp=mutargy&_amp=LM) bronz, 

50 cm D/19 

809. Összegömbölyödve, márv, j. b. Kisfaludi Strobl, (Virág Judit Galéria árverése 2002) D/25 

(a kép forrása: http://axioart.com/popup_pic.php?pic=images/live_images/original/-

378/7.jpg, 2010.06.03.) Előzmény nélkül bukkant fel egy árverésen. 

810. Fürdő után, márv. 65 cm, j. b: Kisfaludi Strobl, D/168 (fotó: http://kisfaludi-strobl-

zsigmond.hung-art.com/adatlap/index/festmeny/19782), egy internetes műkereskedelmi 

oldalon bukkant fel, azonosítása az 1911-es, hasonló című alkotással ugyanúgy 

megkérdőjelezhető, mint identifikációja. 

811. Ülő akt, br, 19 cm, j. j: Kisfaludi Strobl, D/60 (fotó: http://kisfaludi-strobl-

zsigmond.hung-art.com/adatlap/index/festmeny/19781)  

812. Női büszt, márv. 21 cm, j: K. Strobl, D/28 (a kép forrása: 

http://www.axioart.com/popup_pic.php?pic=images/live_images/original/2197/103.jpg, 

2010.02.17; az Axioart által 2008. okt. 16-án aukcionálva) 

813. Táncosnő, br. 26 cm, j. h: K. Strobl, D/23 (Villás Galéria és Aukciósház árverése, 

2009.12.12. fotó: http://www.axioart.hu/popup_pic.php?pic=images/live_images/–

original/2531/294.jpg)  

814. Női akt, márv. 40 cm, j. b. l: Kisfaludi Strobl, D/170 (Virág Judit Galéria 39. aukció 147. 

tétel, fotó: http://viragjuditgaleria.hu/hu/item/8712/, 2011.12.11.) 

815. Alvó leány, márv. J. h: Kisfaludi Strobl, D/171 
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Jelölések feloldása: 

 

félkövér: meglévő alkotás 

aláhúzott: ismeretlen helyen vagy megsemmisült 

kurzív: identifikációja bizonytalan 

 

 

A gyakran használt rövidítések feloldása: 

 

London 1935. kat. – Portraits and Figures by Sigismund de Strobl. London, Hannover 

Square, White Allom Galleries, 1935. A művész gyűjteményes kiállításának katalógusa 

Műcsarnok 1954. kat. – Kisfaludi Strobl Zsigmond kétszeres Kossuth-díjas, a Magyar 

Népköztársaság Kiváló Művésze gyűjteményes kiállítása, (Budapest) Műcsarnok 1954. 

augusztus–szeptember, katalógus 

Kopp J. 1956. – Kopp Jenő: Kisfaludi Strobl Zsigmond, Budapest, Képzőművészeti Alap 

Kiadóvállalata, 1956. 

Vucsetics 1960. – Jevgenyij Viktorovics Vucsetics: Zsigmond Kisfaludi Strobl. 

Moszkva, a Szovjetunió Művészeti Akadémiája, 1960. 

E. és sz. – Kisfaludi Strobl Zsigmond: Emberek és szobrok, Budapest, Képzőművészeti 

Alap Kiadóvállalata, 1969. 

GM kat. – Kisfaludi Strobl Zsigmond. A zalaegerszegi Kisfaludi Strobl Zsigmond 

Gyűjtemény Katalógusa, Zalaegerszeg, Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2004. 

Nyíregyháza 2005. kat. – Mesterek és mesterművek 7. Válogatás Kisfaludi Strobl 

Zsigmond (1884-1975) szobrászművész alkotásaiból. Nyíregyháza, Városi Galéria, 2005. 

Katalógus 

MFM 2008. kat. – Kisfaludi Strobl Zsigmond 1884-1975 kiállítása, katalógus, Szeged, 

Móra Ferenc Múzeum, 2008. 


