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Pázmány-szobor terve

Kisfaludi Strobl
Zsi mond

al otásai
A magyar művészet kiemelkedő tehetségű szobrásza, Kisfaludi
Strobl Zsigmond (1884-1975) életművéhez több jeles egyházművé

szeti vonatkozású alkotás kapcsolódik. Ezek egy része közismert.
de akad olyan is, amelyről csak kevesen tudnak.

Horváth Mihály csanádi püspök, az 1849-es Szemere-kormány
vallás- és közoktatásügyi minisztere szobrát az új Százados úti
műtermében 1912-13-ban mintázta meg a főpap szülővárosa, Szen
tes számára.' A tudós püspököt és történetírót reverendában, bal ke
zében könyvet tartva örökítette meg Kisfaludi Strobl, aki a kivitele
zésre pályázat útján nyerte el a megbízást. Az első világháború és
az azt követő gazdasági nehézségek miatt azonban a város sokáig
nem tudta vállalni a szoborállítás költségét. Horváth Mihály egész
alakos szobrát csak két évtizeddel később, 1937-ben állították fel
Szentes főterén. Az alkotást 1973-ban a Horváth Mihály Gimnázi
um előkertjébe helyezték át,2 majd 2002-ben visszakerült a főtérre.

1921-ben Ave Maria címmel, átélt áhítattal éneklő, fiatal női fe
jet mintázott. A mészkőből kifaragott szobrot nézve szinte halla
ni az egyházi ének felemelően szép dallamait. A finoman meg
formált alkotás a zalaegerszegi Göcseji Múzeumba került." (A
művész hűségesen ragaszkodott szülőföldjéhez, Zalához. Halála
után ezért a család a teljes hagyatékot a Göcseji Múzeumnak
adományozta, ahol az anyag egy része állandó kiállításon tekint
hető meg.)

Az 1635-ben Nagyszombatban létesített, majd 1777-ben Budá
ra költözött tudományegyetem 1921-ben vette fel alapítója, Páz
mány Péter nevét. A jogi kar belvárosi, Egyetem téri épületének
az 1920-as évek közepén átépített aulájába szánt Pázmány-szo
borhoz 1922-ben Kisfaludi Strobl is készített pályázati munkát,
amelyen a bíboros ülő alakját örökítette meg, ölében könyvvel.
A szobor barokkos mozgalmassága jól érzékelteti azt a kort,
melyben a főpap működött. Az alkotás markánsan karakteres,
megformálása mentes az emlékművek akkor divatos historizáló
sablonjaitól. Az ülő testhelyzet ellenére Pázmányból szinte su-
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4K. Strobl gyűjtemény.

i. m. 14. sz.

Patrona Hungariae
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Kisfaludi Strobl
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Művészet, 1926. év

558. és 560.
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Budapest, 1988,
1. kötet 410.
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Strobl Zsigmond.

Képzőművészeti Alap,
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Korunk magyar

egyházművészete.

Katolikus emléktár,
Budapest, 1983, 25.

Madonna

8Kopp Jenő:

i. m. 34-35.

gárzik a tetterő és az energia. Az egyik legjobb, leghitelesebb áb
rázolás a bíboros érsekről. (Végül azonban nem ez a mű került
az aulába, hanem ifj. Vastagh György 1925-ben felavatott, há
romalakos kompozíciója, amelyet 1950 körül eltávolítottak helyé
ről, 1997 óta Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
egyik épületében áll). A Kisfaludi Strobl Zsigmond mintázta,
bronzból öntött, harmincegy centiméter magas kismintát 
amely joggal kapott elismerést mind a korabeli, mind a későbbi

kritikusoktól - a Göcseji Múzeum őrzi."

A premontrei rend gödöllői gimnáziuma - késöbb Agrártu
dományi Egyetem, ma Szent István Egyetem - épülete számára
1926 után'' fehérmárvány Patrona Hungariae szobrot készített,
mely ülő testhelyzetben ábrázolta Szűz Máriát, fején a magyar
Szent Koronával, fölötte csillagos glóriával, ölében a gyermek Jé
zussal, jobbjában az országalmával. Az alkotás a tanintézet
1948-ban történt állami tulajdonba vételét követően eltűnt helyé
ről." Késöbb még látták a Kiscelli Múzeum szoborraktárában,
majd nyoma veszett. További sorsa ismeretlen.

Ugyancsak Patrona Hungariae - többek szerint Hungária - a
központi alakja annak a többalakos szoborcsoportnak, melyet az
1921-es népszavazás emlékére, a: soproni Tűztorony belvárosra
néző oldalán, Hikisch Rezső tervei alapján 1928-ban épített dísz
kapu fölé mintázott a művész. A barokkosan mozgalmas kom
pozíció a város és környékének lakossága Magyarországhoz való
ragaszkodását szimbolizálja.

Knotz Sándorné és fia, Knotz Ottó síremlékének készült
1925-ben az a Pieta, amely a Kerepesi temetőből került az 1909-ben
épült pesterzsébeti Szent Erzsébet plébániatemplomba." A kom
pozíció azért is figyelemre méltó, mert az egyházművészetben

általában megszokott ábrázolásmóddal szemben Szűz Mária
nem az ölében tartja a halott Jézust. Az alkotáson Krisztus fekvő

alakja látható, Mária pedig fölötte térdel. Amíg a kiterített holt
test méltóságot és nyugalmat áraszt, addig Szűz Mária fölötte
álló alakja a fia elvesztését sirató anya fájdalmát fejezi ki ele
mentáris erővel. A kompozíció drámaiságát Mária csak illuszt
rálja, a művészi mélységet valójában nem az ő alakja adja. A ta
lapzat alsó részén bronzból készített töviskoszorú utal a
keresztút és a kínhalál szenvedéseire. Ez a töviskoszorú jelzi,
milyen utat járt be Jézus a Kálvárián, amíg eljutott a halál meg
váltó nyugalmáig. Kisfaludi Strobl fehérmárványból faragott
szobra az egyetemes egyházművészet kiemelkedően szép és ih
letett Pietai«. Kár, hogya remek alkotás kevéssé ismert.

Egyik legszebb egyházi témájú alkotása az 1928-ban fából fa
ragott Madonna. Ez a szobor eredetileg egy, Kalocsán felállított
síremlék része, amelyet fiatalon elhunyt gyermekük sírjára ké
szíttettek a szülők. A ruszkicai fehérmárványból faragott alkotás
kétalakos: a Madonna lábánál térdelve imádkozó fiú látható." A
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9Kostyál László: Zala
egerszeg. Kisfaludi

Strobl Zsigmond gyűjte

mény. TKM 367. füzet,
Budapest, 1980, 14.

Prohászka-szoborterv

lOK. Strobl gyűjtemény.
i. m. 95. sz.

llVisyné dr. Strobl Éva
szíves közlése.

Szent Imre emlékműve

l2Liber Endre: Budapest
szobrai ésemléktáblái.

Budapest Székes
főváros, Budapest,
1934, 374-376. és

Medvey Lajos: Vezető

Budapest szobrai
megtekintéséhez.

Mérnökök Nyomdája,
Budapest, 1939, 88.

Madonna-szobor gipsz változata a művész lánya, Visyné Strobl
Éva tulajdona. A fából faragott, egy méter magas eredeti 
amelyet a Műcsarnokban, 1930-ban tartott Szent Imre-kiállításon
a kor legrangosabb egyházművészetielismerésével, az Ipolyi-díj
jal tüntettek ki - a zalaegerszegi Kisfaludi Strobl gyűjtemény

ben található. liA gótikus madonnák ihletett leszármazottja áll
előttünk, enyhe S vonalat leíró testtel, szelíden lehajtott fejjel,
kissé felemelt, szinte ölelkező kezekkel, rendkívül finoman meg
faragott, a test vonalait is láttató ruharedókkel" - írta az alko
tásról Kostyál László."

Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök tervezett emlékmű

véhez 1929-ben készített bronzból öntött kismintát," amely a len
dületesen szónokló püspököt örökítette meg. Budapesten végül
nem ez az alkotás, hanem Fülöp Elemér szakrálisabb hangvéte
lű, háromalakos kompozíciója került 1934-ben felállításra a Káro
lyi-kertben. (A két mellékalak 1944-45-ben elpusztult, a főalak

ma Székesfehérváron látható.) Kisfaludi Strobl saját Prohászka
szobortervét haláláig a műtermében őrizte. A művész elhunyta
után lánya a bronzszobrot a pannonhalmi főapátságnak ajándé
kozta," amely méltó helyre, a főmonostor második emeleti folyo
sójára került.

A főváros XI. kerületében, a Horthy Miklós (ma Móricz Zsig
mond) körtéren 1930. augusztus 17-én avatták fel a művész leg
jelentősebb egyházi témájú köztéri alkotását, Szent Imre em
lékmüvét." A hétalakos szoborcsoport Izabella főhercegné ajándé
kaként létesült, az Árpád-házi herceg halála kilencszázadik évfor
dulójára emlékező Szent Imre év ünnepségsorozata keretében.
Az egyszerű mészkő talapzaton középen az 1083-ban szentté
avatott Imre herceg másfélszeres életnagyságú bronzszobra áll,
kezében liliommal. A kétoldalt elhelyezett három-három, szintén
bronzból öntött mellékalak személyében a magyar fiatalság vé
dőszentjének hódoló ifjúságot kívánta a művész megjeleníteni.
Baloldalon virágcsokrot nyújtó, díszruhás lány térdel, mellette is
kolás kislány és imára kulcsolt kezű levente. A másik oldalon
mezítlábas kis parasztlány térdel, tőle jobbra cserkészfiú és kezé
ben könyvet tartó emericánás diák áll. A talapzat főhomlokzati

domborművén Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának.
Mellette balra Szent Imre térdel. Az emlékművet a legmagasabb
hazai állami és egyházi méltóságok, továbbá több külföldi főpap

- köztük Aloisio Sincero pápai legátus, Lengyelország prímása,
August Hlond és Anglia római katolikus egyházfője, Francis
Bourne - jelenlétében, a Serédi Jusztinián hercegprímás által ce
lebrált szentmise keretében avatták fel.

A posztamens két oldalán egy-egy idézet olvasható Szent Ist
ván Intelmeios; illetve Szent Imre imájából. A hátoldalra az ado
mányozó nevét megörökítve liA magyar nemzetnek / Izabella fóner
cegasszony / 1930" szöveget vésték. Ugyancsak itt volt látható a
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13K. Strobl gyűjtemény.

i. m. 92. és 93. sz.

Szent József szobra

14K. Strobl gyűjtemény.
i. m. 106. sz.

Szülei síremléke

15Rákosmente. Buda
pest fóváros XVII.

kerülete. (Szerk.
P. Istenes Márta.)

Budapest Főváros XVII.
Kerületi Tanácsa,
Budapest, 1987,

37. kép.

Komáromi Csipkés
György szobra

főhercegné bronzból öntött címere, melyet az 1950-es években
eltávolítottak a talapzatról. Az emlékmű egyébként szerencsésen
elkerülte az ötvenes évek szoborbontásait és áthelyezéseit, s 
ritkaság a budapesti köztéri szobrok sorában - jelenleg is ere
deti helyén áll. Az alkotást a Móricz Zsigmond körtér átépítésé
hez kapcsolódóan, 2002 nyarán ifj. Madarassy Walter szakavatott
irányításával teljesen felújították. A főalak 1929-ben készített nagy
mintája a művész ajándékaként a ciszterci rend Villányi úton álló,
1938-ban felszentelt Szent Imre templomába került. A Walder
Gyula tervezte neobarokk stílusú templom előcsarnokában ma is
megtekinthető a szobor. A Szent Imre szobor két kismintája 
egy harminchét centiméter magas bronz illetve egy harmincnyolc
centiméteres festett fa változat - a zalaegerszegi Kisfaludi Strobl
gyűjteményben található." Ezeken kívül több kisméretű példány
létezik a főalakról. Még Kanadába is jutott belőlük: egy bronzból
öntött példány Montrealban, a Magyarok Nagyasszonyáról elne
vezett római katolikus templomban található.

Az Üllői úton Aigner Sándor tervei alapján 1904 és 1908 kö
zött neogótikus stílusban épült fel az Örökimádók temploma. Az
oltártól jobbra nyíló Szent József kápolnában 1931-ben helyezték
el Kisfaludi Strobl alkotását, Szent József szobrát. József bal karjá
val a kis Jézust öleli magához, jobb kezében liliomot tart. Mind
kettőjük feje fölött aranyozott glória. Az alkotásért a Budapesti
Országos Központi Oltáregyesület elnöknője, őrgróf Pallavicini
Edéné szívélyes hangú levélben mondott köszönetet a művész

nek. Bár a templomot 1944-45-ben és 1956 novemberében súlyos
tüzérségi találatok érték, a szobor szerencsére ma is épségben áll
a kápolna oltárán. Az alkotás gipszmintája a zalaegerszegi
Kisfaludi Strobl gyűjteményben található."

Szülei halála után, a rákoshegyi temetőben lévő sírjukra ter
mészetesen maga a művész mintázott síremléket. Az 1935-ben
készült alkotás a vállán vitt kereszt súlya alatt térdre roskadt
Krisztust ábrázolja. Az arcával az égre tekintő életnagyságú szo
bor drámai erővel, de patetizmus nélkül jeleníti meg Jézus szen
vedésének egyik stációját. A temető felszámolása miatt a szobor
ma a XVII. kerületben, a rákoshegyi Szent István téren található,
a templom főhomlokzatánál, a bejáratához vezető lépcső mel
lett." A talapzaton a következő szöveg olvasható: "Kisfaludi
Strobl Zsigmond / és felesége / Vöőri Kovács Klementina / emlékére /
1935."

Keresztény egyházművészeti alkotásokon, ha szobrokról van
szó, általában a katolikus valláshoz kapcsolódó műveket szoktak
érteni, hiszen a protestáns templomokban szoborral nemigen
találkozhatunk. Kisfaludi Strobl Zsigmond nevéhez azonban re
formátus emlékmű is fűződik. A Vallás- és Közoktatásügyi Mi
nisztérium pályázatot hirdetett a magyar reformáció négy ki
emelkedő egyénisége Debrecenben történő megörökítésére. A
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l6SZ. Kürti Katalin:
Köztéri szobrok és

épületdíszítő alkotások
Debrecenben és Hajdú

Biharban. Hajdú-Bihar
Megyei Tanács, Debre
cen, 1977, 107.; Lovas

Márton: Debrecen,
Nagyerdő. TKM 395.

füzet, Budapest,
2000, 11.

Szent György szobra

17Prohászka László:
Lovas szobrok.

Városháza, Budapest,
1997, 44-45.

Huszár Károly
síremléke

l8Tóth Vilmos:
A Kerepesi úti temető.

II. rész. Budapesti
Negyed, 1999/3. 366.

művész mind a négy ábrázolni kívánt személy - Huszár Gál,
Komáromi Csipkés György, Méliusz Juhász Péter, Szenczi Mol
nár Albert - szobrának elkészítette kismintáját. A zsűri

1931-ben meghozott döntése értelmében Kisfaludi Strobltól vé
gül csak Komáromi Csipkés György, a 17. században élt tudós ta
nár és bibliafordító másfélszeres életnagyságú, nemesen egysze
rű bronzalakját állították fel, 1938-ban. Az eredeti kismintán a
művész kalappal a fején ábrázolta a bibliafordítót. A köztérre
került alkotáson már kalap nélkül, lobogó hajjal látható Komáro
mi Csipkés György. (A másik három református' egyházi szemé
lyiség alakja más-más művész, Ohmann Béla, Pásztor János és
Füredi Richárd alkotása révén került a debreceni tudományegye
tem parkjába.)"

A budai Vár egyik kevéssé ismert képzőművészeti alkotása
Kisfaludi Strobl Zsigmond Szent György alakját megörökítő mű

ve, amely 1939-től az - akkor miniszterelnöki hivatalként és re
zidenciaként működő - Sándor-palota külső falát ékesítette. A
mészkőből faragott dombormű életnagysághoz közelítő méret
ben, sárkánnyal küzdő páncélos lovagot ábrázol, akinek pajzsát
kereszt díszíti. Az alkotás Bárcziházi Bárczy István miniszterel
nökségi államtitkár felkérésére készült, figyelemmel arra a tény
re, hogy a Sándor-palota előtti tér Szent György nevét viseli. A
dinamikus és lendületes kompozíció nem egyszerűen a Jó győ

zelmét ábrázolja a Gonosz felett. Kisfaludi Strobl művén a harc,
a küzdelem jelenik meg, ám a szemlélő egy pillanatig sem kétel
kedhet a szent lovag végső diadalában.

Az 1944-45-ös ostrom során az épület kiégett, déli szárnya
teljesen romba dőlt. A dombormű évekig a Kőfaragóipari Válla
lat telepén kallódott, míg 1989-ben visszakerülhetett a kívül
helyreállított palota északi falára." A Sándor-palota teljes újjáépí
tése során az alkotást ismét levették a falról. A domborművet

nem helyezték vissza a palota falára, amely immár a köztársasá
gi elnök hivatalának ad otthont. Az alkotás a Szent György tér
füves termetén várja, hogy méltó helyet találjanak számára.

A Kerepesi úti temetőben 1942-ben állították fel Huszár Károly
volt miniszterelnök síremléket." A politikus, aki több hazai ke
resztény párt és mozgalom vezetője volt, tevékenyen részt vett
az 1930-as Szent Imre év és az 1938-as budapesti Eucharisztikus
Kongresszus megszervezésében. Sírjára Kisfaludi Strobl népvise
letbe öltözött fiatal férfi alakját mintázta mészkőből, aki kezével
hatalmas keresztet emel a magasba.

Szintén síremlékhez készült az 1940-es évek elején mintázott,
imádkozó Szüz Mária. A hosszú lepelben látható, fejét kissé le
hajtó Madonna-alak 32,5 centiméter magas kismintája fennma
radt a művész hagyatékában. Jelenleg magántulajdonban őrzik.

Kisfaludi Strobl Zsigmond az 1950-es évek elején két kisebb
méretű egyházi témájú szobrot készített, amelyek alapváltozatát
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Madonna

19K. Strobl gyűjtemény.
i. m. 163. sz.

Feltámadt Krisztus

20"A tiszta hannónia
szépségét kerestem ..."

Új Ember, 1975.
szeptember 7., 2.

21K. Strobl gyűjtemény.
i. m. 162. sz.

Árpádházi szentek
szobrai

22Gerte János - Kovács
Attila - Makovecz Imre:
A századforduló magyar

építészete. Bonex 
Szépirodalmi, Budapest,

1990, 69. és 253.

23K. Strobl Zsigmond
gyűjtemény. i. m. 5.

24Erdei Gyöngyi:
Műpárloló Budapest.

Városháza, Budapest,
2003, 129.

haláláig a műtermében őrizte. Az egyik alkotás terrakottából
mintázott, ötvenhárom centiméter magas Madonna, amely érde
kes párja a több mint húsz évvel korábban, fából faragott társá
nak. Talapzatául három lépcső szolgál, amelyen a hosszú, lepel
szerű ruhát viselő Mária mezítláb lép le. Kezét keresztben tartja
keble fölött, enyhén meghajtott fején a háta közepéig érő kendő

takarja. Arcán üdvözült mosoly, szelíd tekintete hitet és derűt

sugároz. A szobor gipszmintáját a zalaegerszegi Kisfaludi Strobl
gyűjteményben őrzik.19 Az alkotásnak negyvenhét centiméter
magas, fehér mázas kerámia változata is készült, amelynek a
művész hagyatékában fennmaradt példánya magántulajdonban
található.

A másik alkotás, a Feltámadt Krisztus gipszből megformált,
hatvanegy centiméter magas, álló alakjáról a Zala megyei Eger
vár plébánosa kérésére bronzból öntött változat is készült, amely
a község katolikus templomába került. "Boldog leszek, ha Eger
vár gyönyörű ősrégi templomát - amelynek műkincseiből gyer
mekkoromban az első ihletést kaptam a művészi pályára - az
én alkotásom is díszítheti" - írta 1974. október 21-én kelt leve
lében az idős művész az egervári plébánosnak/" A szobor gipsz
ből készült alapváltozata a Göcseji Múzeumban található."

A művész 1951-ben nyaralót vásárolt Balatonakarattyán, ahol
ezt követően szívesen pihent családjával nyaranta. Az 1950-es
évek végén az akarattyai római katolikus templom részére két
alkotást ajándékozott. A Göcseji Múzeumban őrzött Madonna, il
letve az egervári Feltámadt Krisztus terrakottából készült másod
példánya a Szent István téren álló templom épületének külső

homlokzatán lévő két falfülkébe került.
Kecskeméten Kisfaludi Strobl alkotásának tulajdonítják a bel

város századelőn épült szecessziós stílusú katolikus bérházát
egykor ékesítő, életnagyságú szobrokat. A [ánszky Béla és Szi
vessy Tibor terveztef házat öt Árpád-házi szent - Szent István,
Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet és Szent Margit - vala
mint Szent Miklós (Kecskemét védőszentje) díszítette, melyek az
épület 1960-ban történt lebontása után a Béke fasori temetőbe

kerültek. Kisfaludi Strobl szerzőségét támasztja alá, hogy a mű

vész 1909 körül a városban dolgozott, 1911-ben pedig tagja lett
az akkor induló kecskeméti müvésztelepnek.P Ebben az idő

szakban több szecessziós ihletésű alkotást készített/4 amelyek
sorába jól illeszkednek az épületdíszítő szentek szobrai. A Kecs
keméti Római Katolikus Főplébánia 2000-ben, a magyar állam
alapítás millenniuma tiszteletére a hat kőszoborból létrehozta a
város Arborétuma területén lévő, 1718-ban épült Mária-kápolná
hoz vezető Magyar szentek szoborsétányát.

Kodály Zoltán szerint minden jó műalkotás élni segít. Kis
faludi Strobl Zsigmond egyházművészetimunkái nemcsak segít
séget, hanem hitet is adnak az élethez.
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