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A hazai szobrászat kimagasló tehetségű alakja, Stróbl Alajos 1856.
június 21-én született a felvidéki Liptóújváron. A bécsi Iparművé-
szeti Iskolában 1874 és 1876 között Gustav König volt a tanára, majd
a Képzőművészeti Akadémián 1876 és 1880 között Caspar von Zum -
buschnál tanult.1 Több mint negyven éven át, Zala György mellett
Stróbl volt Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb szobrásza,
e mellett 1885-től évtizedeken át tanított a budapesti Mintarajztanoda
(a későbbi Képzőművészeti Főiskola) keretében működő szobrász
mesteriskolában.2 Állami és magán megrendelések mellett több je-
lentős egyházi vonatkozású megbízást is kapott.

Fiatalon kitűnt tehetségével, nem véletlen, hogy az 1880-ban már
épülő budapesti Operaház számára több épületszobrot készített.
Többek között ő mintázta 1881-ben az épület főbejáratához Erkel Fe-
renc és Liszt Ferenc ülő alakját is.3 Lisztet papi reverendában örökí-
tette meg (1865-ben a zeneszerző felvette a kisebb rendeket, ettől
kezdve többnyire reverendában járt). Az alkotás kisméretű patiná-
zott gipsz változata az Andrássy út 65. szám alatti Liszt Ferenc Em-
lékmúzeum és Kutatóközpont állandó kiállításán látható.4 Liszt
több ízben modellt ült a fiatal szobrásznak, aki valóban remek port-
rékat készített róla. Bár az Operaház bejáratánál lévő szobor is álta-
lános elismerést váltott ki, Liszt Ferenc 1907-ben a Zeneakadémia fő-
homlokzatára felkerült, ugyancsak papi ruhát viselő, háromszoros
életnagyságú ülő bronzalakja még inkább kiérlelt alkotás.5 Kár, hogy
ez utóbbi mű szépsége a nagy magasság miatt alig érvényesül.

Korai alkotásai közé tartozik a Simor János hercegprímást ábrá-
zoló, 1886-ban készült bronz mellszobor. A főpapot aranymiséje al-
kalmából örökítette meg a művész. Fején pileolus, reverendáján a
mellkereszten kívül a Szent István Rend 1867-ben részére adományo -
zott nagykeresztjének csillaga és rendi lánca. A szobor az esztergo mi
Keresztény Múzeumban az első emeleti lépcsőfordulóban található.6

(A múzeumot a műpártoló Simor alapította, saját magángyűjtemé-
nyére alapozva.) A mellszobor és a fej gipsz változata a Magyar
Nem zeti Galériában van.7 Ez a portré még érezhetően a bécsi neo-
ba rokk szellemében fogant, de Stróbl a 19. század végére sikeresen
túllépett ezen a konzervatív művészeti irányzaton. Későbbi műveit
már saját egyéni stílusa jellemzi. „Az akadémikus szabályokat élet-
melegséggel, eleven részletekkel tudta feloldani” — méltatta mun-
kásságát Kovalovszky Márta.8
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1886-ban mintázta Császka György kalocsai érsek fehér márvány
mellszobrát, amely jelenleg is a kalocsai érseki palotában található.9

A 75 centiméter magas karakteres portré mellkereszttel, kis főpapi
sapkával (pileolus) ábrázolja az érseket. Kiváló alkotás, kár, hogy a
nagyközönség előtt máig szinte ismeretlen. A márványtalapzatra
Császka György bronzból öntött címerét készítette el a művész.

Stróbl értékmentő tevékenységét dicséri, hogy 1889-ben átvitette
az általa vezetett mesteriskola Epreskertben működő területére a
budavári Nagyboldogassszony- (Mátyás-) templom egyik lebon-
tott gótikus kapuját.10 1893-ban kiharcolta, hogy a bontásra ítélt jó-
zsefvárosi 18. századi barokk kálváriát megsemmisítés helyett kö-
venként átszállítva ugyancsak itt állítsák fel. (A kálvária ma is az
Epreskert ékessége, 2006-ban teljesen felújították.)11

Schulek Frigyes és Stróbl Alajos érdekes elgondolása volt, hogy a
Mátyás-templom előtti téren álló barokk Szentháromság oszlop he-
lyére négyoszlopos baldachin alatt a Magyarok Nagyasszonyának
szobra kerüljön elhelyezésre,12 de a javaslat nem valósult meg. A ter-
vezett központi alak, az 1910-ben készült Patrona Hungariae kompo-
zíciója ülő Madonnát ábrázol, fején a Szent Koronával, ölében a gyer-
mek Jézussal. A 40 centiméteres gipsz kismintát a Magyar Nemzeti
Galéria őrzi.13

Simor János hercegprímás szobrát 1894-ben egész alakos változat-
ban is elkészítette az esztergomi Bazilika számára. A másfélszeres
életnagyságú, carrarai fehér márványból készült szobor hermelines
főpapi díszruhában, rajta a Szent István Rend nagykeresztjének csil-
lagával és rendi láncával ábrázolja Simor érseket. A bal kezében tar-
tott tervrajz az általa alapított Keresztény Múzeumra utal. Kiváló
portré, a bazilika egyik meghatározó plasztikai alkotása. „Az arc ka-
rakterisztikus vonásain keresztül a jellem érzékeltetésére törekszik,
sőt az ábrázolt személyen keresztül nem egyszer a személyt uraló
eszmét is kidomborítani igyekszik” — méltatta Ybl Ervin.14 A mű
gipszmintája a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona.15

1895-ben Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök, bíboros,16 1899-ben
Kurcz apát mellszobor-portréját mintázta meg (utóbbi magántulaj-
donban áll).17

Az Országgyűlés az 1896. évi VIII. törvénycikk rendelkezéseivel
a magyar honfoglalás ezredik évfordulója emlékét a budapesti Mil-
lenniumi emlékmű, hét vidéki honfoglalási emlékoszlop, valamint
a Szépművészeti Múzeum létrehozása mellett Szent István budavári
szobrának felállításával is meg kívánta örökíteni.18 Utóbbi emlékmű
létrehozására Stróbl Alajos pályázaton kívül kapott megbízást. A mű-
vész tíz évig dolgozott a szobron. A zsűri osztatlan elismerésére remek
paripát mintázott. Nem tudott azonban ellenállni a kísértésnek: sze-
rette volna valamennyi korabeli díszt és használati tárgyat bemu-
tatni. Tökéletes történeti hűségre törekedett a legapróbb részletekig,
még a kengyelvasak történetét is tanulmányozta. A rengeteg ékít-
mény azonban nem vált a kompozíció hasznára, a szobor túldíszí-
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tettnek tűnik. A hatalmas nyeregtakaró és a rengeteg sallang elfedi a
ló testének nagy részét, így kevéssé érvényesül a mintázás szépsége.19

István királyt díszesen felszerszámozott paripán ülve, fején a ma-
gyar szent koronával, vállán nagyméretű palásttal, kezében apostoli
kettős kereszttel, feje körül lévő aranyozott glóriával ábrázolta
Stróbl. A palást alól a Prágában őrzött híres Szent István-kard mar-
kolata látszik ki. A Schulek Frigyes tervezte — és a közeli Halász-
bástyával harmonizáló — neoromán talapzaton lévő négy dom-
bormű Szent István uralkodásának kiemelkedő mozzanatait idézi.
A homlokzati a törvényhozást, a jobb oldali királlyá koronázását, a
bal oldali Bécs hódolatát, a hátoldali pedig a székesfehérvári temp-
lom alapítását ábrázolja. Fölöttük lépcsőzetesen újabb talapzat
emelkedik, amelynek négy sarkán egy-egy, mészkőből faragott
oroszlán ül. Ezt a posztamenst is domborművek díszítik: jobb ol-
dalon Máté és Lukács evangélista jelképe, az angyal és a bika, bal-
ról János és Márk jelképe, a sas és az oroszlán. Elöl az Isten báránya,
a hátoldalon kettős kereszt. A Má tyás-templom mellett lévő lovas
szobrot 1906. május 21-én avatták fel, I. Ferenc József király jelen-
létében.20 Az alkotásért az uralkodó a Ferenc József Rend középke-
resztjével tüntette ki a művészt.21

A Hild József tervei alapján építeni kezdett, majd Ybl Miklós irá-
nyításával 1905-re befeje-
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A bazilika kupolát tartó pillérkötegei egyikére a szószéket helyez-
ték, a többi három pillérkötegen egy-egy fülkében magyar szentek
alakjai láthatók. Fadrusz János Szent László, Senyei Károly Szent Er-
zsébet szobrát mintázta meg, míg a dél-nyugati fülkébe 1904-ben
Stróbl Alajos készítette el Szent Gellért és a gyermek Szent Imre kettős
szobrát carrarai fehér márványból.24

A Szent Kereszt-oltárra 1908-ban készítette Assisi Szent Ferenc élet-
nagyságú alakját fehér márványból.25 Az egyszerű barátcsuhában
ábrázolt szent kezében az Evangélium a küldetését jelképezi. A jobb
kezében tartott feszület a Krisztussal való különösen bensőséges kap-
csolatára, a jobb lábánál lévő koponya a vezeklésére utal.26 Az oltár
másik oldalára Gonzaga Szent Alajos egész alakos szobrát mintázta
meg, amelyet 1913-ban faragtak carrarai márványba.27 A fiatal férfi
egyszerű papi ruhában látható, kezében feszülettel. A lábánál lévő ko-
rona és jogar arra utal, hogy lemondott őrgrófi rangjáról és vagyoná-
ról. (Az előbbi alkotás I. Ferenc József, az utóbbi a hívek ajándékaként
került a templomba.)28 A két szobor kismintája és a Szent Ferenc szo-
bor gipsz tanulmányfeje a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona.29

Viszonylag kevéssé ismert, hogy a Halászbástya melletti és a Ba-
zilikában lévő szobrokon kívül volt egy harmadik Szent István-ábrá-
zolása is Stróblnak: a budavári Királyi palota 1900-ban elkészült
Szent István termének kandalló-párkányára Zsolnay-kerámiából
mintázott mellszobrot az államalapítóról30 (1944–45-ben a terem el-
pusztult). Stróbl Alajos István királyról készített szobrai a hazai Szent
István-ikonográfia alapvetően meghatározó jelentőségű alkotásai.

Egyházművészeti kisplasztikái sorában 1910 körül mintázta a
Szent János evangélista 37,5 centiméteres szobrát, amely ülő férfiala-
kot ábrázol, térdén nyitott könyvvel, és a Szent család 28 centiméte-
res vázlatát. A két gipszalkotás egy plasztilinből készült, 33 centi-
méteres ülő Krisztus szoborral együtt a Magyar Nemzeti Galéria
gyűjteményében található.31

A Városligetben az 1896-os millenniumi kiállításra létesült a Jáki
kápolna, amelyet 1907-ben — immár végleges formában — Alpár
Ignác tervei alapján újra felépítettek. Az 1915-ben felszentelt kis temp-
lomba került Stróbl Madonna a gyermekkel című, 1912-ben készített, 48
centiméter magas bronzszobra.32 Gipszmintáját a Magyar Nemzeti
Galéria őrzi.33 A műnek egy kisebb méretű bronz példánya magántu-
lajdonban van, amely legutóbb a budapesti Ménesi úti Molnár-C. Pál
Műterem-Múzeum 2015 tavaszi időszakos kiállításán volt látható.

Az Országos Régészeti és Embertani Társulat már a millennium
évében, 1896-ban adománygyűjtést indított a tudós bencés pap, Rómer
Flóris szülővárosában, Pozsonyban felállítandó szobra javára. Rómer
Flóris nagyváradi nagyprépost-kanonok igazi polihisztor volt: mű-
vészettörténész, festőművész, a 19. századi hazai történetírás megha-
tározó alakja, a magyar régészet és műemlékvédelem egyik kezde-
ményezője, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Stróbl elkészítette a mellszobor mintáját, amely évekig a pozsonyi pol-
gármester dolgozószobáját díszítette. Végül bronzba öntötték a szob-
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rot, és a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók közgyűlése alkal-
mából 1907-ben felavatták a Ferenciek terén.34 A szobrot eredeti ta-
lapzatával együtt 1998-ban meglehetősen eldugott helyre, a régi vá-
rosháza (ma a pozsonyi Városi Múzeum) belső udvarára vitték.

Síremléket Stróbl Alajos viszonylag keveset készített, azok több-
sége viszont meghatározó jelentőségű. A művész nevéhez fűződik
a Kerepesi úti temetőben Deák Ferenc és Kossuth Lajos mauzóleu -
ma szobrainak elkészítése. Reiner Zsigmond sírjára 1910-ben Szűz
Mária és Szent István alakját ábrázoló kisméretű márvány dombor-
művet készített.35

Alkotói tevékenysége elismerését bizonyította, hogy számos ki-
tüntetés mellett 1913-ban liptóújvári előnévvel magyar nemesi
címet kapott a királytól.36

1921 körül mintázta dr. Nemes Antal pápai prelátus életnagyságú
bronz portréját, aki 1898-tól egészen 1936-ban történt nyugdíjazá-
sáig volt a budavári Mátyás-templom plébánosa. Mivel a makáriai
választott püspök címét is viselte, a művész püspöki ruhában örö-
kítette meg Nemest. A püspök közeli jó viszonyban volt Stróbllal,
ő keresztelte meg a művész egyik fiú unokáját. A 71 centiméter
magas, karakteres portré a Magyar Nemzeti Galériába került.37

1922-ben Huszár Elemér budapesti terézvárosi káplán, egyházi
író és Sík Sándor piarista tanár, tartományfőnök, költő, író, műfor-
dító, irodalomtörténész arcmását mintázta meg Stróbl.38 Ezen mű -
vek hollétéről nincsen adat.

Az Ybl Miklós tervezte, 1879-ben felszentelt budapesti Bakáts téri
Assisi Szent Ferenc főplébánia-templom falán Stróbl Alajos Assisi
Szent Ferenc ruszkicai márványszobra látható, amely a Szent István-
bazilikában lévő hasonló alkotásának változata. A Székesfőváros
1929-ben a művész hagyatékából vásárolta meg a művet, amely a
templom északi külső falára került.39 A korabeli kritika túldíszítettnek
találta az aranymozaikkal kirakott fülkében lévő szobor feje fölötti,
kövekkel kirakott dicsfénykoronát.40 1945 után nyoma veszett a gló-
riának — lehet, hogy a háborús események áldozatául esett. Bárhogy
is történt, a szobor plasztikája és művészi ereje az egyszerűbb hát-
térrel jobban érvényesül. (Az alkotás gipszmásolata a felvidéki
liptóújvári templom mellékoltárára került.)41

Egyik utolsó munkája Szent Ferenc bronzból öntött mellképe volt,42

amelyen már csak az Evangéliummal a kezében ábrázolta a szerze-
test. „Az arc belső izzására és a kezek kifejező megmintázására össz-
pontosította a mondanivalóját” — írta a műről Henszlmann Lilla.43

Talán ezen az alkotásán érződik leginkább Donatello hatása, akit
egész munkássága alatt egyik példaképének tekintett.

Stróbl Alajos hetven éves korában, 1926. december 13-án távo-
zott az élők sorából, hamvait a Kerepesi úti temetőben helyezték
örök nyugalomra. „Nem volt szobrász a magyar glóbuszon, kinek
ennyire sikerült volna mindent, ami benne rejlett, minden szunnya -
dó lehetőséget, magából kiadnia. A sors kiválasztottja volt eb ben”
— írta nekrológjában Beck Ö. Fülöp.44
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