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A magyar szobrászművészet díszes 
alappillére kidőlt : Stróbl Alajos 70 éves 
korában hirtelen elhunyt. 

A kiváló mester nagy és jelentős sze-
repet tö l töt t be a magyar szobrászmű-
vészet történetében. Egyike volt azok-
nak, kik a még nem nagymultú i f jú 
magyar szobrászatot európai színvo-
nalra emelték. Stróbl Alajos munkás-
sága tu la j donképen az a határvonal , 
melytől életerős szobrászművészetün-
ket számíthat juk. A mult őelőtte (Izsó 
Miklós, korát megelőző tehetségének 
felvillanásától eltekintve) legfeljebb 
csak reményt mutogatot t arra, hogy a 
magyar géniusz a szobrászat terén is 
megtermi a maga ékes virágait, a jelen 
magyar szobrászművészete azonban 
aligha volna ilyen gazdag Stróbl Alajos 
dús munkássága nélkül. A jeles mester 
nevelői működése pedig egyenesen 
döntőjelentőségű volt hatalmasan előre-
törő szobrászatunk jövőjére nézve. 

Stróbl Alajos 1856-ban született. 
Féligmeddig gyermek volt még, mikor 
egy külföldi kályhagyárba került, ahol 
különböző alakok kifaragását bízták 
reá. E kis inasi sorból ívelt ki Stróbl 
Alajos ragyogó művészi pályája. Tehet-
ségét csakhamar felismerték s hamaro-
san Bécsbe került, ahol Zumbusch ta-
ní tványa lett . A neves bécsi szobrász 
műveinek látása, az ő körében való 
kezdő munkálkodása gyuj to t ták fel a 
benne rejlő művészi szikrát. Még csak 
húsz egynéhány éves, mikor megal-
kot ja Perseusát, melyet annyira szere-
te t t s mely munkája már igazi művészi 
szoboralkotás. Később magyar állami 
ösztöndíjjal fo lyta t ja tanulmányait , 
hazakerül és hamarosan jelentős meg-
bízásokat kap. Igy az akkoriban épülő 
Operaház részére mintázott több sike-
rült képmást hires zeneművészekről. 
E munkái után már gyors léptekkel 
halad előre. Reábízták Liszt és Erkel 
alakjainak megmintázását is. Hire 
neve nőttön nőtt . Ezután egyre-másra 
alkotja jobbnál jobb arcmásait, melyek 
között legismertebbek Mészölyről, Lotz-

ról, Gyulairól, Wekerléről stb. mintá-
zott, nagy jellemző erővel ékes mell-
szobrai. 

Hires kisebb képmásain kívül a mo-
numentális szobrászat terén is mara-
dandó műveket alkotott Stróbl Alajos. 
Talán legsikerültebb műve a Múzeum 
előtti Arany János-szobor, mely a maga 
szép, nyugalmas voltában jellemzően 
fejezi ki a Toldi költőjének örök magyar 
egyéniségét. A budavári Mátyás-kút is 
feledhetetlen koszorút szerzett nevé-
nek. E kompozició főalakjával állami 
aranyérmet nyert. Az Erzsébet-téren 
a nagy orvostanár, Semmelweis már-
ványba faragott nemes alakja hirdeti 
Stróbl kivételes tehetségét. A budavári 
Koronázótemplom terén álló szent 
István-lovasszobor is a mester alkotása. 
Dús termékenységének haj tásai a vá-
rosligeti gróf Károlyi Sándor szobor, 
a finom elgondolású nagykőrösi Arany-
emlék és sok más fővárosi és vidéki 
kisebb és nagyobb szobormű. Jókai 
Mór karakterisztikus, közvetlenhatású 
ülőszobrát szintén Stróbl mester al-
kot ta . 

A Szépművészeti Múzeum modern 
szoborgyüjteményének egyik legszebb 
darabja : Anyánk című műve. E bájos 
öregasszony-alak nemcsak a tökéletes 
szobrászi tudást revelálja, hanem mély-
séges poézist is áraszt magából. Ezt a 
bensőséges alkotását Párizs a Grand 
Prix-vel koszorúzta meg. 

Tanári működését már a 80-as évek 
derekán megkezdette. Lelkes örömmel 
foglalkozott a gondjaira bízott művész-
ifjúsággal, egymásután nevelte föl az 
ú j és ú j szobrásznemzedéket, mely örök 
hálára kötelezve érezte magát nagy 
mestere iránt, nemcsak a dúsan kapot t 
tanulságokért, de a melegszívű művész 
mindenkor megnyilvánuló nagy emberi 
jóságáért is. Valósággal a ty ja volt ta-
nítványainak. Tanári működését negy-
ven év gazdag eredményének az if jú 
generációkba plántálása után, csak a 
legutóbbi években hagyta abba. 

Stróbl Alajos egyik legjellemzőbb 
alakja volt a mult század hatalmas erő-
vel előretörő, évről-évre izmosodó ma-
gyar művészetének. Úttörő volt, anél-
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kül, hogy forradalmár lett volna. A ma-
gyar szobrászatot felszabadította az 
ódon nyügök alól, megindította a for-
mák természetes szabad kibontakozását 
és dús munkásságával gerincet adott 
az akkor még magát meg nem talál t 
magyar szobrászművészetnek. Hosszú 
életének vége felé taní tványainak ú t j a 
már eltért az ő ösvényétől, de megelé-
gedetten ál lapí that ta meg, hogy nem 
élt hiába, mert kivételes tehetsége föl-
felétörő u ta t nyi tot t , szemhatárokat 
tágított , gondos nevelőmunkássága kor-
szakos eredményeket ha j to t t . 

Életében szebbnél-szebb kitünteté-
sekhez ju to t t , melyeket ugyancsak ki-
érdemelt izmos, derék, termékeny mű-
vészetével és azzal, hogy ezüstös, sok 
babérral ékes fejére öreg kora dacára is 
föltette a katonasapkát , mikor hazájá t 
veszélyben érezte. Lélekszerinti mű-
vész, lelkes ember, jó hazafi és arany-
szivű művésznevelő volt. 

Halála érzékeny veszteség a magyar 
művészetre. Alkotásai azonban meg-
őrzik tisztelt nevét s az ú j magyar 
szobrásznemzedék mindig hálával fog 
emlékezni művészetének legeredmé-
nyesebb úttörőjére. Myn. 

Színházi szemle. 

I. 
A Nemzeti Színház utóbbi évekbeli 

Shakespeare-előadásainak rendezői fő-
gondolatát több izben volt alkalmunk 
megdicsérni. Igazabban és teljesebben 
hozta színpadra a nagy angol költőnek 
alkotásait, mint a régi előadások. Az 
aprólékos korhűség helyett nagyobb vo-
nalú stilizálást, a művészietlen és hamis 
összevonások helyett az egymást válto-
gató képek eredeti egymásutánját , szó-
valteljességet hozott s a tempógyorsítá-
sával, a játékidő tetemes megrövidülé-
sével a tragédiák komprimált feszült-
ségét is érvényre ju t t a t t a . 

Julius Caesar felújítása azonban — 
miért, miért nem? — visszatér a régi 
elvhez. A színpadot ismét korhű kül-
sőségekkel zsúfolja s az egymás sarkába 
tapodó jelenetek szakadatlanságát az 
egyes változások közötti szünetek tag-
lójával metéli darabokra. Igaz, hogy 
Shakespeare e darabja aránylag sokkal 
kevesebb színen pereg le, mint többi 
művei, mégis a rendezésnek e módja 
miat t áldozatul kellett esni az aggódó 
Portia nagyon szép jelenetének Luciusz-
szal és a jóssal, el kellett hagyni a 
triumvirek jelenetét s a végső felvo-

násnak csataképeit egy színre kellett 
unalmasítani. 

Ez ú j rendezésnek azonban nagyon 
helyes ötlete, hogy Brutus és Antonius 
hires beszéde alat t a tömeg a zenekar-
ban helyezkedik el : az alakok közül 
csak egy-kettő látszik derékon felül, a 
többinek csak fejét vagy kar ját ,vagy fe-
nyegetően rázott bo t já t lá t juk. Ez így 
illuziókeltőbb és hatásosabb. De e jele-
netnek jól elgondoltságát is ront ja , 
hogy a tömeg mögé dekorált szín kelle-
ténél mélyebb s mivel a szónokon kívül 
senki sincsen ra j ta , nagyon üres hát-
térnek hat . Nem a merő valószinűség 
szempontjából kifogásoljuk ezt — bár 
elképzelhetetlen, hogy ez izgő-mozgó 
tömeg közül senkisem rohan fel a szó-
nok közelébe — hanem főképen azért, 
mert a kép zsúfolt előtere és üres hát-
tere között nagyon kényszeredett az 
ellentét. Nem lehetne-e ezen azzal 
segíteni, hogy a szín maga egészen szűk 
lenne s r a j t a nem is igen volna más-
nak hely, mint a szánoknak? 

A rendezésnek egyeb botlásai is kel-
lemetlenül hatnak. Igy például a ta-
nácsülés jelenetében Brutus társain 
kívül alig lézeng ot t egy-két szenátor, 
mintha az egész szenátus csupa össze-
esküvőből állana. Az is visszás, hogy 
a Caesarral beszélők a darab kezdeté-
től fogva mélyen hajlongó, szolgalelkű 
udvaroncoknak mutatkoznak s Popi-
lius Lena meg épen térdelve szól hozzá. 
Igy nem igen érthető Caesar kifaka-
dása Metellus Cimberrel szemben, a 
«csúszás és szolgahajlongás ellen». Az 
is gondatlanság, hogy Antonius be-
széde alat t az a polgár kérdezi, hogy 
«mit monda Brutusról?», aki egészen 
közel van hozzá s az világosítja fel, aki 
legmesszebb esik tőle. 

De nem akarunk az aprólékos gán-
csoskodás hibájába esni, azért nézzük 
inkább a főszereplőket. 

Gál Gyula mint Caesar, igen helyesen, 
nem túlozta el ez alaknak Shakespeare-
től nagyon is kiemelt testi fogyatkozá-
sait. Bakó László is, mint Brutus, kellő-
képen mérsékelte magát . Általában 
temperamentumát , mellyel valaha min-
den művészi korlátot szétvetett , az 
utóbbi időben több fegyelemmel töri 
fékbe. Beszédmodorával azonban se-
hogysem lehet megbékülni. Azok az 
ok nélkül való szótagnyujtások, ma jd 
meg az épen olyan indokolatlan meg-
szaladások s a hang magasságának 
egyazon mondaton belül való örökös 
változtatása — kellemetlen szóejtésé-
nek úgy látszik teljesen megrögzött 
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