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Barcza Lajos szobrászművész életéről igen 
keveset tudunk1, születésének időpontjáról is 
ellentmondásos adatok vannak. Az bizonyos, 
hogy Zsámbékon látta meg a napvilágot, való-
színűleg 1873. február 22-én (születésének évét a 
különböző források 1871 és 1874 közöttre teszik). 
Halálának időpontja a megtalált anyakönyvi 
bejegyzés alapján bizonyosnak tűnik: 1936. 
szeptember 30., a halál okaként tüdővész van 
feltüntetve, és az akkori lakhelyének, a VI. – mai 
XIII. – kerület Föveny utca 5-nek az anyakönyvi 
hivatalában jegyezték be. A bejegyzés szerint 
Barcza Lajost 63 esztendős korában érte a halál.

Tanulmányait Vasadi Ferenc szobrásznál kezdte. 
Az elsősorban épületszobrászként ismert Vasadi 
az Iparrajziskolában volt tanár, egyebekben a XIX. 
századi szobrászat perifériájára szorult művésznek 
tartja az utókor2. Az Iparművészeti Iskolában (ma: 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) 1895-től a 
faszobrász Mátrai Lajos György volt a tanára3.

Az 1899 őszén Újpesten, az Árpád út 61. sz. 
alatt megnyílt Központi Szálloda épületének belső 
díszítését Barcza készítette4. Ugyanebben az évben 
már a párizsi Julian-akadémián (Académie Julian) 
tanul Raoul Verlet-nél. 1900-ban az Újpesti Köz-
művelődési Kör által szervezett kiállításon szerepel5, 
s ugyanabban az évben a párizsi világkiállításon 
is bemutatja egy művét. 1902-ben Barcza indul a 
Vörösmarty Mihály születésének századik évfor-

dulójára kiírt szoborpályázaton. Műve lényegében 
visszhangtalan, a pályázatra benyújtott művekből 
rendezett kiállításról beszámoló Vasárnapi Újság is 
csak felsorolásszerűen említi nevét6 (végül 1908-ban 
Kallós Ede művét állítják fel a Vörösmarty téren). A 
Nemzeti Szalon 1903-as kiállításán három kisebb 
alkotásával vesz részt, de felbukkan a neve az 1904-
es és 1905-ös katalógusban is.

Ettől kezdve az elérhető beszámolókban meg-
ritkul a neve. 1902–1903-ban a mai Magyar 
Képzőművészeti Egyetem elődintézményének, az 
Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajz-
tanárképezdének a keretében működött Strobl-féle 
szobrászati mesteriskolának lett a hallgatója7.

Az 1894-ben – Kossuth halálának évében – lét-
rejött Kossuth Lajos Emlékének Megörökítésére 
Alakult Országos Bizottság majd’ egy évtizedig gyűj-
tötte a pénzt, mire 1903-ban első ízben pályázatot 
hirdetett egy fővárosi Kossuth-szobor felállítására. 
Az 1905-ben zárult pályázat azonban eredmény-
telen volt, nyertest nem hirdettek. Az 1906-ban 
meghirdetett második pályázaton már indult Barcza 
Lajos is (emlékeztetőül: a rákospalotaiaktól szintén 
1906-ban kapott megbízást Barcza). Mint ismeretes, 
ezen a pályázaton Horvay János munkáját hirdették 
győztesnek, ám még két évtizedet várni kellett, mire a 
művet az Országház épülete előtt leleplezték. Barcza 
pályaműve újfent visszhangtalan maradt, helyezést 
nem ért el, az elérhető sajtóbeszámolók említést sem 
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tettek róla, létezéséről egyedül a Kossuth-szobor-
pályázatra beérkezett modelleket végigfényképező 
Erdélyi Mór fotográfi ájából tudunk8.

Barcza biztosan részt vett a sátoraljaújhelyi Kos-
suth-szobor el- vagy előkészítésében, legalábbis 19069 
és 190910 közöttről írásos dokumentumok tanús-
kodnak a zempléni kapcsolatról.  A szobor 1911. 
május 28-i átadásakor azonban már Barcza nevét 
senki nem említi, pedig valamennyi, a szoboravatá-
son megtartott beszéd teljes szövegét megőrizték11. 
Feltehetően 1909 és 1911 között Barcza kikerült a 
szobor elkészítésében részt vevők csoportjából, ennek 
okát azonban nem ismerjük. A szobor készítői közül 
Gárdos Aladár szobrászról, Gondos Imre építészről 
és Haraszthy Imre ércöntőről emlékeznek meg az 
átadáskor az elégedettség hangján.

Barcza 1906-ban bizonyosan Rákospalo-
tán lakott, az iratok a Batthyány utca 47. (vagy 
17.) számot jelölték címéül. Elképzelhető, hogy 
mint helyi lakos került a palotai szoborbizottság 
látókörébe, pályáztatásról legalábbis nincs tudo-
másunk12. A palotaiak és Barcza Lajos későbbi 
kapcsolatáról nincsenek információink. Barcza 
1909-ben már újpesti lakos.

Az I. világháború idejéből nincs adatunk Barczá-
ról. Az 1900-as évek eleji sikertelen pályázatok 
és a rákospalotai Kossuth-szobor felállítása után 
neve már csak igen ritkán bukkan fel a művészeti 
élettel foglalkozó hírekben. 1930-ban még pályá-
zott egy Lechner Ödön szobortervvel, azonban  

az általános sajtóvisszhang szerint – anélkül, 
hogy konkretizálták volna véleményüket az egyes 
művekkel kapcsolatban – a pályázat gyengén 
sikerült13. Utolsó kiállítása 1931-ben volt, szintén 
a Nemzeti Szalonban két művel14.

Vélhetően a világháborút követően kereskedelmi 
pályát kezdett, élete utolsó szakaszában malom-
ügynökként dolgozott. A rákospalotai Batthyány 
utcai lakása – esetleg műterme – a címjegyzékek-
ben fel-felbukkan. Az 1929-es telefonkönyvben 
szerepel egy Barcza Lajos, mint a Pesti Henger-
malom Társaság képviselője, lakcíméül az V. (ma: 
XIII.) kerületi Visegrádi utca 60-at jelöli meg. A 
halotti anyakönyvi bejegyzés szerinti utolsó címe 
volt a VI. (ma: XIII.) Föveny utca 5.

A szobrász rövid életrajzi vázlatából is kide-
rül: a művésznek a rákospalotai Kossuth-szobor 
az egyetlen fennmaradt köztéri műve. Barcza 
két alkotása került közgyűjteménybe: a Magyar 
Nemzeti Galériához még az 1950-es években 
került egy férfi  arcmás, amit egy MÉH-telepről 
mentettek meg, valamint a Libatömő lány című 
művének gipszmintája van a galéria birtokában15.

Barcza Lajos teljes életútjának felfejtése még 
további kutatásokat igényel, ami minden bizony-
nyal a mai IV. és XV. kerület helytörténészeinek 
jut feladatul, hiszen ehhez a két kerülethez kötő-
dött munkáival a művész.
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