
A
hazai kultúrpolitika kiemelkedõ
alakja, gróf Klebelsberg Kuno
(1875–1932) több mint kilenc éven

át, 1922 és 1931 között volt Magyarország
vallás- és közoktatásügyi minisztere. Mû-
ködése valóban látványos és máig gyü-
mölcsözõ eredményeket hozott. Az õ ne-
véhez fûzõdik a pozsonyi Erzsébet Tudo-
mányegyetem letelepítése Pécsett, vala-
mint az otthonteremtés a kolozsvári Fe-
renc József Tudományegyetem számára
Szegeden, ahol az egyetemi épületek és a
klinikák mellett gondoskodott a Fogadal-
mi templom építésének befejezésérõl és
kialakította a Dóm teret övezõ Nemzeti
Emlékcsarnok szoborgyûjteményét. Létre-
hozta a tihanyi Biológiai Kutatóintézetet, a
svábhegyi csillagvizsgálót, megszervezte
a külföldi Collegium Hungaricumok háló-
zatát és az ehhez kapcsolódó ösztöndíj-
rendszert. Lelkes és meggyõzõdéses támo-
gatója volt a magyar sportnak: Budapesten
1925-ben megalapította a Testnevelési Fõ-
iskolát, majd a Margit-szigeten 1930-ban
egy év alatt felépíttette a Nemzeti Sport-
uszodát. Nemcsak Budapesttel és a vidéki
nagyvárosokkal törõdött: ötezer vidéki
népiskolai tanterem, illetve tanítói lakás
létesítése fûzõdik nevéhez. (2)

A mûvész két érmet mintázott a kultusz-
miniszterrõl. Mindkettõ egyoldalas, öntött
bronz. Az elsõ alkotáson Klebelsberg jobb-
ra tekintõ profilja látható. Balra lent, a
nyak mögött a KS monogram utal a mû-
vészre. A körirat szövege: GRÓF KLE-

BELSBERG KUNONAK A MINISZTE-
RIUM TISZTVISELÕI · 1914–1924. 

Klebelsberget 1914. január 2-án nevez-
ték ki államtitkárnak a Vallás- és Közokta-
tásügyi Minisztériumba. (3) Tíz évvel ké-
sõbb erre a dátumra emlékezve köszöntöt-
ték fõnöküket a minisztérium tisztviselõi.
A jubileumi ajándéknak szánt, 105 milli-
méter átmérõjû érmet Kisfaludi Strobl in-
gyen készítette el, amit levélben köszönt
meg a minisztérium vezetõsége. Az a tény,
hogy a jubileum január 2. napjára esett, to-
vábbá a levél dátuma (1924. január 24.) ar-
ra utal, hogy az érem nem 1924-ben, ha-
nem korábban, minden valószínûség sze-
rint 1923-ban készült. A magyar numizma-
tikai szakirodalomban alapmûnek számító
Huszár – Procopius katalógusban csak ez
az érem szerepel, (4) de ismert egy másik,
120 milliméter átmérõjû változat is, ame-
lyen szintén Klebelsberg jobbra nézõ pro-
filja látható. Jóllehet a  kompozíció hason-
lít az elõzõ érmen láthatóhoz, de nem pon-
tosan azonos vele. Eltérõ a körirat szövege
is: GRÓF KLEBELSBERG KUNO M.
KIR. VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI
MINISZTER. (5) Mindkét érem több pél-
dányban készült, amelyek közül hazai mú-
zeumokban és magángyûjteményekben
egyaránt található néhány darab.

A pécsi Erzsébet Tudományegyetem
felkérésére Kisfaludi Strobl 1924-ben
gróf Klebelsberg Kuno miniszter, dr.
Tóth Lajos vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztériumi államtitkár, Korb Flóris épí-
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Kisfaludi Strobl Zsigmond
Klebelsberg Kuno-portréi

„A kormányban betöltött miniszteri pozícióját szavakban és tettekben
egyaránt szolgálatnak tekintő gróf Klebelsberg Kuno és munkássága

ellen még életében, de halálát követően is számos és sokféle
indíttatású támadás történt, de személyét felmagasztaló kultusz is

keletkezett” – írta T. Kiss Tamás. (1) A miniszterről készült
ábrázolások közül – művészi színvonaluk és érdekes történetük révén

– érdemes kiemelni a 20. századi magyar szobrászat neves
képviselője, Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884–1975) alkotásait. 



tész, mûegyetemi tanár és dr. Pekár Mi-
hály orvosi kari dékán portréját mintázta
meg. A Klebelsberg-szobor polgári öltö-
zetben, zakóban, mellényben és nyak-
kendõvel ábrázolja a minisztert. A mû-
vész a K. Strobl 1924 jelzéssel szignálta
az alkotást.

A bronzból öntött, életnagyságú mell-
szobrot 1945 után eltávolították helyérõl,
Szerencsére nem pusztult el, csupán rak-
tárba került. Utoljára a felsõoktatási intéz-
mény Rákóczi úti épületének padlásán tá-
rolták. A mûtárgy 1989-ban vált újra lát-
hatóvá, amikor az egyetem könyvtárában,
a Klimo-gyûjteményben helyezték el.
Alig egy évtized
múltán, a    szobor
ismét útra kelt:
2000-ben a Pécsett
létesített Egyetem-
történeti Múzeum
Király utca 19. szám
alatti épületébe ke-
rült. Az alkotás
1990-ben készített
patinázott gipsz má-
solatát az Ópusz-
taszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékpark te-
rületén lévõ skan-
zenben, egy hajdani
tanyasi elemi népis-
kola épületében lát-
ható iskolatörténeti
kiállításon helyezték el.

A mûvész az 1930-as évek elején még
egy mellszobrot készített, amelyen a kor-
szak bevett szokásainak megfelelõen,
díszruhában örökítette meg Klebelsberget.
Az életnagyságú alkotáson pontosan azo-
nosíthatók a kitüntetések. A kabát bal ol-
dalán a Magyar Érdemrend nagykereszt-
jének csillaga látható. Az érdemrend mell-
szalagja fölött az Osztrák-Magyar Monar-
chia egyik legmagasabb kitüntetése, az
1918-ig adományozott Lipót Rend polgá-
ri tagozatának középkeresztje, alatta a
Máltai Lovagrend keresztje. (Klebelsber-
get 1928. július 1. napján avatták máltai
lovaggá.) (6) A két érdemrend alatt az
1930. októberben alapított Corvin-lánc

látható, amelyet elsõként Klebelsberg ka-
pott meg. (Ez utóbbi kitüntetés a minisz-
ter halála után a Parlamenti Múzeumba,
majd ennek felszámolása után 1949-ben a
Magyar Nemzeti Múzeum éremtárába
került.) (7) Klebelsberg egyébként jóval
több érdemrend tulajdonosa volt, a szob-
ron csak néhány – bizonyára számára is a
legfontosabbak – láthatók. Portréját azon-
ban nem a kitüntetések tisztán azonosítha-
tó kidolgozása, hanem az emberábrázolás
teszi értékessé. Az alkotás nyugalmat és
erõt sugároz, ugyanakkor híven örökíti
meg a miniszter egyedi arcvonásait: jel-
legzetes orrát és az átlagosnál erõteljesebb

alsó állkapcsát. 
Kisfaludi Strobl

Zsigmond kiváló
portrétista volt. „Each
bust was not only an
authentic and instant-
ly recognizable por-
trait of the sitter; but
something quite bey-
ond that: a work of
art.” (Mindegyik
mellszobor nemcsak
hiteles és azonnal
felismerhetõ arcmása
a modellnek, hanem
még valami van mö-
götte: a mûalkotás.]
– méltatta a mûvész
portréit George Ber-

nard Shaw 1935-ben. (8) (A cikk szerzõjé-
nek fordítása.)  Shaw értékelése ráillik
Klebelsberg portréjára is. A lélekbelátó
pontossággal, ugyanakkor érezhetõ mûvé-
szi könnyedséggel megformált alkotás ta-
lán a legjobb ábrázolás a politikusról. 

A bal karon, jobbra hátul a Kisfaludi
Strobl szignó olvasható. Bár évszám nem
szerepel az alkotáson, a kitüntetések és
egy tárlat dátuma révén jól behatárolható
készítésének ideje. A Corvin-lánc 1930.
október 21-én került adományozásra, a
szobor viszont már szerepelt a miniszter
munkássága elõtt tisztelgõ, a Mûcsarnok-
ban 1933. február-márciusban tartott em-
lékkiállításon, (9) így valószínûleg 1931–
1932 körül készült.
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„Kisfaludi Strobl Zsigmondot
mesterségbeli tudása, anyagis-
merete és biztos karakterizáló

készsége korának legjobb portré-
szobrászainak egyiké tette” – ol-
vasható a művészről a Kortárs
Magyar Művészeti Lexikonban.
Klebelsberg Kunóról mintázott

művei sem sablonos kultusz-
portrék: az 1920-as és 1930-as

évek szinte hivatalosnak tekint-
hető, historizmusban gyökerező

konzervatív stílusirányzatán
túlmutató, igazi művészeti érté-

ket képviselő plasztikai 
alkotások.



A bronzból öntött mellszobrot 1933. jú-
nius 10-én a Testnevelési Fõiskola kertjé-
ben avatták fel. (10) (Érdekes módon, az
alkotás kimaradt az egyébként alapvetõ
forrásnak tekinthetõ kis kézikönyvbõl,
Medvey Lajos ,Vezetõ Budapest szobrai
megtekintéséhez’ címû mûvébõl.) (11) A
Klebelsberg-szobornak 1945-ben nyoma
veszett. Mivel a környéken 1945. január-
ban és februárban súlyos harcok dúltak,
valószínûleg az ostrom viharában pusztult
el. Festett gipsz másolatát a Magyar Nem-
zeti Múzeum õrizte, ahonnan késõbb
Nemzeti Galériába került. (12)

Az alkotás bronzból öntött másodpéldá-
nyának viszontagságos sors jutott osztály-
részül. 1949 novemberben Klebelsberg öz-
vegyének megszüntették a nyugdíját és el
kellett hagynia korábbi pesthidegkúti ott-
honukat. Hiába tiltakozott. „Reggel mégis
ki kellett gördülnie a bútorszállító kocsi-
nak, amely úgy volt felpakolva, hogy fér-
jem bronz mellszobra a kocsi végében, arc-
cal hátrafelé nézve láthatta, mint banduko-
lok segítõ barátnõkkel a kocsi után” – írta
visszaemlékezéseiben Klebelsbergné. (13)
Hamarosan kiderült, nem ez volt a legrosz-
szabb, ami vele történt. 1951-ben kitelepí-
tették Okányba, ahová csupán két bõrönd
személyes holmit és néhány bútort vihetett
magával. A férjérõl készített mellszobrot az
özvegy a várható további megpróbáltatá-
sok elõl Kisfaludi Strobl Zsigmond mûter-
mébe menekítette. A mûvész – néhány ha-
sonló okból nála elhelyezett portéhoz ha-
sonlóan – híven megõrizte az alkotást, (14)
így az túlélte a Rákosi-korszak szoborpusz-
tításait. Kisfaludi Strobl halála után mûvé-
szi hagyatékát a család a zalaegerszegi Gö-
cseji Múzeumnak ajándékozta. Ide került a
hajdani kultuszminiszter bronz portréja is.
(A katalógusban tévesen, 1924 szerepel a
készítés éveként.) (15)

A Testnevelési Egyetem az 1990-es
évek elején újra szobrot kívánt állítani ala-
pítójának. Nem a Zalaegerszegen lévõ má-
sodpéldány került vissza, hanem Mihály
Gábor készített egy kevéssé sikerült fej-
szobrot, amelyet az egyetem, a Mûvelõdé-
si és Közoktatási Minisztérium és a Pro
Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

támogatása révén, 1994-ben a felsõoktatá-
si intézmény kertjében helyeztek el. 

A Kisfaludi Strobl mintázta mellszobor
végül mégis köztérre került. Nem Buda-
pesten, hanem Székesfehérváron, a Zichy-
ligetben állították fel 2000-ben a Göcseji
Múzeum tulajdonát képezõ alkotás bronz-
ból öntött másolatát. (16)

„Kisfaludi Strobl Zsigmondot mester-
ségbeli tudása, anyagismerete és biztos ka-
rakterizáló készsége korának legjobb port-
részobrászainak egyiké tette” – olvasható
a mûvészrõl a Kortárs Magyar Mûvészeti
Lexikonban.17 Klebelsberg Kunóról min-
tázott mûvei sem sablonos kultusz-port-
rék: az 1920-as és 1930-as évek szinte hi-
vatalosnak tekinthetõ, historizmusban
gyökerezõ konzervatív stílusirányzatán
túlmutató, igazi mûvészeti értéket képvi-
selõ plasztikai alkotások.
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