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Stróbl Alajos (1856-1926), a 19-20. szá-
zad fordulója magyar szobrászatának
egyik legjelentõsebb, legtöbbet foglal-
koztatott mestere volt. Születésének és
halálának 2006-ban volt az évfordulója.
Liptóújvár mellett, Királylehotán  (ma
Szlovákia) született. 20 évesen már
Bécsben tanult, ahol alapos szobrásza-
ti képzésben részesült. Mesterétõl, a
bécsi K. Zumbuschtól átvett neoba-
rokk stílusban, de kivételes jellemzõ
erõvel és kompozíciós készséggel ké-
szítette mûveit. Az újonnan épült Ope-
raház díszítésére kiírt pályázat nyerte-
seként az épület homlokzati párkányá-
ra készíthette el Cherubini és Spontini
alakját. A következõ évben már megbí-
zás alapján mintázta Erkel Ferenc és
Liszt Ferenc bejáratnál található ülõ-
szobrait. Ettõl kezdve korának legked-
veltebb, legfoglalkoztatottabb emlék-
mûszobrásza lett. 

Mûvészetének jellemzõi: az elmé-
lyült lélekábrázolás, a realisztikus
megfigyelések jó összefogása, a lé-
nyeg tömör kifejezése, a szobrászi fe-
lület finom megmintázása. A késõb-
biekben szobrászatát leginkább az ér-
zékeny, realisztikus mintázás jelle-
mezte.  Elsõsorban Budapesten dol-
gozott, de alkotóházat tartott fenn
szülõhelyén is. Rengeteget dolgozott.
A szobrászat széles skáláján alkotott
maradandót. Így készített portrékat,
teljes alakokat, dombormûveket, em-
lékmûveket, síremlékeket, díszku-
takat. A megmunkálandó anyagokat
tekintve egyaránt kedvelte a bronzot
és a követ, ez utóbbiból leginkább a
márványt. Elõszeretettel alkalmazta
ezek kombinációját is. Stróbl keze
alól került ki többek között Arany Já-
nos emlékszobra (Magyar Nemzeti
Múzeum kertje,1893), valamint a Ha-
lászbástyán levõ Szent István lovas
szobor (1906). Nagyon kedvelte a fát,
bár ezt nem nyersanyagként, hanem
kompozíciói dekorációjaként hasz-
nálta. 

Nagyon szerette a természetet. Szíve-
sen sétált az erdõben, és rendszeresen
vadászott is. Vadászzsákmányát elõsze-
retettel preparálta ki. A vad, a vadászat,
mint téma több alkotásában is megje-
lent. Nem véletlenül nevezte egyik élet-
rajzírója a vadászat szobrászának. Bu-
dapesten, a Várban található egyik leg-
pompásabb, talán a legtöbb látogató ál-
tal megcsodált mûve a Mátyás-kút
(1904).

Életrajzírói szerint közel 300 portrét
készített. Az 1880-as évektõl kezdte el
megmintázni kora jelentõsebb közéleti
személyeit, köztük Bedõ Albert orszá-
gos fõerdõmestert is. Ez a gyönyörû
szobor Sopronban található, a Nyugat-
Magyarországi Egyetem fõépületének
aulájában. A szobron jól olvasható a
mûvész aláírása. A szoborról készült
másolatok közül egy az Országos Erdé-
szeti Egyesület Fõ utcai dísztermében
áll, míg a másik az ásotthalmi Bedõ Al-
bert Középiskola, Erdészeti Szakiskola
és Kollégium fõépületét díszíti. A har-
madik másolatot terveink szerint a
közeljövõben avatjuk fel Kálnokon,
Bedõ Albert nyughelyén.

Stróbl Alajos által készített mûalko-
tással lepték meg 1893. március 4-én
Bedõ Albertet a kollégái az állami erdé-
szeti szolgálatban eltöltött 25 év érde-
mei elismeréséül. A miniatûr kompozí-
ció tetején Bedõ Albert egész alakos
szobra, a mögötte álló fa melletti szik-
lán az Erdõtörvény felirat olvasható. 

Stróbl Alajos munkássága elismerése-
ként számos külföldi és magyar kitünte-
tést kapott. Egyik fõ mûvét, az Anyánk
címû szobrát az 1900-as Párizsi Világki-
állításon nagydíjjal jutalmazták. 1885-tõl
majdnem 40 éven át a Képzõmûvészeti
Fõiskola nemzetközi hírû, elismert taná-
ra volt. Budapesten hunyt el.

Andrési Pál
tanár

150 éve született Stróbl Alajos

Kapható a nagyobb könyvesboltokban Kapható az egyesület titkárságán

Könyvújdonságok



A harmadik oldal

H ogy a béke jobb, mint a háború: az

írásos irodalom egyik legõsibb alko-

tása is meggyõzõ versekben hirdette,

noha föltehetõen arra prózában sem volt

szükség. Hogy ez a meggyõzés miért hat nehe-

zen, arról az emberiség két legmélyebben

okvizsgáló újabb tudományága – a gazdaság-

tan és a lélektan – évente fokozódó tömegben

rogyasztja a könyvtárak polcait. A baj két

kulcsszavát már a legõsibb verstöredékek tud-

ták: haszon és agresszivitás. Trója mesés kin-

csei és Achilles kivagyisága. Ellenszerüket

meglelni, illetve érvényesíteni nyilván bajos,

ha mindmáig foglalkoznak velük. De miért is

nem fogadjuk meg mi, értelmes egyének, az

oly világosan jó szándékú tanácsokat? Hon-

nan elménk e különleges renyhesége? A kérdés

gyermeteg. Hogy érvényesíthetném én, egysze-

rû Duna-parti gyalogló véleményemet a hadi-

ipari tanácsokban? De mit tehetek még azok-

kal a híres agressziós ösztöneimmel szemben

is, amelyek világbíró hatalmáról a modern lé-

lektan ugyancsak súlyos köteteket rak a pol-

cokra? A gazdasági okok szerkezetébe belelát-

ni: meghaladja rég az elme közpolgári hatá-

rait, s így csüggesztenek is. De a lélek nyugta-

lanságának, magányosodó és támadó tünete-

inek kutatgatásához csak vissza-visszatérhe-

tünk. Magam is elcsodálkozom, hogy ezt latol-

gatva miért elmélkedem egyre gyakrabban a

nemzetrõl. Jó úton járok? Bátorít, hogy renge-

teg e téren a társam, világszerte és évszáza-

dokra visszatekinthetõen.

Illyés Gyula: Szellem és erõszak
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