
RÓNA JÓZSEF EGYHÁZI 
VONATKOZÁSÚ ALKOTÁSAI 

A 19. és 20. századi hazai szobrászat kiemelkedő 
tudású mestere, Róna József 1861. február 1-jén 
született Lovasberényben. Felsőfokú művészeti 
tanulmányait magyar ösztöndíjjal 1879-től 1885-
ig Bécsben végezte, először Edmund von Hell-
mernél, majd három évig Caspar von Zumbusch 
mesteriskolájában.1 Az itt töltött idő meghatározta 
a bécsi neobarokkon alapuló későbbi stílusát. Élete 
egyik legismertebb fő műve a budavári Savoyai 
Jenő szobor.2 A hazánk oszmán uralom alóli fel-
szabadításában vezető szerepet játszó Savoyai 
Jenő hercegnek eredetileg Zenta akart szobrot ál-
lítani. A város azonban nem tudta kifizetni a mo-
numentális alkotást, így Széll Kálmán miniszter -
elnök javaslatára I. Ferenc József megvásárolta a 
lovas szobrot, amely 1900-ban a budavári Kirá-
lyi palota elé került,3 és szerencsére ma is erede-
ti helyén áll. 

A művész 1884–1885-ben Bécsben készítette 
Szent Sebestyén szobrát. Az ízig-végig barokk hang-
 vételű, de plasztikailag bravúrosan kivitelezett 
alkotáson a fához kötözött haldokló Sebestyén 
holttestét egy szárnyas angyal öleli magához. A Ber-
linben kiállított remek alkotással Róna egyéves ró-
mai ösztöndíjat nyert.4 

Rómában számos kisebb vázlatot készített. 
Ezek között egyházi tárgyú Szent Ágnes szobra, 
akit a máglyán ábrázolt.5 (Ágnes 13 éves korában, 
Diocletianus uralkodása idején, 305-ben halt már-
 tírhalált. Máglyán akarták elégetni, de a lángok 
nem ártottak neki,6 így karddal végezték ki.) Er-
ről az alkotásról sajnos nem maradt fenn részletes 
leírás vagy fénykép. 

Olaszországi ösztöndíjas éve után, Budapest-
re hazatérve egy ideig saját öntödéje volt — rá-
adásul nem is akármilyen. Itt készült bronzból gróf 
Andrássy Gyula lovas alakja, gróf Széchényi Ferenc 
és Rudolf trónörökös szobra, valamint a budavári 
Szent István lovas szobor. 

Legkiemelkedőbb köztéri egyházművészeti al-
kotása az aradi Szentháromság-szobor. Az Aradon 
1746-ban emelt Szentháromság-oszlop a homokkő 
anyaga miatt teljesen tönkrement és 1882-ben le 
kellett bontani. Ennek pótlására Róna József ka-
pott megbízást. Az 1900-ban elkészített alkotás 
igazi sikert aratott: a Pesti Hírlap szerint „Ma-
gyarország legszebb szentháromságszobrát” 
mintázta meg a művész. Alkotását a lebontott fo-
gadalmi szobor helyén állították fel.7 1901-ben 
szentelték fel a minorita templom előtti téren.8 Kö-
zépen az Atya látható, balkezében jogarral, jobb-

ján a Fiú, Jézus Krisztus, aki jobb kezét a mögötte 
lévő hatalmas kereszten nyugtatja. Alattuk föld-
gömb, puttókkal körbevéve. Az impozáns meg-
jelenésű alkotás általános elismerést aratott. 

A szobrot a román hatóságok 1957-ben le-
bontatták. A bronzból öntött szoborcsoportnak a 
közeli Minorita templom előcsarnoka nyújtott me-
nedéket.9 Az 1989. decemberi romániai forrada-
lom után az aradiak kezdeményezték a Szent-
háromság-szobor visszaállítását. Erre hosszas 
huzavona után csak 2007-ben került sor. Az ere-
deti konszakrációs tábla nem került vissza az obe-
liszkre, mivel ezt lebontásakor egy Arad közeli 
falu templomába menekítették és oltárasztalt 
alakítottak ki belőle.10 Az emlékmű hátoldalára a 
SIGNUM GRATIE / 1746 — 1901 — 2007 /ARAD fel-
irat került felvésésre. Az évszámok az első aradi 
felavatását, Róna művének felszentelését és a le-
bontott alkotás újraállítását idézik. 

Róna József gazdag művészi pályafutása so -
rán számos ószövetségi témát dolgozott fel. Ezek 
közül az egyik leghíresebb a Zsuzsanna című szo-
borcsoport. A Szentírásban Dániel könyvében 
szerepel az istenfélő Zsuzsanna története, akit 
két kéjsóvár bíró igaztalanul vádolt meg paráz-
nasággal, de végül Dániel bölcsessége tisztázta a 
nőt a hamis vád alól (Dán 13,1–64). Róna alko-
tása a fürdőzésében megzavart meztelen Zsu-
zsannát ábrázolja. A mögötte álló két kéjenc öreg 
egyike álszent módon leplet tart a nő fölé, míg a 
másik férfi keze már Zsuzsanna dereka felé ku -
tat. Mindketten vigyorogva lesik a meztelen és 
kiszolgáltatottnak hitt asszonyt. A művész re-
mekül ábrázolta a tisztességet és szemérmet, va-
lamint ugyanezen az alkotáson a sunyi, kéjsóvár 
aljasságot. A fehérmárványból faragott alkotást 
megvásárolta az állam.11 A főváros is szándékozott 
venni egy példányt az alkotásból. Ám az illeté-
kes ügyosztály álláspontja szerint nem közterü-
leten, hanem valamelyik fürdő előcsarnokában 
lett volna helye.12 Ez a terv azonban nem való-
sult meg. 

Róna legsikerültebb plasztikáinak egyike a Jó-
zsef és Putifár felesége című alkotása (Ter 39,7–9), 
amelyet hársfából faragott ki. „József fiatal alakja 
maga az ifjúi ruganyosság, mozdulatában a fanyar 
nyugalom. Az asszonynak minden porcikája remeg, 
a lábujjai hegyéig mindenütt kifejeződik a vágy” 
— írta a műről Lengyel Géza.13 Az alkotásnak ha-
talmas sikere volt a Műcsarnokban. A Képzőmű-
vészeti Társulat 1909–1910. évi téli tárlatán állami 
nagy aranyéremmel tüntették ki.14 Fából faragott 
példányát a Nemzeti Galéria, gipszváltozatát a 
Magyar Zsidó Múzeum őrzi.15 
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A művész 1922-ben készített olyan változatot, 
amelyen már csak a két figura vállképe került bronz-
ba öntésre. A Magyar Nemzeti Galériában, valamint 
a miskolci Herman Ottó Múzeumban található, 
17 centiméter magas példányokon16 még jobban 
megfigyelhetők az alkotás plasztikai értékei. 

Érdekes, de inkább csak vázlat szintű — mint -
egy előzmény-ábrázolás — a Putifárné alakját 
egyedül megörökítő gipsz alkotás, amelyen ke-
revetén félig heverő testtartásban, szerelemre só-
várogva ábrázolta Róna az élvhajhász nőt.17 

Judit és Holofernesz bibliai történetében az ost-
romlott Betulia városából kiosont Judit elhitette 
Nabukodonozor hadvezérével, az asszír Holo-
fernesszel, hogy elárulja honfitársait. A vezért 
megigézte a szépsége és sátrába hívta, hogy ve -
le háljon. Amikor Holofernesz a bortól lerésze-
gedve elaludt, Judit levágta a fejét (Jud 10–13). 
A történetet számos nagy művész feldolgozta, kü-
lönböző felfogásokban. Róna alkotásán a meztelen 
Judit bal kezével a leszakított függönnyel együtt 
emeli a magasba az ostromló vezér levágott fejét, 
akinek holtteste a két lába között hever. Arckife-
jezését nehéz meghatározni, leginkább talán elé-
gedett büszkeség érződik rajta. A naturalista fel-
 fogásban készült alkotás amellett, hogy tökéletesen 
ábrázolja az ószövetségi történetet, rendkívüli drá-
mai erőt sugároz — egészen egyedi művészi meg-
jelenítéssel.18 

A bibliai Ádám és Éva témája (Ter 2,16–17; 3,1–7) 
is megihlette a művészt. Az 1922-ben készült már-
ványszobron a kísértő Éva szinte egész lénye su-
gározza a csábítást. Teste finom ívben hátra haj-
lik, amint Ádámhoz simul. A még habozó Ádámot 
a bukását okozó döntése előtti pillanatban ábrá-
zolta Róna József.19 

Saul és Dávid című kétalakos kis bronz kom-
pozíción a fiatal Dávid játszik hárfáján. Mellette 
a trónon ülő öreg Saul király, aki fejében irigy és 
gonosz gondolatokat forgat. Bal kezében lándzsáját 
fogja, amellyel ezt követően sikertelenül próbál-
ta Dávidot megölni (1Sám 18,8–11). A kifinomult 
jellemábrázolások és az ehhez kapcsolódó bra-
vúros plasztikai kivitelezés révén az alkotás tö-
kéletesen jeleníti meg az ószövetségi jelenetet.20 

Az ószövetségi történetet idéző Lótné (Lót fele-
sége) alakja azt a nőt örökíti meg, akinek azért kel-
lett sóbálvánnyá válnia, mert nem bírta megállni, 
hogy visszanézzen a bűnös városra, Szodomára 
(Ter 19,26; Lk 17,32). Talán nem is a kíváncsiság 
vezette, hanem szeretett volna visszatérni a bűnös 
város nyújtotta kényelmes életbe. Mintha a mű-
vész is ez utóbbi teóriát érezte volna magához kö-
zel az ábrázolásnál: a terrakottából mintázott al-
kotáson Lót felesége inkább dacosnak, mint 
döbbentnek mondható fejjel áll — szó szerint szo-
 borrá dermedten.21 

Róna Józsefnek 1922 márciusában a Műcsar-
nok két termében nyílt gyűjteményes tárlata. Az 
egyik teremben régebbi munkáit, a másikban új 
alkotásait láthatta az érdeklődő közönség. Korábbi 
nagy sikerű bibliai témájú művei, mint a Zsu-
zsanna, a Judit és Holofernesz vagy a József és Puti-
fár felesége mellett újszövetségi egyházművésze-
ti témájú alkotásai is láthatók voltak.22 Kiemelkedő 
jelentőségű kisplasztikája a Pietà, amely szokat-
lan — ugyanakkor rendkívül drámai — formá-
ban ábrázolta a korábban oly sok művész által 
megörökített jelenetet. Az alkotáson Jézus teste 
teljesen kiterítve fekszik. Látszik, hogy halott, ha-
lottabb már nem is lehetne. Szűz Mária ugyan-
akkor fiának csak felsőtestét öleli magához. Az 
egész kompozíció néma csendet és szinte üvöl-
tő fájdalmat sugároz. Egészen különleges Pietà-
ábrázolás: egyszerre mélységesen emberi és ne-
mesen szakrális. Az Út Egyiptomba című színezett 
terrakotta dombormű előterében az ölében gyer-
mekével menekülő Mária alakja látható, háttér-
ben a szfinx és két piramis. A piramisok csúcsa 
fölött leheletszerűen finom ábrázolással, kitárt 
kézzel maga az Úr látható, aki egy angyal útján 
figyelmeztette Józsefet a veszedelemre. Az 1921-
ben készült a Krisztus az Olajfák hegyén zöldre fes-
tett műkő dombormű a tanítványait hátrahagyó, 
az Atyához térdelve egyedül imádkozó Jézust áb-
rázolja (Mt 26,38–44). A háttérben szinte légiesen 
könnyed plasztikával ábrázolva az Úr angyala, 
kehellyel a kezében. Mindhárom alkotás ma a Ma-
gyar Nemzeti Galériában található.23 Egyiptomi 
Szent Antal kísértése című gipsz alkotása is látha-
tó volt a 3. és 4. században élt remetéről.24 Erről 
a műről azonban nem maradt fenn fénykép vagy 
részletes leírás. 

A budapesti Nemzeti Szalonban 1930. au-
gusz tusban Árpádházi szentek címmel nagyszabású 
egyházművészeti kiállítás nyílt.25 Ezen közpon-
ti helyen szerepelt Róna József impozáns alkotása, 
A magyar szentek és boldogok emlékszobra. A kom-
pozíció közepén Patrona Hungariae ül trónuson. 
A többszínű márványtalapzat jobb- és baloldalán 
Szent István és Szent László lovasszobra kapott 
hangsúlyos helyet. Elöl középen Szent Imre alak-
ja áll, akit Szent Gertrúd, Boldog Margit, Szent 
Hedvig, Szent Erzsébet vesz körül. Hátul Szent 
Gellért áll, aki mellett Boldog Erzsébet, Szent Adal-
bert, Boldog Gizella és Kapisztrán Szent János alak-
ja látható.26 A mű a Nemzeti Szalon aranyérmét 
nyerte.27 A művész két évig dolgozott az alkotá-
son. Róna művének fényképét a Képzőművészet fo-
lyóirat a címlapján közölte.28 Az alkotást a művész 
felajánlotta megvételre a fővárosnak. A korabeli 
Fővárosi Közlöny szerint a főváros közművelődé-
si szakbizottsága a mű megvásárlását javasolta.29 
A szoborcsoport további sorsáról nincs adat. A Fő-
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városi Képtár gyűjteményében nem található, 
és annak sincs nyoma, hogy a régi Székesfővá-
rosi Képtár 1945 előtt megvette vagy más módon 
megszerezte volna. Mivel az alkotás a Magyar 
Nemzeti Galériában sem található, végül való-
színűleg nem került közgyűjteménybe. 

Róna József 1939. december 31-én hunyt el Bu-
dapesten, hamvait a rákoskeresztúri Új Közte-
metőben helyezték örök nyugalomra. Napjaink-
ban méltatlanul keveset említik munkásságát, bár 
1994-ben emlékkiállítást rendeztek műveiből 
Székesfehérváron.30 Noha nem volt kifejezetten 
szakrális művész, kiemelkedő jelentőségű bibliai 
és egyházművészeti témájú alkotások fűződnek 
a nevéhez. 
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Az aradi Szentháromság-szobor agyagmintája  
a műteremben


