
természetbeni a jándékokat adnak földesuruknak, fuvarral és más szolgáltatásokkal tartoznak, 
ö k ad ják a haza védelmezésére a rektúrákat ." „Ugyanakkor Hazám lakosságának 7/8-ad 
részét olyan állapotban látom . . . melyben azt a szegénység és a megvetés a porban heverte-
t i . . . emberi méltóságra maga magát tsak igen lassan s véghetetlen nehezen emelheti, mások 
által pedig nem igen emeltet ik" — írja kitűnő statisztikai munkájában.7 

A gazdasági reformok megindulásához, a közgazdaságtudomány kifejlődéséhez adatokra, 
tényekre volt szükség. Ezt a munkát indította meg az első magyarországi népszámlálás. Ennek 
a táptalaján indult meg és alakult ki az a honismertető irodalom is, amelynek máig is egyik 
legtöbbet használt terméke Fényes Elek: Magyarország Geográfiai Szótára, de becses terméke 
Vályi, Lipszky, Korabinszky, Csaplovics, Dóczy, Thiele és Nagy Lajos helységnévtára is. 

Dr. Kovacsics József 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond 
emlékezete 

Száz esztendeje, 1884. július elsején született — a Zala megyei Alsórajkon — századunk 
szobrászatának világviszonylatban is egyik legkiemelkedőbb mestere. Csaknem hét évtizedet 
átívelő művészpályáján a plasztika valamennyi ágában olyan nagyszerű müveket alkotott, 
amelyek nemcsak a magyar, hanem az egyetemes képzőművészetnek is örök becsű darabjai 
közé tartoznak. 

Édesapja néptanító volt, akit 1896-ban Borjádra helyeztek. Az ügyesen rajzolgató kis 
Zsigmond itt kezdett el agyagból, kenyérbélböl kis szobrocskákat gyúrni; egyik jól sikerült 
Petőfi-fejére fölfigyelt Sass Erzsébet is (őhozzá írta a Sass családnál többször is vendégeskedő 
költő A négyökrös szekér című költeményét!) és további szobrászkodásra buzdította. 

Amikor a pályaválasztás került szóba, apja levelet irt Kiss György szobrászművésznek, aki 
— miután meggyőződött Stróbl Zsigmond (a Kisfaludi nevet később vette fel) kivételes 
tehetségéről, ajánlólevelet írt az Iparművészeti Iskolához, s a fiút föl is vették. Mintázást 
Mátrai Lajostól tanult, kisplasztikát pedig Lóránfi Antaltól. Szerény jövedelmű édesapja havi 
tíz for int jából alig futot ta a legszükségesebbekre is, ám a negyedik tanévtől megkapta Zala 
vármegye Deák-alapítványának évi 200 for int já t , amely három évre biztosította a szobrásznö-
vendék tanulását. Az ösztöndíjból Bécsbe ment és beiratkozott a Stadtgewerde Schuléba, ahol 
Brenek professzortól tanulta a szobrászat rejtelmeit. 1904-ben jött haza a császárvárosból, s az 
Országos Mintarajz Iskolában (Székely Bertalan és Radnai Béla növendékeként), és Stróbl 
Alajos szobrászati mesteriskolájában folytat ta tanulmányait. 

1907-ben — „Már éppen eleget tud!' megjegyzéssel — eltávolították a művészképzőből, 
mert engedély nélkül kiállított a Műcsarnokban. Szegényen, pénz nélkül került az utcára, de 
a páratlan tehetségű fiatalembert ezúttal a szerencse sem hagyta cserben: Ernst Lajos, a neves 
mecénás és műgyűj tő műtermet szerzett neki. A bizalmat határtalan szorgalommal hálálta meg, 
s 1909-ben a Művészházban rendezett kollektív tárlattal üstökösként robbant be a hazai 
szobrászatba. 1911-ben készítette el Finálé című háromalakos aktkompozícióját, mellyel egy év 
múlva elnyerte a Rudics-díjjal járó csaknem hétezer koronás pénzjutalmat, és a szoborcso-
portot megvette az állam a Szépművészeti Múzeumnak. 

A jelentős pénzösszegből nagy európai tanulmányutat tett mesterünk: Itália. Párizs, Brüsszel 
művészeti emlékei kitágították látóköret, elmélyítették tudását, s életreszólóan elkötelezték 
a szépség, a humanizmus eszméinek szolgálata mellett. 

Alkotópályájának lendületét — olyan főművek voltak már mögötte, mind Dávid, a Fürdő 
után, a Petőfi-mellszobor, Horváth Mihály történész szentesi emlékműve, az agg Görgey 
tábornok remek márvány mellszobra, a lírai szépségű Tavasz stb. — az első világháború 
vérzivatara sem tudta megtörni, csak témakörét redukálhatta: a sajtószázad tagjaként — 

'Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Emberek és szobrok. Memoár, Képzőművészeti Alap 
Kiadóvállalat, Bp., 1969. 
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A reggel. Márvány, 1924. 

hadiszobrászként — ismert tábornokok és vezérkari tisztek mellett bajtársairól, s a hadikórhá-
zak ápolónőiről mintázott egy sereg remek plasztikát. 1916-ban feleségéről, egy év múlva 
pedig Éva lányáról faragott mellszobra páratlan lélekismeretröl és mesterségbeli tudásról 
tanúskodik. 

Az őszirózsás forradalom idején pár hét alatt mintázta meg az őszirózsás katona alak|át, 
amely vállra vetett puskájával és ünneplésre emelt kar jával a béke beköszöntését jelzi. 
Ugyanebben az évben készítette egyik legismertebb müvét, az Íjászt, amely ma a budapesti 
Városliget egyik dísze (egy-egy példányát őrzik az Egyesült Államokban, a leningrádi 
Ermitázsban és Indonéziában is). Aki egyszer is látta ezti a nagy bronzot, soha nem felejti el 
a kiröppenő nyílvessző után néző, ideális testalkatú és izomzatú sportoló alakját , amely 
Takács Ferencet idézve — ,,az ifjúság erejének, a sport szépségének a modern plasztika által 
megfogalmazott klasszikus példája."*' 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond pályája a két világháború között teljesedett ki. Valamennyi 
művében megcsodálhatjuk virtuozitását, mesterségbeli tudásának páratlan tökéletességét. Az 
életnagyságúnál nagyobb emlékmüvek sokaságán kívül mintázott megszámlálhatatlan 
kisplasztikát, plakettet, arcmást, sokalakos kompozíciót. A húszas években alkotott aktsoroza-
tával (közöttük A reggel cimü márványcsoda, amely talán legnagyszerűbb munkája), 
arcmásaival (Csók István, Iványi Grünwald Béla, Petrovics Elek, Petőfi s tb) , emlékmüveivel 
(Huszár Gál, Magyar huszár, első világháborús emlékmüvek, és síremlékek egész sora) felhívta 
művészetére a külföld figyelmét is. 

JTakács Ferenc: Az íjász és alkotója. Népsport, 1981. IV. 25. 
'Kisfaludi Stróbl Zsigmond im. 

szabadság himnusza. Fáklya c. folyóirat, 1974. december 
"Népszabadság, 1975. augusztus 23. 
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Sok megbízatást teljesített Angliában és az Egyesült Államokban. 1932-ben készítette el 
G B. Shaw immár klasszikus mellszobrát, melyről a modell írta a következő elismerő 
gondolatokat: „Saját portrém nemcsak azt mutat ja , milyen vagyok, hanem azt is, hogy 
milyennek kellene lennem és milyen szeretnék lenni . . . A nagy író irta meg művészünk 
1935-ös angliai kiállításának katalógusához az előszót is. 

Angliában még a Shaw-mellszobornál is nagyobb elismerést aratott Erzsébet hercegnő, 
a trónörökös szobraival, melyekkel szinte felülmúlhatatlan hírnévre tett szert, és számos brit 
közéleti személyiség halmozta el megrendeléseivel: Chamberlain kancellárról, Lady Astorról, 
Hamilton tábornokról stb. mintázott mellszobrokat. 

A harmincas-negyvenes évek hazai termése között csodálhatjuk nagy művésznőnk, Bajor 
Gizi szobrát, Nagy Lajos király emléktábláját a szegedi Dóm téren, a Mányoki Adám-
dombormüvet, Hubay Jenő hegedűművész mellszobrát, Székelyhidy Ferenc operaénekes 
arcmását, a Parlament számára mintázott Széchenyi-domborművet, s a Madách-emlékmüvet 
(sajnos a második vi lágháborúban megsemmisült a hatalmas gipszmodell). 

Budapest ostrománál súlyosan megsérült Kisfaludi Stróbl fővárosi műterme is. Vorosilov 
marsall, aki megcsodálta a városligeti Íjászt, és kinyomoztatta készítőjének nevét, személyesen 
intézkedett, hogy javítsák meg a műtermet, élelemmel látta el Kisfaludi Stróbl mestert, 
s fűtőanyagról is gondoskodott . A hatvanegy éves művész elsők között állította művészetét az 
új, demokrat ikus Magyarország szolgálatába. „És mégis megindul a munka!" című alkotása 
izmos testű dolgozót ábrázol, aki robusztus a lakjával habozás nélkül áll az újjáépítők sorába. 
Szinte rekordgyorsasággal készítette el a gellérthegyi Felszabadulási Emlékművet; a pálmaágat 
tartó hatalmas nőalak mellett az emlékmű mellékalakjai (a fasizmust jelképező sárkányt 
legyűrő Sárkányölö, a Fáklyavivő, s a talapzatnál álló szovjet harcos) is szobrászati remekmű-
vek. 

ö mintázta a Parlament előtti Kossuth-szobor főalakját , a Millenniumi Emlékmű ú j Rákóczi-
és Kossuth-figuráját, fiatalkori párizsi emlékei inspirálták Lenin alakjának bronzba öntésére, 
Marcaliban mártíremlékmüvét állították föl, az Ózdi hengerész és a Kőfejtők című kompozíciói 
a nehéz fizikai munkát végzők dicséretét zengi. 

Remek arcmások egész sorát faragta márványba, öntötte bronzba (Vorosilov marsall, 
Kodály, Bartók, Csajkovszkij , Maugham stb.) évtizedekkel előbb elkészített vázlatát valósította 
meg az Egerben fölállított Végvári harcosokban. 

Mint a Képzőművészeti Főiskola professzora, nemzedékeket tanított a szobrászat nemes, 
a szépet és az emberit szolgáló hagyományaira. Tagja volt a Szovjetunió Művészeti Akadémiá-
jának is, szovjet kollégája és barát ja J. Vucsetics így méltatta művészünket: „Kisfaludi Stróbl 
barátunk és kollégánk rendkívüli tehetsége és lenyűgöző mesterségbeli tudása, emberszeretete 
és érzelmi gazdagsága révén világviszonylatban az utolsó évszázad legnagyobb szobrászainak 
élvonalába tartozik. Köszöntöm a népet, amely ilyen nagyszerű művészt adott a világnak!"4 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a Magyar Népköztársaság kétszeres Kossuth-dijas kiváló 
művésze 1975. augusztus 14-én hunyt el. Ravatalánál mondotta tanítványa, Somogyi József 
szobrászművész az alábbi gondolatokat: „Töretlen hűséggel szolgálta a művészetet . . . A meg-
újhodó XX. századi művészet alkotó, termékenyítő közreműködője volt, tanítói tisztasága, 
bölcsessége példa számunkra. Alkotásaiban a Művészet örök fénye sugárzik, világossá téve 
szellemi horizontunkat ." 

Iíj. Kálmán Gyula 

Végvári harcosok, Eger (Juhász Tibor felvétele) 
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