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A nodellór a nodelll

l848_bar készítene ( le llétel ezheúe n Kosulh fuunkjcsi látogaúsa
a]kálnával. ezzel h kilejezle lis7tclciét Ko$ulh ilánl), A szobor öntóse _ az ekzánolí§ok
sze.iDt _ l848_ber méc nem kezdódöii neg, AZ 1849,lavszi c]s,ánrolások azonban már 2l
dmb Kosutlr szobíoi cniii.nek, ne]}ból 19 dambot Debrecenbe száuítonak cladásra. Ezt
kövdócn az aug!9lusijeleniés még 17 szobrot cnln. irásos dokunentumok alapjáj tebáL
l'sszesen ]8 ddab készüll cl a szoboíból, ]ele.legi ludonásunk s79ini ú állalulk

Delvásíjlltral

összesen négy d.Eb található

tiá]lílósba:

Az

alkotó modcIlól. sch.ssöl András szobrás, Fehórencién (na Renelovo. LJkmin!)
szüleictl ]82,1_ben, Édesápja a nunká§j vaseyór asra]osfuúhelyébenDodellór voll, A
mcsieséget elóször édesapja múhc]]tbco §ojátitolta el, foajd 1810 ben Peslcn a mofla
s7ámrású ühi Ierenc szobíásznrúvész orúhebébe! kezdie nreg tanulmáD& ]845ról
Bécsben a Képzó.rúvészeli Ánadáni. szobr'iszati osziá|yán Keehsmann lanit!ánya, Bócsi
leúlfoányli idején js szános dijal n]€í (l és I1. cundcl dú ]846 ban és l8,17_ben, lalmint
é$ vjnzenz |veuliry dij), na]d l84?_be| egy évet Díczdában tanul, Felrehelóen a lomdalom
lilöróse alatt térl lissZ Munká.ía l848_ban. ]849 ben veszi át valetin wi1]6oh€k szobrász
hel,vét a nukácsi gyárbln, Muú]iássáe! ]dején a hunkácsi vasgyár lénykoútélte
^-evénez
fiiződnek a munkácsi önúde ]egszebb khplaszlikái: a tülénelmi ilakok.t neeörökitó,
.silkelinon$ácú sakn_Lészlel. átiölt pcrcmii di§ztán)érck. lcdelcs iintaraíók,
talím.h.zékek. karos g}eí}alartók, Ilíres munkái vollak a filiEfu bányás4latok. a
nitológiai va_qy bibliai jelencrckkc] kds7nl! .ifla kerétűkkel cEtbeönlőli. dómbomü§zerü
faliképek, schoscl l874-ben bekővetke7et ha]álávxl a nrulkicsi műöntószcl lehanyalloi! és
a nunkácsi uslyár l nlgy ipaíi önlészelre iért á1,
Jó alkalón kinálkozjlt host ar6, ho8y 93], jlyeD kulitású nesler otyaü kullilus nuntájál,
hini
1348 bdn kés,íettelsó, Kossulhról nrirrlázott sbbrot, megvásáúhssa ely abni
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jnléanénra Nenzeti Kullulális Alap támogalásával, eálla] is
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ne8vásároll, schos§el Andrís állal l848,ban Ivlunni6on óniöir yobor ú..Öntöttus
,,a . \9, i, .\oB' ciT j.l]J dól j l,Lj, J-l .é\ l ío overte,

Gúz Ábráánr

Öniödcj cyűjienénr,e 2009 ben !ásiLoltaner schoselÁndrás
önúagíról készneíhodokkó szobrát. é! a Mú2eunba| lalállra!ó lovábbi szános nis,
schossel állal késznet alkotás is (önlóll!ás üsplaszljka. öniöttlas g!€rllalartó, óntóitvas
$ulalaító pipázó pászroltal íb),
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úreumj gyúllemény a Kossulh szobor mcg!ásánásával eey teljesebb Sclrosel
éleimillet muullral be, ]éYén szó M 9hó, KosutbJól nár 1848,bm ivlunlácson készített

A scho$el AndráJ munná*ágát bemulató !á!y eg}ijtics nég érdekesebb sziimunía !z állal,
hogy a némei sámazású schosseh késóbb várloesácra iléliéka szBbadságlralc lesendás
alakjiina|, Kosutlrnak nesfomázísa miaft

schos.l nútácsi !áifogsácá

id€jén készilötle el

et

csipkelinomságú sakk kész]eiel, ne]y
szintén u óntótllas nú\€sség€i bemutató kiál]itás egrik ö aníakciója A sakt készletben
olva mágyáí löíénelmi alakokat fomáz mee, jniol Zrinyi llona(akiúlyió) éskuluc vnézek
(a ioYasok), Ez mfu édekesebbé és énékesebbéi.szi a dellszobor jelenjótót c lálgyak

Támo garásukai

intéhéniünk czúon is

lönuz€ológus.
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