


Karcagon született 1926-ban.  
Főiskolai tanulmányai előtt, 1943 és 1945 

között Medgyessy Ferenc műtermében tanult 
mintázni. 1948-1953 között a Magyar 

Képzőművészeti Főiskolán tanult. Mestere 
voltak: Ferenczy Béni, Pátzay Pál, Medgyessy 
Ferenc. Díjai - 1951: Munkácsy-díj; 1958: VIT-

díj. Realista szellemiségű, főként 
parasztalakokat mintázó szobrász. Jelentős 

portréművészete is. Elsősorban 
monumentális alkotásokat készített. Bronzból 

öntött, kőből faragott művei nyugalmat 
sugárzó, kiegyensúlyozott, tömbszerű, zárt 

kompozíciók. 







Anya gyermekével. 
 

Kőszobor  Martfűn, 
 a bölcsőde előtt  

1955. 

















 Gárdonyi Géza 
     (1863-1922) 

Bronz mellszobor 
Egerben, a  

színház előtt  
1965.  



 Gárdonyi Géza 
     (1863-1922) 

A bronzszobor  
Egerben, az 

Emlékmúzeum előtt  
.  









 

Űlő nő 
A mészkőből 

készült szobor 
Karcagon, 

a Városi Kórház  
parkjában 

    1968. 

  

http://www.szoborlap.hu/4390_ulo_no_karcag_somogyi_arpad_1968.html?f=photo
















Új kenyér 
Kőszobor  Nádudvaron. 1974. 







Erdei Ferenc (1910-1971) 
Szociológus, a Márciusi Front 

egyik élharcosa, politikus, 
többször miniszter, a 

szövetkezetesítés egyik 
élharcosa. Jelentős az 

irodalmi munkássága. 1948-
tól az MTA levelező tagja, 

1956-tól rendes tagja. 
 
 

Bronz mellszobor  
Mezőtúron,  

a Mezőgazdasági  
Gépészeti Főiskola előtt.  

1974. 













A költő bronz mellszobra 
 Nádudvaron, 1987-ben 

 lett felállítva  





 Horváth Ferenc 
     (1868-1928) 

  A karcagi  gimnázium 
egykori igazgatójának 

domborműve 
a Gimnázium   

homlokzatán, a 
főbejáratnál.  

   1991.  

http://www.szoborlap.hu/4369_horvath_ferenc_dombormuves_emlektabla_karcag_somogyi_arpad_1993.html?f=photo






A szobrász „Kalocsai királyfej”  
című alkotása emlékeztet az 

 1100 éves államiságra  
Szolnokon 

2000.  











A bemutatót szerkesztette: Mile Sándor 
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	Furulyás fiú�Bronzszobor Miskolcon�1962.�
	Pásztorlány�Bronzszobor Karcagon�1964.�
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