
KRISZTUS A KERESZTEN

Fadrusz János: Feszület

Fadrusz János. Feszülete a maga témájában hazánkban egyike a legismertebb al
kotásoknak. Hatását, elterjedését talán csak Munkácsy Mihály Krisztus-kompozí
cióinak hatásával vethetjük össze. A 24 centiméteres, de megjelenésében inkább
életnagyságúnak tűnő figura ma több példányban ismert. A Magyar Nemzeti Ga
lériában egy bronzból készült változatát őrzik. Székesfehérvár Iőterén, a mai Sza
badság téren, a "Barátok templomá"-nak oldalán pedig évtizedek óta egy alumí
niumöntvénye függ. A mű kompozícíós megoldása, a megfeszített Krisztus jelleg
zetes fejtartása egyik alappéldájévé vált - már hét-nyolc évtizede - a kegy
tárgy-kereskedelemben sokszorosított kereszteknek..

Fadrusz János 1858-ban, Pozsonyban született. A szegény sorsú fiatalember ere-:
detileg a lakatosmesterséget tanulta ki, s csak viszonylag későn sikerült a vá
gyainak és tehetségének igazán megtelelő szobrászi pályára lépnie. Művészi ta
nulmányait Bécsben végezte, s az 1891-ben mintázott Krisztus a kereszten kompo
zíció tulajdonképpen diplomamunkája volt az akadémián. Ez az első mű mindjárt
sikert is hozott az alkotó számára. 1892-benezzel a munkájával elnyerte az Or
s~gos Magyar KépzőművészetiTársulat nagydíját, s ugyancsak abban az évben
megbízást kapott a pozsonyi Mária Terézia-emlékműelkészítésére i!'. A követke
ző években egyike lett a legtekintélyesebb szobrászoknak; s egymás után jutott
fontos köztéri munkákhoz. Élete főműve - a korai Feszület mellett - Mátyás ki
rály kolozsvári, a 'szó legnemesebb értelmében monumentális lovasszobra volt. A
nagy tehetségű művész fiatalon, 1903-ban halt meg Budapesten. Ravatala fölött a
Kerepesi temetőben a maga készítette Feszület magasodott.

Indulásakor Fadrusz előtt nyilvánvalóan Munkácsy Mihály volt a példa - a
hírnév okán is, de főleg azért, mert e nagy mester is hasonló körűlmények közül
indult. S hogy a hatás, ami a fiatal szobrászt érte, mennyire valóságos volt, annak
egyik legbeszédesebb tanúja éppen diplomamunkája. Elég csak gondolatban is
összevetnünk a Munkácsy-képek Krisztus-arcát az ő Feszületének ábrázolásával:
a hasonlóség csaknem szembeszőkö. Ennek okai persze túlmutatnak a személyes
vonatkozásokon, és sokkal inkább a korszellem megnyilvánulásaként kell lát
nunk. A külső hasonlóságnál ugyanis lényegesebb a szemléleté, az, ahogya szak
rális témát mindketten megközelítik: egy fensőbbséges, realista tisztánlátással.
Munkácsy és Fadrusz nem voltak hitetlenek, de mínt a XIX. század végének jel
legzetes gyermekei a Biblia vagy az Evangélium történeteiben közelebb érezték
magukhoz azok racionálisan emberi tartalmát, mint az ennél elvontabb tulajdon
képpeni jelentést. Igy Munkácsy számára - akár a Krisztus Pilátus előtt, akár a
Golgotha példájára gondolunk - a vallásos tematika elsősorban a benne rejlő

grandiózus látványlehetőségmiatt volt igazán érdekes. Az ismert história meg
idézése, a kompozíció kiszámítottan dekoratív izgalmával, az "ábrázolt személyek
lélektani hitelességű ábrázolásával, a részletek gazdag realízmusával, s az egész
romantikus ünnepélyességével hallatlan drámai lehetőséget hordozott magában,
amit a kitűnő mester a lehető legtökéletesebben ki is aknázott. _

Fadrusz. ennél kevesebbel is beérte. O eleve lemondott a színpadról, ami persze
jórészt a szobrászat műfaji sajátosságaival Higg össze. Az egyetlen figurába ősz

szeszoruló kompozíció nem vállalkozhatott annak a színesen drámai percnek a
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megidézésére, amit Munkácsy GolgotMja varázsolt a nézők elé. O hát megelége
dett azzal, hogy megkísérelte a keresztre fes.zités csaknem kétezer éves szímbólu
mában az emberi szenvedés súlyát és méltóságát megfogalmazni. Ebben a törek
vésében kortérsainak egy része világiasságot vélt felfedezni - persze nem egé
szen alaptalanul. A szobrász számára a pozitív tudás diadaláthirdetőkorban ért
hetőleg tűnt fontosabbnak az ábrázolás hitele, mint a kereszt jelképéhez fűződő

misztérium. E-hitelesség érdekében kerülte el a korától egyébként nem idegen ro
mantíkus ízű túlzásokat. Jól ismerte például a kortárs prágai müvész, Josev Vác
lav Mysibek Feszületét, amelyen Krisztus teste iszonyatos görcsbe csavarodva
függ a kereszten. Fadrusz azonban nem az egyszeri iszonyatot, hanem a szenvedés
valóságát abban. a felemelő emberi nagyságban próbálta kifejezni, ahogy az az
Evangéliumban végül is a szakrális tartalomtól elvonatkoztatva is megfogalma
zódik.

A hatalmas szögektől átvert tenyerek és a tehetetlenül' csüngö test közott vé
kony, erőtlen karok feszülnek. A mellkas csontjai kidomborednak, a has behor
.padva, s a lábak elárvult tárgyakként nyúlnak ki a derékra kötött lepel szinte
idegenül dekoratív ráncai alól. Az óriás tövisekből font koszorúval övezett fej a
felhúzódott vállak közé csúszott, s· mintegy megpiheflve, a jobb kar felé hajlik. -
Megpihenve? - Igen, ez a pillanat még nem a halálé. A keresztre feszített olda
lát még nem nyitotta meg a lándzsa. Talán az utolsó felkiáltás, az ,,~n Istenem, én
Istenem, miért hagytál el .engem?" végtelenül emberi mondatát megelőző pillanat
ez. A töviskoszorú alól leomló haj a beleszáradt vértől csatakos csomókban öleli
a sovány, csontos férfiarcot. A szenvedés minden oka-jele a maga reális valósá
gában van megfogalmazva. A keresztre. feszítés pózát egyébként Fadrusz a kellő
hitel érdekében önmagán tanulmányozta: műtermében fölkőtöztette magát egy
keresztre, s a szeborhoz az erről készült fényképfelvételeket használta modell
ként. - És mégis, az' egész mű, úgy ahogy előttünk áll, éppen kiegyensúlyozott
nyugalmával és békéjével ragad meg bennünket.

Pozsony Georg Rafael Donner városa volt. Fadrusz számára is e klasszicizáló
barokk mester munkái jelentették elsősorban a szobrászat csodáját. Az ólomból
öntött Adoráló angyalok (ezek ma a budapesti Nemzeti Galéria állandó kiállítá
sán láthatóak) és a pannóniai születésű Szent Márton remek, magyar huszáruni
formisos lovasszobra, alatta a koldus figurájával, akivel a szent éppen megosztja
ruháját. ~ Elsősorban Donnertől tanulta Fadrusz a mintázott formák harmóniájá
nak a tiszteletét. Itt kereshetjük forrását a Feszület finoman kiegyensúlyozott
kompozíciójának, amelyben a gondos szimmetrián belül szinte lehelletkönnyűsé

gű mozgások támasztanak életet, anélkül azonban, hogya legcsekélyebb disszo
nancia keletkezne. A részletek - a test húzósúlyától megnyúlt karok, a csapzott
haj, szakáll, a megadóan lezárt szemek,' az ernyedten csüngő, a 'lábfejeket átverő .
szögön fennakadó lábak - szinte naturálisan valóságos megjelenítése ellenére az
egész mégis elsősorban szépségével fogja meg a nézőt, mintegy igazolva a tételt

.a szenvedés megtisztító, felemelő hatásától.

Kovács Péter
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