
Fadrusz János
egyházművészeti
alkotásai
„Tagbaszakadt, erős férfiú volt, hatalmas koponyáját dús fekete haj
koronázta, magas homloka alatt gyermekszempár mosolygott, arca
jóságot, becsületességet sugárzott. Beszéde őszinte, egyszerű, kere-
setlen, kedélye meleg, egyéniségéből tökéletesen hiányzott a nagyké-
pűség, fitogtatása művészetének, bár tisztában volt értékével” — jel-
 lemezte a magyar szobrászat egyik legnagyobb tehetségű, fiatalon
elhunyt alakját, Fadrusz Jánost (1858–1903) a neves művészettörté-
nész, Lyka Károly.1

A Pozsonyban született Fadrusznak alig húsz évet engedélyezett
művészi tevékenységre a gondviselés: negyvenöt éves korában már
sírba vitte a tüdőbaj. Rövid munkássága alatt olyan nagyszerű köz-
téri alkotásokkal gazdagította a magyar művészetet, mint a pozso-
nyi Mária Terézia-emlékmű, a zilahi Wesselényi-szobor, vagy élete fő
műve, a kolozsvári Mátyás-emlékmű. Ezek mellett említést érdemel
a kisbéri Wenckheim-szobor, a szegedi Tisza Lajos-emlékmű, a buda -
vári Királyi palota négy kapuőrző oroszlánja és két Atlasz-szobra.

Szegénységtől kísért, keserves lakatosinas-évek után, 1875–79 kö-
zött a Trencsén megyei zayugróci fafaragó intézetben dolgozott.
Korai munkái közül 2005-ben vásárlás útján került a Magyar Nem-
zeti Galéria gyűjteményébe egy Krisztus-fej és egy Szűz Mária-fej.2 Jé-
zust szakállasan, hosszú hajjal, Máriát fején kendővel ábrázolta a
művész, akinek nagyvonalú plasztikai tudása jól érzékelhető az al-
kotásokon. A diófából faragott, azonos méretű (16 centiméter ma -
gas) két szobor szignálatlan, de a Nemzeti Galéria szoborosztályá-
nak vezetője, Tóth Antal véleménye szerint biztosra vehető, hogy
alkotójuk Fadrusz János.

1883-ban egy pozsonyi kiállításon feltűnést keltett az Ószövetség
Eszter könyvében szereplő Achasvéros király gipszből faragott szobra.3

Az alkotást látva, az ugyancsak pozsonyi születésű, de Bécsben mű-
ködő Tilgner Viktor meghívta műhelyébe, a Pozsonyi Első Takarék-
pénztár által folyósított ösztöndíj pedig lehetővé tette bécsi tanulmá-
nyainak finanszírozását. Tilgner túlzottan részletező aprólékosságát
azonban hamarosan megelégelte Fadrusz, és inkább Edmund
Hellmernél tanult tovább a bécsi Képzőművészeti Akadémián.4

Hellmer tanítványaként 1888-ban mintázta meg Rónay Jácint
mellszobrát. Rónay tevékenyen részt vett az 1848–49-es szabadság -
harcban, ezért 1849 őszén emigrációba kényszerült. A kiegyezés után
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Rudolf trónörököst, majd Mária Valéria főhercegnőt is tanította. Ok-
tatással, írással és természettudományokkal egyaránt magas szín-
vonalon foglalkozott, a Magyar Tudományos Akadémia tagjává vá-
lasztotta. 1871-ben kilépett a Benedek-rendből, 1872-től pozsonyi
nagyprépost, 1879-től választott skutari püspök. Fadrusz remek
portrét készített a tudós főpapról. Az életnagyságú szobor látha-
tóan beteg, fáradt embert ábrázol (az alkotás a püspök halála előtti
évben készült). Rónay tekintetéből ugyanakkor szinte sugárzik a
tudás, az értelem. Bár reverendáján több magas kitüntetés látható,
ezek érezhetően csak mellékes elemei a kompozíciónak. A művész
ezzel az alkotásával bizonyította: portrészobrászként is a jellemáb-
rázolás legmagasabb fokát tudta elérni. Az alkotás gipsz változata
eredetileg a pozsonyi Toldi-kör klubhelyiségében állt, majd 1920
után átkerült a Városi Múzeum gyűjteményébe.5 A szobor gipszből
készült másodpéldánya a pannonhalmi bencés főapátság könyvtá-
rában látható.

A bécsi Akadémián 1891-ben mintázta Jób szobrát. A földön ülő,
kezét égnek emelő, szakállas férfi tekintetében a meggyötörtség el-
lenére hit és bizodalom érződik. Egyes forrásokban — alternatív
címként — a Szegény Lázár megjelölés is szerepel.6 A ruhátlan test
azonban inkább a bibliai Jóbra utal: „Mezítelen jöttem ki anyám
méhéből, és meztelen térek oda vissza” (Jób 1,21). Az alkotáson erő-
teljes barokk hatás érződik. Ez a mozgalmasság azonban nem
Tilgner vagy Hellmer neobarokkjának hatása. Sokkal inkább a 18.
századi mester, a Pozsonyra és Bécsre egyaránt nagy sikerű alkotá-
sokat örökül hagyó Georg Raphael Donner munkásságában keres-
hetők a mű gyökerei. Fadrusz korábban lelkesen tanulmányozta
Donner műveit. Valószínűleg ebből ered, hogy a bécsi Neuer Mark -
ton álló kút 1739-ben készült szobrai közül az Enns folyót megsze-
mélyesítő férfialak és Fadrusz Jób-szobra között figyelemre méltó
párhuzamok fedezhetők fel. Nem a kompozíció, hanem a stílusbeli
megfogalmazás hasonló. Ugyanakkor Fadrusz nem másolta Don -
nert, hanem szuverén művészi egyéniségként, a 19. század végén
közkedvelt neobarokk helyett a barokk eredeti szellemiségéhez és
mozgalmasságához nyúlt vissza ábrázolásmódjával, amely később
a pozsonyi Mária Terézia-emlékműn teljesedett ki. Jób szobrának
az eredeti gipszminta alapján utóbb bronzba öntött, 60,5 centiméter
magas változata a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galéria tulajdona.

A bécsi Képzőművészeti Akadémián diplomamunkája az 1891-
ben mintázott, és később méltán elhíresült Feszület volt. Fadrusz a
munka során hatalmas keresztfát ácsolt, amelyen mintázta a szob-
rot. E mellett egyszerű fémvázból is készített keresztet, amelyre egy
modellt kért fel, hogy engedje magát kikötni. A férfi azonban az el-
viselhetetlennek tűnő fájdalmak hatására, az első próba után ott-
hagyta. Más vállalkozó nem lévén, a művész saját magát kötöztette
fel a keresztre, és néhány kollégájával több fényképet készíttetett.7

(A teljesség kedvéért megemlítendő, hogy a Golgota című festmé-
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nyén dolgozva, néhány évvel korábban, 1883-ban egyszer Munká -
csy Mihály is a keresztre kötöztette magát.)

Fadrusz hite és személyesen átélt fizikai szenvedésének élménye
páratlanul szuggesztív alkotást eredményezett. A keresztre szöge-
zett, lecsüngő test súlya alatt szinte természetellenesen megnyúlnak
a karok, végsőkig feszülnek az inak és az izmok. Jézus haja a halál-
tusa hideg verejtékétől csapzottan borul arcába. „Megkapó a fájda-
lom igazsága, a szellem emelkedettsége” — méltatta a művet Ybl
Ervin.8

A gipszből készült Feszületet 1891-ben Bécsben a Képzőművé-
szeti Akadémia ezer forintos első díjával tüntették ki.9 Az alkotást
Budapesten, a Műcsarnokban a Képzőművészeti Társulat 1882–83-
ban tartott téli tárlatán állították ki. „Az első, amit láttam, a Krisz-
tus volt, a legjobb helyen, zöld lombok közt és roppant hatásosan”
— emlékezett érezhető elégedettséggel Lippert Jánoshoz írt levelé-
ben Fadrusz.10 A siker sem maradt el: az Országos Magyar Képző-
mű vészeti Társulat kétezer koronás díjával tüntették ki az alkotást.11

A Feszület ezt követően szerepelt az 1900-as párizsi Világkiállításon,
ahol Fadrusz másik kiállított munkája, a kolozsvári Mátyás-em-
lékmű főalakja nagydíjat kapott.12

A Feszület eredeti példányát a művész a pozsonyi Virágvölgyi
búcsútemplomnak ajándékozta, egy másodpéldány pedig a pozso-
nyi Evangélikus Líceum kápolnájában lelt otthonra. A budapesti
Szent István-bazilika gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi
miniszter ajánlása13 ellenére sem tartott igényt az alkotásra, mivel
túlzottan naturalistának találták a szenvedő Krisztus megjeleníté-
sét. Harry Hems brit műbarát viszont megvett egy példányt az ang-
liai Exeter temploma számára. Egy bronzba öntött példányt a ma-
gyar állam vásárolt meg, amely ma a Magyar Nemzeti Galéria
tulajdona.14

Amikor 1900-ban Szegeden országos tárlatot rendeztek, kiállí-
tották a Feszületet is. A város szerette volna megvásárolni az alko-
tást az épülő Fogadalmi templom számára, ezért a művészhez for-
dult. „Ehhez a munkámhoz annyi szenvedés fűződik, a nagy
küzdés évei és az első nagy sikerem is hozzá tartozik, nyilvános pá-
lyámat ez a Krisztus nyitotta meg, ezért el nem adom soha. De ha
Szeged városa elfogadja tőlem szíves ajándékba az újonnan épülő
templom számára, akkor nekem is örömet szerez vele” — írta a mű-
vész.15 Így került 1900-ban ez a másolat Szegedre, ahol ideiglene-
sen a város múzeuma őrizte. Később a Dóm tervezője, Foerk Ernő
is megfeledkezett róla, és nem gondoltak rá a templom 1930-ban
történt felszentelésekor sem. A szobrot 1958-ban adta át a Móra
Ferenc Múzeum a Dóm plébánosának. Először 1971-ben a Dömö -
tör-toronyban helyezték el, majd 1979-ben — a szegedi nagy árvíz
századik évfordulója évében — került tölgyfa kereszten jelenlegi
helyére a székesegyház kereszthajójába, a Szent Gellért-oltár köze-
lébe.16 Az alkotás mögötti, színesre festett falfelület miatt kevésbé
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érvényesül a mű plasztikai szépsége. (Semleges háttér esetén szinte
megrendítő az alkotás drámai hatása.)

Fadruszt az 1902-ben felállított híres Mátyás-emlékmű révén szo-
ros érzelmi szálak fűzték Kolozsvárhoz, így a művész ajándékaként
ide is került egy másodpéldány, amelyet az 1902 októberében tar-
tott szépművészeti kiállításon láthatott a nagyközönség.17 A város
közgyűlése 1903. januárban mondott köszönetet Fadrusznak az al-
kotásért.18 A kolozsvári Szent Mihály-templomban dr. Hirschler
József plébánosnak köszönhetően számos korszerűsítés történt.
Ezen munkálatok sorában a 20. század elején a templomtorony el-
hanyagolt, nyitott átjárójából fűthető kápolnát alakítottak ki. Ebben
az új kápolnában kapott helyet a Feszület.19

A művész halála után is készültek másolatok az alkotásról. 1935-
ben Pestszentlőrincen, a Hargita téren állították fel az egyszerű kő-
keresztre helyezett bronz korpuszt, amelyet Haász István tábori
püspök szentelt fel. A Feszület eredeti megnevezése Trianon-em-
lékkereszt volt,20 a talapzatán lévő márványtáblán a Magyar Hi-
szekegy soraival, amelyet 1945 után eltávolítottak. Az 1950-től
Budapest XVIII. kerületének részeként a fővároshoz tartozó Pest -
szent lőrincen a Hargita térből 1953-tól Tatabánya tér lett, amely
csak 1991-ben kapta vissza eredeti nevét. A Feszület viszont — igaz,
eredeti feliratai nélkül — a helyén maradt. Napjainkban kimon-
dottan szakrális jelképként áll a téren, ahol néhány éve díszkivilá-
gítást is kapott. A hívek és a kerületi önkormányzat támogatásával
2003–04-ben felújított alkotást 2004. április 3-án Paskai László bí-
boros szentelte újra.21

Gödöllőn 1924-ben nyílt meg a Felvidékről 1920 után áttelepült
premontreiek Szent Norbert Gimnáziuma, amelynek falai közé az
1948-as államosítást követően, 1950-ben az Agrártudományi Egyetem
költözött (ma a Szent István Egyetem működik itt). A főépülettől nem
messze, a Fácánosnak nevezett kis erdőben található a pre montreiek
1927-ben létesített temetője. A gödöllői gimnázium létrehozója, az
1933-ban elhunyt Takács Menyhért prépost prelátus sírjára 1935-ben
síremlékként állították a Fadrusz-feszület másolatát.22 A Felvidék déli
részének 1938-ban történt visszacsatolását követően, halála tizedik
évfordulóján, 1943-ban a prépost hamvait a jászóvári székesegyház
kriptájába vitték. A feszület talapzatának eredeti felirata viszont
megmaradt, így az alkotás napjainkra Takács Menyhért emlékmű-
veként áll a helyén. A talapzat felirata: Takács + Menyhért + dr. + a +
Jászó / premontrei + kanonok / rend + prépost-prelátusa / a gödöllői intézet
alapítójának emlékére / 1861–1933. A mészkőből faragott kereszt alatti
perembe utólag a Fadrusz-feszület szöveget vésték.

Székesfehérvár városának vezetése a művész özvegyének hoz-
zájárulásával, 1939-ben a bencések Szent Imre-temploma falára sze-
rette volna elhelyezni a Feszület másolatát. A háborús viszonyok miatt
1941-ben csak alumíniumból készülhetett el a korpusz, Krausz
Ferenc budapesti öntödéjében. A Feszületet 1942 húsvétján avatták
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fel a templom Városház térre néző falán, ahol ma is látható. (A ke-
resztfa a helybeli Kornsee és Steiner asztalos-cég munkája.)23

A Gödöllőtől nem messze lévő Dány községben, az 1909-ben,
neogót stílusban épült Szent Jakab-templomban szintén található egy
másolat a Fadrusz alkotta feszületről. Az alkotás a mellette lévő kis
tábla tanúsága szerint özv. Pásztor Jánosné ajándéka.24 A Feszület má-
sodpéldánya minden valószínűség szerint az 1945-ben elhunyt ki-
váló szobrász Pásztor János özvegye adományaként került Dány ka-
tolikus templomába. (Pásztor nagyra becsülte Fadruszt, amit igazol,
hogy elkészítette művészkollégája és Fadruszné portrészobrát.25

A Feszület egy példánya Fadrusz vagy 1903 után Fadruszné ajándé-
kaként kerülhetett Pásztorhoz, majd az ő halálát követően Pásztor
Jánosné adományaként a dányi katolikus templomba.)

A Fadrusz készítette feszület a hazai egyházművészet kiemelten
fontos alkotása. „Az ő Krisztusát csak azok érthetik meg, akiket
megvertek a sorscsapások, akik maguk is sokat szenvedtek. Az ő
Krisztusát csak az csinálhatta meg, akinek része volt a szenvedés-
ben” — méltatta a művet Lázár Béla.26

A Feszületnek karok nélküli, torzó-szerű Krisztus-mellszobor vál-
tozata is készült, gipsz, bronz és márvány változatban. E mű bronz-
ból öntött, 33 centiméter magas példánya a Magyar Nemzeti Galé-
riában található,27 fehér márványból faragott változata a budavári
Nagyboldogasszony-templom tulajdona.28

Fadrusz a Feszület sikere után egymás után kapta a jelentős meg-
bízásokat, amelyek az erkölcsi mellett az anyagi sikert is meghoz-
ták. 1895-ben az első hazai művészek egyike volt, aki kastélynak is
beillő saját műteremvillát építtetett a Nap-hegyen.29

Utolsó művei közé tartozik Szent László egész alakos szobra, ame-
lyet Szent István-bazilika számára mintázott, de már nem tudott be-
fejezni. A művet halála után tanítványa, Rollinger Gaál Rezső fejezte
be 1904-ben.30 A carrarai márványból faragott, kétszeres életnagy-
ságú alkotást a Bazilika közel száz méter magas kupoláját tartó dél-
keleti pillérkötegének félkörívű falfülkéjében helyezték el. Az 1192-
ben szentté avatott király sodronyinget és keresztes lovagi öltözetet
visel. (Lászlót 1095-ben a Szentföldre készülő keresztes hadak ve-
zérévé választották, de halála megakadályozta, hogy részt vegyen a
hadjáratban.) Bal kezével díszes sisakját tartja a hóna alatt, a jobb-
jával magasba emelt kard keresztvasa a keresztény hitet jelképezi.
A kardon látható cserfalomb a hadi győzelmeket szimbolizálja. Jobb
lába alatt iszlám hadi jelképek láthatók.

A Művészet 1903. évi 6. száma korabeli fényképet közölt Fadrusz
Szent László-szobráról. Összehasonlítva ezt a művet a Szent István-
bazilikában ma látható márványszoborral, jól érzékelhető a különb-
ség. Fadrusz lobogó hajjal ábrázolta az uralkodót, tanítványa viszont
nem merte megkockázatni ezt az ábrázolásmódot: a most látható
változaton a sodronying kapucnija simul a király fejére. Az eredeti-
leg mozgalmas kompozíció érezhetően veszített lendületéből,

23Magony Imre:
Székesfehérvár szobrai.

Ma — Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtár,
Székesfehérvár,

1995, 164.

24Fadrusz kereszt. Hitünk
és Életünk, 2009/3. 3.

25Heitler László: Pásztor
János. Corvina,

Budapest, 1981, 12.

26Lázár Béla: Fadrusz
János élete és művé-

szete. Athenaeum,
Budapest, [1923], 140.

27MNG ltsz.: 2001.2–N.

28Entz Géza: Budavári
Nagyboldogasszony-

templom. TKM Egyesület
[9. füzet], Budapest,

é. n. [16].

Szent László
egész alakos szobra

29Hadik András: Műterem-
lakások, műtermes villák,

művésztelepek
Budapesten. Budapesti

Negyed, 2001/2–3.
37–39.

30Soós Gyula: i. m. 58–59.
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mintha az akadémikus historizmus pózába merevedett volna. Amíg
Fadrusz remek művéből szinte sugárzik az erő és a hit, a Rollinger
Gaál által márványba faragott szoborban kevesebb a lélek.

Alig több mint egy évtizedes művészi pályája során Fadrusz
János a hazai szobrászat meghatározó alakjává emelkedett. „Nem
ismert soha semmiféle pózt, mesterkéltséget, képmutatást, sem a
művészetben, sem az életben” — emlékezett rá Lyka Károly.31

Amikor alkotó ereje teljében 1903-ban elhunyt, Nap-hegyi mű-
terem-villájában ravatalozták fel. Nyitott koporsója mellé a maga
készítette Feszületet helyezték.32 A budapesti Kerepesi úti temető-
ben lévő sírjára 1926-ban került ennek a művének bronzba öntött
változata a Hikisch Rezső tervezte talapzatra.33 A napjainkra szé-
pen felújított síremlék előlapján mindössze ennyi olvasható: Fadrusz
János / MDCCCLVIII — MCMIII. A keresztfa alsó részén a követ-
kező szöveg utal az adományozóra: Ezt a feszületet / mely az ő alko-
tá sa / sírjára állította / Budapest / Székesfőv. közönsége. (A teljesség ked-
véért érdemes megjegyezni, hogy a Fadrusz nyughelyén lévő
alkotáson kívül, a Kerepesi úti temetőben még egy példány látható
a Feszületből: a Heinrich család sírjára is ennek a műnek a bronzból
öntött változata került, 1929 után.)34

Lázár Béla szerint „művei a magyar monumentális szobrászat
első diadalmas emlékei; lelke lobogó lelkességtől izzó alkotásai: a
magyarságnak minden időkben szárnyat adó éltetői lesznek”.35

Egyházművészeti munkái a hazai szakrális művészet legkiválóbb
alkotásai közé tartoznak.

31Lyka Károly: Szobrásza-
tunk a századfordulón.

Corvina, Budapest,
1983, 40.

32Vasárnapi Újság,
1903/44. 706.; Új Idők,

1903/46. 426.

33Tóth Vilmos: A Kerepesi
úti temető II. Budapesti

Negyed, 1999/3. 320.

34Tóth Vilmos: Síremlék-
művészet, Városháza,

Budapest, 2006, 17.

35Lázár Béla:
Fadrusz János.

Művészet, 1913/4. 157. 

Fadrusz János: Feszület
(Magyar Nemzeti

Galéria, Budapest)
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