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ELÖLJÁRÓ BESZÉD.

A horatiusi nonum prematurt ez a könyv duplán kivárta. Még Fadrusz 
életében az 1902-ben megindult „Művészeti Könyvtár“ számára vál
lalkoztam életrajza megírására, s Fadrusz ebben készséggel segít
ségemre volt. Halála után fokozott buzgalommal dolgoztam rajta 

s a világháború kitörésekor készen lett. Azóta várta megjelenését. Egy rövidebb 
essayben 1909-ben leraktam a könyv alapgondolatait, s azt a pozsonyi Toldy- 
kör a Vutkovich-díjjal tüntette ki. (Megjelent a Művészetben Vili, kötet.) 1913. 
novemberében a Népszerű főiskolai tanfolyamon hat előadásban ismertettem 
tanulmányaim eredményeit. A Mátyás-emlékről szóló résszel pedig széket foglal
tam a Petőfi-Társaságban. Egyes részletkérdéseket külön is feldolgoztam, így 
a feszület eredetének kérdését (megjelent németül Strassburgban Heitz kiadásá
ban 1911-ben), a monumentális szobrászat alaptörvényét (megjelent a Zeitschrift 
für Aesthetik und Kunstwissenschaft X. kötetében). Az alapvető filozófiai problé
mák, nevezetesen a tér és idő kérdése a képzőművészetben, a nyugvó és mozgó 
szem szerepe az esztétikai szemlélet létrejöttében, külön beható kifejtést köve
telnek. Ezt tekintem egyik legközelebbi feladatomnak. Ez lesz „Uj Laokoon“ 
c. munkám tárgya.

Budapest, 1923 május hava.





AZ EMBER





I. 
Ha az ásatások római időkből üveget hoznak napfényre, szinte nehéz ráös- 

merni, annyira másformájú lett az üveg! Mi ment olt végbe, a föld alatt, 
a rejtelmes mélységekben, minő titokzatos hatóerők, vegyi átalakulások 
és felbomlások működtek közre, hogy — bár nem változott a forma — 

megváltozott a szín s az átlátszó üvegfelület egyszerre csak a szivárvány száz 
színében irizál, csudás színárnyalatokban opalizál?

Keresve az őselemeket, melyekből Fadrusz János művészi lelke egybealakult, 
a vizsgálat adatai nem vezetnek messzire. Fadrusz 1858 szeptember 2-án Pozsony
ban született, 4-én megkeresztelték a Szentháromság-plébánián, keresztszülei Szabó 
Ferenc és neje született Fadrusz Aloysia voltak. Apja, János, Pozsonyba a morva
országi Radosov-ból bevándorolt ember (I. tábla, 2. kép), aki 1853 június 25-én 
tette le a honpolgári esküt, amikor is megházasodoft, feleségül véve a húsz éves 
Ewinger Terézt (I. tábla, 3. kép), egy pozsonyi vincellér leányát. Teréz apja pozsonyi 
benszülött (I. tábla, 1. kép), szorgalmas munkás, különben egyszerű ember volt, 
anyja azonban francia menekült családból származik, Sommerer Rozalienak hívták 
és fiatalon, 35 éves korában halt meg.

Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a Morvaországból bevándorolt Fadrusz 
mihamar jól érezte magát Pozsonyban, nemcsak megnősült ott, de nővérét is magyar 
emberhez adta feleségül, s kezemunkájával igyekezett megkeresni a kenyerét. Akkori
ban a Pálffy-udvarban laktak, a pozsonyi Várút 43—45. sz. épületcsoportjában, mely 
a Pálffy grófoknak, mint a pozsonyi vár urainak, volt a birtokában (1. kép). A ház 
mellett levő istállóban tehenet tartottak, néha huszonöt darabot is. A gazda kijárt a 
szőlőkbe munkásnak, az asszony meg tejgazdasággal foglalkozott otthon. Amikor 
János született, apja harminchárom, anyja pedig huszonöt éves volt. Ekkor már volt 
egy leánygyermekük, Borbála, s lett később még egy, Lujza; azután meg két fiúk, 
Lajos és Károly. Ez utóbbi azonban fiatal korában meghalt.

1864-ben állatjárvány ütött ki Pozsonyban, teheneik mind elpusztultak. Ekkor 
összekuporgatott pénzükből két lovat vettek, hogy majd fuvarosnak csap fel az apa, 
s hetenként háromszor fog terűt és embert Bécsbe szállítani. De már az első úton 
összeütközött és kitörte a karját, s a gyerekek is elkezdettek betegeskedni, mire 
elköltöztek a Pálffy-udvarból a külvárosba, a Virág-völgybe, a plébániatemplommal
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szembe. Kis szatócsboltot bérelt itt az anyja, mert dolgozni akart, hogy míg az ura, 
ha felépül, a szőlőskertekbe járjon ki napszámba, ő meg a háziteendők mellett kiszol
gálja a külvárosi egyszerű vevőket. Az apáról keveset tudunk. Csöndes, szótlan, 
magábamélyedő, de mélyen érző ember volt, aki később megszerette az italt, a pénzzel 
nem tudott bánni, ami miatt sokszor összezördült eleven eszű feleségével. Munka 
után meghúzódott az udvarban, szótlanul, maga elé mélyedve. Ki tudja, mi mindent 
össze nem álmodott, mialatt csak szemei ragyogtak. Hosszú fekete szakállát simo
gatta, miközben csendesen iddogált. A felesége ép az ellentéte volt: csupa szor
galom, mozgékonyság, értelem, számítás. Kezében égett a munka! Mindig el volt 
foglalva, hol a boltban, hol a lakásban, hol a piacon. Hiszen már három gyereke 
volt, s lett később még kettő. Ezekkel is sok dolga akadt, ámde azért vidám kedé
lyét, beszédes elevenségét, munkakedvét nem vesztette el soha.

Szinte egymaga tartotta fenn a házat, rendet teremtve üzletben és háztartásban, 
egy mindinkább iszákossá váló férj oldala mellett, aki bénult karral, csökkent munka
erővel melanchóliának adta magát. Az asszony megküzdőit a sorssal. Tipikus tulaj
donságok ezek, a pozsonyi sok mindenféle fajból egybevegyült polgárság százados 
erényei, melyek itt minden szertelenségtől menten, tisztán nyilatkoztak meg, most 
az anyában, miként megnyilatkoztak elődeikben is, hogy egyszer csak az egyik 
fiúban, a francia fajta szellemével gazdagodva, új színt öltve megjelenjenek. így 
kapta meg János, a rég kipihent erők vulkanikus kitöréseként, a nemes vegyüléket: 
az apa érzékenységét, mély érzését, álmodozó lelkét, az anya akaraterejét, lobbané
konyságát, a francia ősöktől örökölt formaérzékét, mik együttvéve egyensúlyt terem
tettek benne a képzelgések és kiszámítások, a légvárak építése és a lehetőségek 
számbavétele között, hogy homályos, zavaros, kontúrnélküli képek helyett biztos 
reliefet, zárt vonalakat, határozott formákat ölthessenek képzeleti képei. A régi, a száza
dok óta pihent, energiájától megfosztott teremtő erő, mint a kiásott római üveg, ragyogó, 
irizáló, opálszínekben játszó pompában jutott felszínre Fadrusz Jánosban, hogy meg
adja uralkodó tehetségének színét, meghatározza irányát, megéreztesse vele képessé
geit. Neki csak követnie kellett ösztöne parancsszavát, hallgatnia a belső szózatra, 
annál is inkább, mert sorsa szerencsés ajándékából, kora és környezete, érzéseivel 
harmóniában, ihletét szolgálták, tehetségét fejlesztették és erejét teljessé telték.

Az 1899-iki pozsonyi iparkiállításon tervezetet mutatott be Fadrusz: mikép 
állítaná ő fel Donner Rafael Szent Márton lovasszobrát a dómtéren. Mert Donner 
remeke, ólomba öntve, a dóm elé állítva, romlásnak indult, Fadrusz sürgette bronzba 
öntetését s nyilvános felállítását, javasolva, hogy az eredeti ólompéldány fejében a 
Nemzeti Múzeumot, illetve az államot meg kell nyerni a költségek viselésére. Javas
latát az egyik helyi lap nemcsak helytelenítette, de szatirikus megjegyzést tett a 
pozsonyiak műérzékére. Fadrusz sietett ez ellen tiltakozni.

„Egy szép napon — írja válaszában — légy szállott az orromra. Istenem,— 
gondolta egyik barátom — Magyarország oly nagy, miért szállott ez a légy ép 
Fadrusz orrára? Vett hát egy nagy követ és megölte vele a legyet, — de az én 
orromat is betörte. Mikor a cikkíró tiltakozik az ólompéldány elhurcolása ellen, 
mellékesen megvádolja a pozsonyiakat s úgy tünteti fel a dolgot, hogy én vádolom
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őket zsugorisággal és műérzékhiánnyal. De az én benső meggyőződésem az, hogy 
nincs még egy olyan város az országban, hol a városatyákban és a lakosságban 
oly nagy művészetszeretet és áldozatkészség, oly igaz nemesség lakozzék, mint a 
pozsonyiakban. Egész pályám igazolja igazamat, hiszen a pozsonyiak művészet- 
szeretete és áldozatkészsége nélkül sohasem lett volna belőlem az, ami ma 
vagyok.“

Az önmagán szerzett tapasztalatokon kívül egyéb és jelentősebb hatással is 
volt rá a város.

Amikor Fadrusz hatéves lett, 1864-ben egy októberi őszi napon kézen fogta 
őt édesanyja és felöltöztetve szépen magyar nadrágba, gombos atillába, ropogós 
csizmába, szép fekete nyakkendőjét csokorra kötve, felvitte a dómiskolába, hogy 
fogják betűre. Addig ott hempergett a porban a Pálffy-udvar háztömkelege közt, 
vagy kijárt apjával a szőlőbe, hogy este segítsen neki a lemetszett venyigék haza- 
cipelésében. De már hatéves, a gyöngyéletnek vége, könyv elé kell fogni a nagy, 
buksi fejű, pisze orrú, kissé kancsalító gyereket. Ösmerjük egy gyerekkori arcképét 
(1. tábla, 4. kép), úgy áll ott a magas támlájú szék előtt, mint egy kis bagolyfióka. 
A gyermek anyjára hasonlít, a homloka, a szeme, az orra karaktere rá üt; az 
anyja pedig szakasztott mása az apjának, az öreg Ewingernek, aki szintén egyszerű 
vincellér volt, tele humorral. Maradt egy arcképe, melyen kereszfbevetett lábakkal, 
nemes egyszerűséggel ül az öreg kapás, magyar viseletben, csizmában és atillában, 
kedves mosollyal az arcán, mint akinek nagyon huncut gondolatok keringenek a 
fejében. Nem hiszem, hogy ez a magyaros viselet egyszerűen csak módi. E németül 
beszélő, de magyarul érző pozsonyi polgároknál szimbolikus jelentősége volt a 
ruhának. A német szó nem akadályozta őket abban, hogy magyarnak vallják és 
érezzék magukat és az atillás, rámás csizmás öreg Ewingerben soha senki sem 
sejtett volna Kraxelhubert. Ez fontos mozzanat, Fadrusz János kiindulópontja, akit 
ugyan szintén német szóra fogtak, mint pajtásait s még a magyar nyelvtant is 
németül tanulta, de azért már a dómiskola elemi osztályaiban megtanulta, hogy 
Pozsony hol fekszik? Az első osztályban jól viseli magát, de csak „középszerű“ 
képességeket árul el. A német olvasásból és a hittanból kitűnőt kap, a többiből 
jót. Nem bukik semmiből és megy a má
sodik osztályba. Csakhogy ekkor már 
szülei a Virágvölgyben laknak, a dóm
iskola ettől messze esik és így a má
sodik osztályt a virágvölgyi iskolában 
járja, ahol megbukik és az osztályt 
megismétli. Közben megbetegszik s év
közben kimarad,úgyhogy csak 1868-ban 
jut a harmadik osztályba. Itt mind 
szorgalmasabban tanul, kitűnője is akad 
(szépírásból és német nyelvből). A ne
gyedik osztályt is elvégezvén, 1870
őszén bekerül a dómreálba, /. a művész szülőháza.
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Az új környezetben János megzavarodik, s míg az első negyedben még jelese 
és jója van, év végére már nagyon lehanyatlik. A tanárok ezt könnyelműségnek 
veszik s csak nagy nehezen eresztik át felsőbb osztályba. Rajzolni még nem tanult, 
csak geometriai rajzot. Abból elégségest kap. A második osztályban azonban már 
szorgalmasabb, példás viseletű és rajzra fogják. Eleinte nem mutat erre sem nagyobb 
hajlamot, csak év végére kap belőle jót. Egyébként elégséges és alig elégségesekkel 
telt a bizonyítványa. János most már tizennégy éves. Anyjára nagy teher a négy 
gyerek, tudományos pályára képeztetni nem tudja, különben is a hazahozott bizo
nyítvány sem nagyon biztató. Elhatározzák tehát, hogy mesterségre adják, de a 
mesterséget választhatja ő maga. Hozzájárult ehez egy javasasszony szava, ki 
anyjának azt jósolta, hogy fiából művész lesz. Megijedt ezen az egyszerű asszony. 
No még, hogy az ő fiából kötéltáncos vagy csepűrágó künsztler legyen! Azért is 
becsületes mesterségre adja, csak tudná: melyikre?

Jánosban hatalmas testi erők ébredeztek, korához képest szokatlan fizikai 
energiák s ezek őt is, mint Leiblt, a fiatal atlétát, olyan mesterség választására 
vezették, ahol erejének hasznát vehette. De másrészt képzeletére az uccán, a paloták 
előtt látott mesterségek egyike, a lakatosság hatott legerősebben. A Grassalkovich- 
palota díszkapuja régóta foglalkoztatta képzeletét. Azok a vasrudak, amint egymáshoz 
hajladoznak, hogy pompás formákat öltsenek, csodás műalkotásoknak tűntek fel 
előtte. Leinwander műhelyében készültek ilyen csodakapuk. Hát odakerült inasnak.

Ez volt a fölébredése! Mint lakatosinas a vasárnapi ismétlő iskolába került, 
ahol ugyan nem részesült szakszerű oktatásban, de művészi készségének öntudatát 
Brandl Alajos rajztanára felkeltette benne. A lappangó művészi hajlam, mely a mes
terség választásában is megnyilatkozott, itt, az ismétlő iskolában, kezdett kibonta
kozni. Ami a reáliskolában csak játékos kedv volt s legfeljebb a mézeskalácsos bábuk 
rajzának, a régi házak vasrácsainak, a régi kovácsmíves lámpásoknak, a Szent
háromság angyalfejeinek megbámulásában nyilatkozott, itt, ahol a mesterségének 
kiképzéséhez szükséges virággirlandok, fák közé belestilizált sasok, rókák és 
szarvasok tervezéséhez fogott, rajzkészsége egyszerre mind határozottabban mutat
kozik. Szerencséjére művészember kezébe került, aki a fiú tehetségének szokatlan 
erejét észrevette és méltányolta. Brandl Alajos, az iskola rajztanára, szobrászművész 
volt, akinek a pozsonyi ligetben látható, fürdő nimfát ábrázoló szobra igazi 
tehetséget árul el. De amellett tudós hajlamok is éltek benne. A bécsi akadémia 
elvégzése után Londonban archeológiái tanulmányokkal foglalkozott, majd a nyitrai 
püspök dolgoztatta, végül a pozsonyi reáliskola rajztanára lett. Ez időben a vasár
napi ismétlő iskola rajzkurzusát is ő vezette és mihamar észrevette a fiatal lakatos
inas művészi hajlandóságait. Nemcsak észrevette, de serkentette, buzdította és segí
tette is. Fia, Brandl Róbert levelében olvassuk: „Élénken emlékezem, hogy atyám 
többször említette, hogy e fiatal gyerekből derék ember lesz, mert erős akarat és 
nagy tehetség lakozik benne“. Örömmel vette észre, hogy a kis inas mint halad 
oldala mellett, s minden eszközzel buzdította is. Ismerünk egy rajzot, melyre ráje
gyezte mestere: Ausgezeichnet, A. Brandl. Azonkívül minden évvégén egy aranyat 
kapott kitüntetésképpen. Bizonyítványa is egészen más most, mint a középiskolában:
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csupa kitűnő. Viselete is elismerésre méltó. Rajzban persze a legelső. Ez az elis
merés, ez a szeretet, mellyel Brandl a lakatosinashoz közeledett, visszhangot ébresz
tett Jánosban. „Tanító és növendék között barátságos viszony fejlődött ki, melyre 
Fadrusz a későbbi években, mikor már híres ember volt, hálával emlékezett vissza“, 
írja Brandl Róbert. Hogyne emlékezett volna erre hálával, hisz tudta jól, hogy ez 
a buzdító szó, ez az egy arany díj, ez az ausgezeichnet a rajzlapon mily nagy 
jelentőségű fordulatot jelentett lelkivilágában! Egy új, eladdig ismeretlen érzés
réteget szabadított fel. A lakatosinas számára képzelete új lehetőségeket nyitott 
meg.*) Mint az álomkóros járt-kelt a munka mellett, el-elgondolkozva, ábrándvilágban 
élve, amit aztán a gazdája lustaságnak vett és ezért egyszer véresre verte. Apja 
ezen módfelett felindult, azonnal elvitte Leinwanderíől és új mestert keresett a számára, 
Neurohrerí, aki azonban csak úgy vehette] át az inast, ha előbbi mestere bizonyít
ványt ad az ott eltöltött évekről. Leinwander dühében ezt megtagadta s csak az 
iparhatóság rendeletének engedett. Itt, az új helyen, Neurohrernél tanult ki aztán 
János, ahol művészibb munkák elvégzésére fogták. Itt csinálta, 1874-ben, ékes 
cirádás vasalóállványát (II. tábla, 2. kép), kovácsolt vasból gyertyatartóját (II. tábla, 
1. kép), s mihamar fel is szabadult remekbe készült vasrácsa alapján, melyet meg
bámult az egész műhely és a kézmű-ipar-egylet aranyéremmel tüntetett ki.

Legénysorba került hát János, de ő azért tanult tovább, sőt csak most ébredt fel 
benne az igazi tudásszomj. Egy kis könyvkötőtanonccal barátkozott volt össze, aki 
gazdájánál, Gieshubernél, a Deák uccában néha esti kilenc óráig is el volt foglalva, 
ha sok volt a munka. Fadrusz megvárta társát, mert az neki könyvet szokott adni 
éjjelre, melyet aztán másnap reggel, feláldozva éji nyugalmát, elolvasva visszaadott. 
Egy este az egyik könyvkötősegéd észreveszi,**) hogy bár kint csurog az eső, 
ott áll órák óta az ablak előtt egy mesferlegény, néha be-benéz az ablakon, lopva, 
de áll tovább és valamire várakozni látszik. Kiszól hozzá, hogy mit akar ? Az inasra 
vár, feleli, mire behívja és kikérdezi. Fadrusz elmondja, hogy barátját várja, mert 
nincs könyve és olvasni szeret. A könyvkötősegédet meglepi az értelmes válasz 
és összebarátkoznak. Most már aztán szabadon válogathat a könyvek között, s 
kezdi is Goethét, Schillert, főleg Hamerlinget olvasni, kedvvel, éveken át, kitartó 
szorgalommal. Ez időről írja Fadrusz első szerelmesének egyik levelében: „Büsz
kén emlékszem arra az időre, mikor elviselhetetlen hőségben reggeli öt órától nyolc 
óra estig a nyitott tűznél állottam, vasat tüzesítettem és kovácsoltam, míg otthon 
késő éjfélig finom tollrajzokat csináltam, hogy művésszé képezzem ki magam, 
melyet szüleim csekély anyagi ereje miatt más úton el nem érhettem volna. Azzal 
a kis műveltséggel, amit két reáliskolai osztály elvégzése adott, lakatosinas lettem 
és a napi munka terhe alatt is volt erőm és kedvem magam mívelésére. A szenes
kamara vagy a padlás ócska vastörmelékei közt tanulmányoztam a világtörténetet 
és olvastam a klasszikusokat . . .“ Micsoda egy mesterlegény, mennyire elüt a 
tucatlegényektől! Érezték ezt a társai is, s hagyták a maga útján járni. Ez az út 
titkos ambíciókkal volt kikövezve. A tanonciskolából kikerülve, nem hagyott fel a

♦) Pingitzer György lakatostársa és Raufl József szobafestő kortársának elbeszélése.
♦♦) Langer Károly könyvkötő elbeszélése.
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rajzgyakorlattal és esténként eljárt az ipariskolába, melyet Engel Károly szobafestő 
vezetett. A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara a rajzait többször díjazta is. 
így teltek el az évek. Édesanyja belső örömmel nézte a könyvet olvasó, rajz
lapjára hajló, értelmi erejében gazdagon fejlődő fiát, megérezve, hogy a fiában 
titkos ambíciók élnek, persze azt gondolta, hogy ügyes és derék mesterré akarja 
magát kiképezni. És örvendezett rajta.

Pedig a lakatoslegényben a könyvek felkorbácsolták már érzésvilágát, vágya
kat, sóvárgást, nosztalgiát ébresztettek benne, a hírnév, a győzelem, a babér kép
zetei settenkedtek körülötte és a romantikus én öntudatra ébredt. E hangulat körül- 
ömlötte esti, magányos sétáiban, amikor a holdfény ezüstlepelbe vonta az óvárosi 
palotákat, melyekből a messzi múlt kísérletei léptek elő. Itt, e régi házak falai közt 
éltek egykor olvasmányainak alakjai: a lovagok, a nemesek, a magyar történet 
hősei; itt a királyhűségben kitartó, pozsonyi polgárok, akiket egykor ide az árpád
házi királyok telepítettek és akik uraikhoz jó- és balsorsban egyként hívek marad
tak s ha kellett csellel, vérrel, de mindig kiszabadították magukat az idegen, a 
cseh, az osztrák uralom alól. Képzelete benépesítette a kúriát Erzsébet királynő 
alakjával, aki egykor (1445) ott lakott, a Veníur-uccában; a Wíttmann-házat Mátyás 
királlyal; a várat Mária Teréziával, aki előtt (1741) a nemzet lelkesedése meg
hódolt és e magányos séták — Pozsony múltjának históriai hangulatában — az 
egyszerű lakatoslegény képzeletét telitöltötték meseszerű alakokkal, romantikus 
fénnyel a holdsütés sápadt világításában.

Ezek között az emlékek között érezte, hogy a szíve magyarul dobog, s nem
zeti érzése egyre erősbödik. Itt kapcsolódott bele egész leikével a magyar múltba.

A Mihálytorony nagy órája sokszor elütötte már az éjfélt, a toronyőr tompa 
hangon el-elénekelte a „dícsértessék a Jézus Krisztus“-!, mikor János magához 
ímedett a múltakba merült nagy lelki kalandozásából . . .

Ekkor már felserdült, tagbaszakadt legény lett. Sűrű, fekete haja magasra 
fésülve, tekintetében álmodozó mélység, húsos felső ajka körül játszi mosoly. 
Nyakát szabadon hordja, kis, fekete nyakkendője csokorra kötve. Úgy néz a 
világba, keresve a jövőt (II. tábla 3. kép).

Egy napon megnyílt anyja előtt, akit mindenekfölött szeretett. Nem akar ő 
lakatos lenni, hanem művész, aki fúr-farag, akár oly figurákat is, aminő a dómban 
Donner Rafael lovas szent Mártonba, aki odaadja a didergő koldusnak a felöltőjét. 
A szegény asszony halálra rémül! Mi lesz a fiából? Mi mindent össze nem beszél? 
Művész? Hát ez meg mi a csoda? Meg lehet-e abból élni?

És attól kezdve nem volt nyugta a szegény asszonynak. Remegve leste, nem 
beteg-e az ő nagy, erős fia? Ha sápadt volt, elállt a szíve dobogása; ha nem volt 
étvágya, elhült benne a vér. „Beteg vagy, lelkem Jánosa?“ De János megnyugtatta. 
Persze, hogy művész lesz. Az is megélt, aki a Szent Mártont, meg a térdeplő 
angyalokat csinálta, ott az oltár mögött. Ö is megmarad az elhatározása mellett. 
És olvasott, művelte magát, minden szabad idejében rajzolt és járta a városi múze
umot és rajzolta a Kálváriahegyen a Krucifixet, a Vásártéren a Szent Flóriánt, a 
Főtéren a díszkutat, s nézte a többi emléket, amelyek elszórva láthatók a városban,
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a sétatéren a Szent József oszlopot, a jezsuita templomban a szószék domborműveit, 
a dómban a síremlékeket, s lelke megtelt a formák és figurák titkos imádatával.

Művész lesz! Amikor rajzolt vagy kovácsolta a vasat, lelkében hatalmas 
indulatok viharzottak. Csak akarni kell, mondották a könyvek, — aki érzi magában 
az erőt, az isteni szikrát, az diadalra jut, mint az a másik pozsonyi fiú, Tilgner, 
akinek a bécsi sikereiről írnak a lapok. Az is szobrász lett, az is idevaló. Mért 
legyen csak előtte elzárva a pálya örökre . . . ?

Kereste, kutatta a boldogulás útját. Egyszer arra gondolt, hogy, mint a régi 
mesterek, vándorútra kél ő is. Kikérte útlevelét (1876-ban), de nem ment. Közbejött 
valami, ami azt a reményt keltette fel benne, hogy megnyílik előtte az elzárt pálya 
mégis.

Engel Károly rajztanárjának, aki ismerte a fiatal lakatoslegény titkos álmát, 
1875-ben ugyanis sikerült az iparfelügyelő, jágóczi Péterffy József figyelmét Fadruszra 
felhívni, aki a nemrég Zayugrócon megnyílt faszobrásziskolába el is helyezte. 
Anyja örvendezett, hogy a fia magát kiképezheti; anyagi áldozatába se fog kerülni; 
az iskolát fentartó egylet fizeti majd az élelmezését, lakást is ingyen kap, tandíjat 
sem kell fizetnie, sőt munkáját is átveszik eladásra. Neurohrernél most amúgy is 
alig akad munka. Ha ehhez az új mesterséghez több kedved van, hát csak menj Isten 
hírével Zayugrócra, fafaragónak, édes fiam!

F-BZ J- 8 az egykori lakatosinas, kikovácsolta magának a vaskoronát.



II.
Egy lépéssel hát közelebb a célhoz! . . . Most legalább fába faraghat, egy

szer talán igazi, kőben vagy bronzban dolgozó szobrász is lesz belőle. 
Lám az a Munkácsy Mihály már Párisban él, hírneves művész, gyak
ran írnak róla a lapok, pedig az is csak asztaloslegény volt és mégis 

festő lett, aki megfestheti azt, ami a szívét bántja. Olvasta, hogy a művésztől mit 
követelnek: rajztudást, formalátást, kifejezőkészséget. Zayugrócon eleinte sűrűn 
rajzolt. Főleg tollal szeretett dolgozni. Itt másolta le Dóré bibliájából az „Angyalok 
harcát a démonokkal“, eredeti nagyságban, hihetetlen szorgalommal, a fametszet 
minden vonását lassan, vonalról vonalra követve. Három hónapig minden szabad 
idejét ez foglalta le.*)

Ezidőben magas, szöghajú legény volt már János, kedvence társainak, öntu
datos, akaratos, bátor és szókimondó. Csupa szív. Egy csoportképen úgy áll ott 
társai közt (111. tábla 3. kép), világosszürke kabátjában, puha galléros ingében, melyre 
olcsó sötét nyakkendő van kötve, mint aki a jövőbe néz, kancsi, szúrós tekintettel 
álomképeket bámulva. Kosztját fizette az iskolát fentartó egylet, hazulról azonban 
édes-keveset kapott és ezért a ruházatával sok baja volt. Az első évben még tartott 
a hazulról hozott, de a következő évben németnyelvű, panaszos levélben fordul 
Péterffy József miniszteri biztoshoz, elmondván benne, hogy a múlt év októbere óta 
ünnepnap és hétköznap folyvást csak egyetlen rend ruhában jár; de az most már 
aztán olyan kopott, hogy szégyell áz uccára kimenni. Kapott ugyan hazulról pénz
beli segélyt, de cipő is kellett, kalap is; most aztán itt a pünkösd az orra előtt 
és ha a kormánybiztos nem segíti hozzá, a pünkösdöt is kénytelen lesz fojtott szoba
levegőn tölteni. A miniszteri biztos válasza elutasító. Az egylet nem vállalta magára 
a ruházást, eleget áldoz enélkül is, kérjen a szüleitől, azok minthogy „nemrég jó 
viseletéről értesítette őket“, bizonyára teljesítik is kérését. S valóban ezidőben kapja 
nővére levelét, melyben írja, hogy a pozsonyi iparkiállításon, melyen néhány fafarag- 
ványa is látható volt, anyja találkozott Péterffy József miniszteri biztossal, aki nagyon 
dicsérte. „Képzelheted, mennyire meg volt lepve a kedves mama!“ Ezenkívül a 
miniszteri biztos ígéri, hogy megteszi a kellő lépéseket, hogy külföldre eljusson. De 
az ígéretből nem lett semmi. Különben is Fadrusz mihamar szembekerült a felsőbb- 
séggel. A kosztjukkal ugyanis nem voltak megelégedve, — beszéli Sovánka —

*) Sovánka Imre szobrász- és üvegművész kéziratos feljegyzése, aki osztálytársa volt Zayugrócon. 
A rajz felesége tulajdonában van.

/ *
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és panaszra mentek a paphoz. A pap megígérte, hogy rendet csinál. Mikor másnap 
ebédre indultak, mondja a szomszédasszony, hogy a pap mendikánsa otí járt már 
a kosztosnénál és jelentette hogy jön a pap felügyelni. Persze, hogy a kosztosné 
kitett magáért. Volt kenyér bőven, sőt cukrot is kaptak a lekváros csuszára. A pap 
aztán mindent rendben talált. Hanem Fadrusz a szemébe mondta:

— De máskor, főtisztelendő úr, ha inspiciálni tetszik, ne tessen azt előre beje
lenteni a mendikánssal! . . .

Fadrusz kitörő temperamentuma néha gyerekes csínyben nyilatkozott meg. 
Egyszer fürdés után nagyon megéheztek, pénzük nem volt, mire Fadrusz menten 
készen volt a tervvel. Gyerünk a pap kukoricásába kukoricát sütni. Javába ették 
a lopott kukoricát, mikor közéjük toppant a pap. Ép másnapra várták a miniszteri 
biztost egy dohányszelence-pályázat eredményének kihirdetéséhez. Társai féltek a 
következményektől és elárulták a felbujtó Jánost. Másnap aztán a neki ítélt második 
díjat nem kapta meg — büntetésből. Szégyentől és dühtől elkeseredve, kiment a 
kertbe sétálni a fák között. „Később utána mentünk, — beszéli Sovánka — mert 
szerettük őt. Levertnek érezte magát. Könnyezett. Mi pedig éreztük, hogy gyáván 
cselekedtünk, mikor elárultuk. Kértük bocsánatát, s ő meghatva békült ki velünk.

— Fiúk, — mondotta — ez a ti viselkedésiek többet ér nekem, mint a pálya
díj négy forintja ... .“

Jó szívéről társai ki nem fogynak az érdekesnél érdekesebb történetekből. 
„Ezidőben — beszéli Kelemen Márton osztályosa, később Győrött élő fafaragó — 
a szegedi árvízkárosultaknak országos gyűjtést rendeztek s az ív hozzánk is 
eljutott. De hát mit adjunk mi? Huszonöt krajcár kevés az ügynek, ötven krajcár 
fejenkint már sok nekünk: megérzi a zsebünk.“ Azt mondja erre Fadrusz: „Hát 
jól van, fiúk! Pénzt nem adunk, mert nincs, ellenben itt van nemsokára a székes
fehérvári kiállítás, arra csinálunk valamit, te viszed el a kiállításra, Márton! 
A jövedelem pedig a szegedi árvízkárosultaké.“

A dolog így is történt. Kelemen Márton becsomagolta az elkészült tárgyakat 
s indult Székesfehérvárra. Azaz csak indult volna, ha lett volna útiköltsége. „Ez 
sem baj — mondotta Fadrusz. — Trencsénben az adóhivatal ki fogja fizetni Márton 
állami ösztöndíját s ebből telik majd az útra.“ Fadrusz éppen sorozásra indult 
Trencsénbe s odáig elkísérte barátját. Kelemen azonban a várt pénzt nem kapta meg 
a trencséni adóhivatalban, hiányzott valami írás. Kétségbeesésében Győrbe sür- 
gönyzött az apjához pénzért. A távirat költségeit Fadrusz fedezte. Minthogy azon
ban időközben egy gazdatiszt felajánlotta Fadrusznak, hogy ingyen hazaviszi 
kocsiján Zayugrócra, örömmel sietett Kelemenhez, mondván: „Nesze három forint, 
Márton! Nekem már nem kell, ingyen megyek haza a gazdatiszttel.“ Átadta utolsó 
pénzét, hogy a szegedi árvízkárosultakon segíthessen. A tárgyak Székesfehérvárra 
kerültek. Fadrusz munkája feltűnést keltett s jó pénzen vették meg, már csak azért 
is, mert rá volt írva, hogy értéke a szegedi árvízkárosultaké lesz.

Sovánka meghatottan írja, hogy egyszer a közös ebéd idején beállít hozzá
juk egy koldus és szívfacsaró hangon énekel és könyörög alamizsnáért. Az ebéd
ről azonban nem maradt semmi, kergeti is a koldust a kosztadó asszony. Fadrusz

2
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szót emel mellette. De egyiknek se volt egy fitying pénze se, csak Fadrusznak 
hat krajcárja, ötre pedig szüksége volt: bélyegre kellett az anyjához írt levelére. 
Hanem azért Fadrusz felajánlotta a pénzét — kölcsön. A koldus megkapta a hal 
krajcárt. A Fadrusz anyjának azonban sokáig kellett a levélre várni: nehezen 
tudták az adósságukat megadni a fiúk.

így élt ott Fadrusz, szűkösen, művészi álmodozásba merülve. Szívét bizony
talan érzések hevítették, már látta a célt, a homályos messzeségben. Egész ener
giájával erre tört. A fafaragással nem érte be. Ezt is nagy szeretettel mívelte, de 
a kicsinyes, pepecselő munka nem elégítette ki teremtő vágyát. Megnehezítette 
magának a munkáját, ahogy csak tudta. „Nagyon lassú volt, — írja Sovánka — 
soká dolgozott egy-egy tárgyon, többször változtatott rajta s ez így ment éveken 
át.“ Ismerjük ezidőből való néhány faragványát: egy madaras tálat, egy dohány
szelencét (III. tábla, 1., 2. kép). Mind játékos barokutánzások, ahol a technikai 
virtuozitások keresése, a kezelési nehézségek legyőzése volt a cél. De a fafaragás 
legnagyobb nehézségei is eltörpültek az ő energiája vágyódásai mellett. Atlétikai 
produkciókban vezette hát le erőfölöslegét. Vasat emelt, úszott, birkózott, korcso
lyázott a társaival, főleg Kelemen Mártonnal sokat. Fadrusz halála után keserűen 
is sóhajtott fel az egykori iskolatárs:

— Szegény János, sokat birkóztam veled, de legyűrtél minden téren!
Mikor a székesfehérvári iparkiállításra államköltségen kiküldték az iskolát, 

eljutottak a Balatonra is, ahol csónakáztak és fürödtek, de mindnyájan a kísérő 
csónak közelében. Csak Fadrusz úszott cl jó messzire, mint egy hattyú, amin 
mindnyájan megijedtek. „Jó sokára előkerült, — beszéli Sovánka — s mivel meg
éheztünk, kértük, hogy hagyja már abba az úszást.“ De János nem hallgatott 
rájuk, vagy öt méter távolságra elúszott és egyszerre a víz alá merült. Lön nagy 
sikoltozás és ijedelem, János pedig a csónak alatt keresztülúszik, mint egy hal 
és kibújik frissen, jókedvűen a túloldalon. Hogy kacagott a társai rémüldözésén!

Itt megkapjuk Fadrusz jellemének egyik gyökerét, mely érzésének mélységé
ben rejlik, mellyel odaadta magát mindennek, amit szereteti. Énekelni is szépen 
tudott, szerette, ha Sovánka hegedűn kísérte. Mikor az egyszer egy bús magyar 
nótát hegedült, János indulatosan feljajdult:

— Te Stevo, ha én úgy tudnék hegedülni, mint te, bezzeg más érzéssel ját
szanám én el ezt a nótát!

Az érzés, a kiáradó érzés jellemzi őt. De azért ez az ifjúkori érzéstúltengés 
mégse hajtotta se ködös álomképek kergetésébe, se bizonytalan érzelgésbe. Értel
mének ereje korlátok közé szorította érzelmeit mindenha. Az anyja esze, a francia 
ősök raisonja megőrizte őt a romantikus eltévelyedésektől.

Ezenközben közeledett a harmadik esztendő vége és János, a „műmetszészeti 
gyakornok“, gondtalanul élt és dolgozott, közben azonban „igazságérzete“ egyre 
berzenkedett benne. Egyízben nagyobb megrendelése volt az iskolának: szarvas
fejeket kellett kifaragniok, amiért 12 frt járt darabonként. Mivel hamarább készül
tek el véle, semmint a tanító gondolta, azt követelte, hogy a fejekhez a tölgyfa- 
levélkoszorút is csinálják hozzá a kikölött bérért. Ezt Fadrusz megtagadta, sőt
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a többieket is fellázította, Sovánka el is ment gróf Zay botgyárába, mivel neki 
kitelt a három éve. Fadrusz azonban úgy tervezte, hogy még ott marad, legalább 
is addig, míg be kell vonulnia.

Képzelhetni meglepetését, mikor 1878 január 6-án háziasszonya felsőbb ren
deletre minden holmiját kidobja lakásából, kijelentve, hogy elsejétől kezdve nem 
tagja a műmetszészeti tanműhelynek. Nosza panaszos folyamodványt ír Péterffy 
József miniszteri biztosnak, azzal állva elő, hogy a rendeletet későn tudta meg, 
ami által megfosztatott azon határidőtől, — írja nagyon gyenge magyarságú folya
modványában — melyet még a halálraítéltnek is meg szoktak adni, „hogy elké
szülhesse ügyeit rendezhesse“. Most mit csináljon? Eddig nem magának dolgo
zott és így nem keresett semmit. Pénz nélkül ki van dobva az uccára, úgyhogy 
csak „koldulás és lopás közt választhat az ember“.

A miniszteri biztos úgy dönt, hogy azon feltétellel maradhat, ha dolgozni kíván 
pénzért, „mert ön tud, ha akar, de az a baj, hogy nem akar. Önnek egyhavi munká
jából az egyesület nem vesz be öt forintot se, holott ön az egyesületnek eddig igen 
sok pénzében van“. Január hónapra még kifizetik érette a lakást és kosztot, dolgozhat 
a tanműhelyben, munkáját minden két hétben megbecsülik és értékét kifizetik. De 
persze „apró és csinos munkát készítsen és ne nagy tárgyakat dolgozzon, melyeket 
eladni nem lehet“.

Itt, ebben a hivatalos aktában kapjuk meg Fadrusz jellemének másik gyökerét, 
mely a nagy érzéseinek megfelelő formakeresésben, a legnehezebb és legmagasabb 
eszmények kultuszában rejlik. Ez életének nem egy összeütközését idézte elő, de 
viszont sikereit, alkotó ereje kifejlődését, művészete nagyszabású voltát is ennek 
köszönheti.

Zayugrócon maradhatott tehát, de most már nehezebb sors várt volna rá, 
ha a véletlen nem segíti. A miniszteri biztos kurta-furcsa eljárása, melyről Fadrusz 
panaszkodott is a kaszinóban, általános visszatetszést keltett az odavaló intelligencia 
körében és Horák József főtanító felszólította Fadruszt, hogy foglalkozzék Béla fia 
nevelésével, tanítsa kissé faragni is; ennek fejében a főtanító nővérénél, özv. Sztra- 
zsovecznénál lakást és kosztot kaphat. így persze még sokkal kényelmesebb lett 
a helyzete, dolgozhatott a tanműhelynek, ha kedve tartotta, de a népiskolába járó 
növendéke tanítását sem hanyagolta el. Főleg azonban a rajznak élt, minden szabad 
idejét annak szentelve. Nem természet után készült rajzokat csinált, a szobrász 
ösztöne élt benne, s a formák aprólékos megösmerése céljából rajzolt. Főleg nehéz 
mintákat másolt, görögös ornamenseket mintakönyvekből, melyeket a tanműhely 
könyvtárában talált. Megnehezítette magának a feladatot mindenkép, itt is. így élt 
Fadrusz Zayugrócon 1879 őszéig, amig csak be nem kellett rukkolnia.
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III.
Katonának ment tehát! Képzelhetjük, micsoda érzéssel. Tudta, ez a három 

év elvész jövendő tervei számára. Tudta, ez alatt a három év alatt semmi 
olyasmivel nem foglalkozhatik, ami közelebb vinné őt álmai teljesülésé
hez. Hogy testileg megerősödik? Testi ügyességben kiváló, a sport 

legtöbb ágában mester volt ő úgyis, a katonáskodásra semmi szüksége tehát, csak 
messze veti élete főcéljától: a művészettől.

1879 október elsején jelentkezett szolgálatra, de megbetegedett és szabadsá
golták a következő év tavaszáig, Tehát 1880 április elsején újra jelentkezik, Prágába 
küldik, s már ez év szeptember huszonhatodikán előléptetik, a következő év májusán 
káplárrá, szeptemberében szakaszvezetővé (VII. tábla, 1. kép).

Ezek a hivatalos adatok olybá tűnhetnek fel, mintha Fadrusznak katonáéknál 
gyöngyélete lett volna. De a látszat csal. Fadrusz mindent kedvetlenül tett. Mivel 
azonban a feljebbvalói azonnal felismerték intelligenciáját, siettek azt felhasználni. 
Innen látszólagos gyors előmenetele.

Pedig valójában sokat szenvedett. Elsősorban Prága miatt, mely a maga 
művészeti kultúrájával felszította és ébren tartotta művészeti álmait. Pozsony, Székes
fehérvár, Zayugróc... íme, élete eddigi állomásai és ezek után Prágába került, e 
művészeti emlékekkel teli, főleg dekoratív szobrászati emlékművekben oly gazdag, 
régi kultúrában ékes középpontba, mely felkorbácsolta Fadrusz lelkivilágát, fel
ébresztette sóvárgó érzéseit, sorsával elégedetlenné tette, úgyhogy helyzetébe alig 
tudott beletörődni. Valami hangulatközösséget azonnal észrevett Pozsony és Prága 
között: a Károlyhíd Rolandja, a régi királyemlékek, a vár és templomok történeti 
hangulatai mind szülővárosára emlékeztették, csakhogy Prága gazdagabb művészi 
emlékekben, nagyobb és sokoldalúbb. Minden szabad idejét Prága műkincseinek 
tanulmányozására fordította. A templomok síremlékei, a magánpaloták bárok kapu
díszei, a Királyhíd szentszobrai, a múzeum és a kiállítások műalkotásai mind rend
kívül felizgatták. A szegény katona, a fafaragó iskola egykori növendéke, magába- 
merülten, szépségitfasan járt-kelt e sok új művészi benyomás között. Különösen 
két műtárgy gyakorolt rá egész életére döntő fontosságú hatást. Az egyik a vár
udvaron felállított Szent György szobor, a Kolozsvári testvéreknek még 1373-ban 
készült, valóban egyedülálló alkotása (IV. tábla, 1. kép), a magyar ember jogos 
büszkeségét és a szobrász álmait keltette fel benne. Donner pozsonyi Szent Mártonja 
után a Kolozsvári testvérek Szent Györgyié, a lovasszobrászat e hazai büsz-
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kesége, mint látni fogjuk, Fadrusz lelkivilágát ezer gonddal, gondolattal terméke
nyítette meg. A másik egy prágai szobrásznak, Myslbek Józsefnek (1848—1916) 
kereszten függő Krisztusa, melyet egy műkiállításon látott meg (IV. tábla, 2. kép) 
és hatalmas realizmusával döbbenetes hatással volt rá. „Egy napon, még 1880-ban 
történt,— írta hozzánk intézett levelében Myslbek mester — egy katona keresett fel műter
memben és megkapó közvetlenséggel beszéli arról a tiszteletről, mellyel művészetem 
iránt viselkedik. A fiatal katona lelkesedése meghatott, s Fadrusz később is több
ször fölkeresett. Sokat beszéltünk művészetről és őszintén összebarátkoztunk. Én 
őt igazán megszerettem. Később sem feledkeztünk meg egymásról, Fadrusz elküldte 
volt Mária Terézia szobrának nagy fotográfiáját. Ez mindaz, amit a talentumos és 
művészetéért lelkesedő katonáról elmondhattam.“ Ez a pár sor mélyen bevilágít 
művészünk leikébe. íme, az egyszerű katona, távol a hazájától, művészi álmoktól 
kínozva, hogy keresi lázas lelkesedéssel a művészi benyomásokat! Mit törődhetik 
persze az ilyen lélek a katonáskodás apró-cseprő dolgaival? Börtön volt neki az 
aujezdi kaszárnya udvara! Egy este — ép őrségre volt kirendelve — tűz ütött ki 
a szomszédos színházépületben. Magasra csaptak fel a lángok, az esti égen hatalmas 
színjátékot rögtönözve. Fadruszt magával ragadta a csodás látomány és sietett 
közelebb megtekintésére. Egyszer csak rémülten veszi észre, hogy mit cselekedett: 
elhagyta az őrséget... Mint az őrült rohant vissza és szerencséjére idején: távo
zását nem vették észre. Művészi hajlama most majdnem vesztét okozta.*) Művészi 
álmai állandóan foglalkoztatták. Egy katonatársa leveléből **) visszhangzik annak a 
sok álmatlanul töltött éjjelnek, az akkor elsuttogott beszélgetéseknek emléke, melyekben 
művészi vágyódásai fel-felzokogtak. Persze, hogy feledékeny katona volt. Éppen ezért 
sokat volt egyesben. Egyszer súlyosabb hibát követhetett el, mert harmincnapi 
fogságról beszél a törzslapja. Kínjában teleírta a börtön falát versekkel, melyeket 
aztán neki magának kellett bemeszelnie. Alighogy kiszabadult, vad szabadság
érzettel élvezte a szabad kimenő boldogságát, gondolataiban egészen elmerült, s 
nem hallotta meg az esti takarodó hazahívó ütemeit. Lekésik és újra lakat alá 
kerül. Hiába, gondolatait nem a katonáskodással járó kötelességek foglalkoztatták, 
lelke idegen világban élt, éjjel-nappal azon törve a fejét: hogyan fogja magát 
művésszé képezni. így természetesen feledékeny volt a mindennapi kötelességekkel 
szemben. Ezt barátai később is egyre szenvedik. „Mondd meg, kérlek, barátunknak, 
hogy ne haragudjon, hogy két hét előtt pénteken elfelejtettem a találkozót, — írja egyik 
levelében Bródy Sándornak, — de most nagyon sokat dolgozom (és szívesen, ami 
nem mindennapi tünemény nálam), sőt a lámpát is igénybe veszem, s ilyenkor 
nagyon feledékeny vagyok.“ De katonáéknál az ilyesmire nincs mentség. Ott a 
pontosság létkérdés. És ha Fadrusz mégis szép előmenetelt tett, intelligenciájának 
és mesteri testi ügyességének tudhatjuk be. Mint kiváló úszó úszómestere lett 
századának, ami neki kapóra jött, mert ilykép alkalma nyílt a férfitest tanulmányo
zására. Tudta, hogy a görög szobrászoknak mint jelentett a palaestra és nagy 
szeretettel mélyed! el az emberi formák tanulmányozásába. Szabad óráiban később

•) Anyja elbeszélése.
♦♦) Zor Zvenomir levele.
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újra faragni kezdett és munkáival megajándékozta feljebbvalóit, kiknek körében 
ilyenkép páratlan népszerűségre tett szert. A művésziesen kifaragott sétapálcákkal 
és esernyőnyelekkel felkeltette érdeklődésüket és azok meglepetve hallgatták nagy 
olvasottságra valló beszédét. De nemcsak fellebbvalói körében, de társai közt is 
nagy a kedveltsége. A szakaszvezető barátságos volt mindenkihez, egy csoport
képen úgy ül ott társai közt (V. tábla, 1. kép), egyik bajtársa vállára hajolva, mint 
apa fiai közt. Már-már megalkudott sorsával, hogy majd csak eltelik ez a három 
esztendő is.

Ekkor közbejött valami. Filippovich generális egy délután az uszodába jön és 
mialatt fürdik, Fadrusz kifaragja egy botnyélre a fejét, a megszólalásig hű arcképét 
és tiszteletteljesen felajánlja a generálisnak, aki meglepetésében beszédbe ereszkedik 
vele, s az érdeklődésnek, melyet fellebbvalói is szítottak, az lesz a vége, hogy a 
generális 1882 július 17-én felülvizsgáltatja s hazabocsátja. „Nem arra való a te 
időd János, hogy úszómester légy a 72. gyalogezrednél.“ Nem is kellett többé 
visszamennie, decemberben átteszik a rezervisták közé és 1884 július 6-án „unbeheb
barer Dienstunmöglichkeit“ alapján obsitot kap. A generális azontúl is élénken érdek
lődött Fadrusz sorsa iránt.

Fadruszk fölfedezése.

Rigaiét egy etruszk rácáról.



IV.
Hazament hát Pozsonyba, az anyja mellé, a kis hátsó udvari szobába, 

a legénylakásba, melyet most már egészen műfaragóműhelynek ren
dezett be. Az ablak mellett, egy asztalka fölött állott egy kis szekrény, 
nyitott ajtókkal, tele mindenféle szerszámmal, fúrni-, faragni-, nyiszolni-, 

csiszolni- csavarnivaló eszközökkel, az asztalon pedig rajzeszközök, toll, rajzpapír, 
másolópapír, itatóspapír, — minden, ami csak kellett. Könyvek és újságlapok is 
voltak ott vegyesen.

Most hát újra, rendszeresen, a faragáshoz láthatott. Mert kellett. Csak nem 
élhet az anyja nyakán ? Ekkor már öten voltak gyerekek, a legkisebb is kilencéves 
fiú. Az apja nem igen dolgozott, inkább a kocsmát bújta, mindenről az édesanyjának 
kellett gondoskodnia. János tehát hozzálátott a munkához, amelyet különben is 
szeretett.

— Szent Isten! — szokta későbbi időben mondogatni — mennyi tükörrámát 
és óraállványt, mennyi szekrényfödelet és falipolcot készítettem. És a sétapálcák 
és az esernyőnyelek milyen tömegét szolgáltatta ez a két kezem! Takaros kis erdőt 
alkotna mind együtt. Oly faragási düh fogott el, hogy már nem is nézhettem ennek 
a világnak a fatárgyait, ha nem mutattak holmi figurát, cifraságot. Ki tudja mi nem 
történt volna, ha idejekorán ki nem veszik a markomból azt a veszedelmes bicskát 
s a mintázó fát nem nyomják belé?!

Eleinte próbált ő kádároknál, asztalosoknál rendes munkát vállalni, csakhogy 
itt ismétlődött véle az, ami a zayugróci tanműhelyben. Egyik asztalosgazdája 
beszélte: „Nagyon elösmertem a munkáját, csak az volt a baj, hogy nem használ
hattam. Kiváló művészi munkát adott, de nem volt képes szokványban dolgozni. 
Kétszer egymás után ugyanazon szekrénydíszt nem tudta megcsinálni. Nekem pedig 
éppen erre lett volna szükségem.“ így tehát rá volt utalva a művészi munkára, 
Viszont ezt nehezebb volt értékesíteni. Az egész telet nagy nélkülözések között 
töltötte tehát, de igazi célját egy percre sem veszítette szem elől.

Az első reménysugár akkor csillant fel előtte, mikor olvasta a lapokban, hogy 
tavasszal kiállítást rendeznek a híres pozsonyi zeneszerző, Hummel N. János emlék
szobra javára a katolikus népiskola földszinti termeiben magányosok tulajdonában 
levő műtárgyakból és pozsonyi művészek műveiből. A kiállítás rendezője, a városi 
levéltárnok, a lelkes műbaráí: Batka János. A fiatal faragóban fellobbant a dicsőség 
vágya. Fafaragványt nem vesznek be, csak szobrot és festményt. Csinál hát szobrot.
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De hogy csinálnak szobrot? — kérdezi magában. — Hát úgy, — gondolja — ahogy 
a famunkát. Megszárítja a gipszet, elővesz egy éles bicsakot és kifarag egy nagy, 
bozontos szakállú férfifejet, szétszórt hajzattal, kétségbeesett tekintettel, lesová
nyodott ábrázattal. így jelenik meg Hamerlingnél Nero előtt az ősz zsidó:

Die Schlaf’ umringt ihm langes Silberhaar. 
Sein Vorhaupt scheint verwittert Felsgestein 
Und seine Augen nisten drin wie Adler . . .

Az örök vágyódás, a kielégítetlen sóvárgás jelképe volt. Ahasverus ő, a bolygó 
zsidó, akinek talpa alatt ég a föld ... A maga messze elvágyó lelkének képe.

Batka, kinek tervét előadta, buzdította és segélyezte is, csakhogy idején elké
szülhessen. El is készült. Műve feltűnést kelt, a pozsonyi sajtó megdicséri, a kiál
lítás rendezősége közt pártfogói akadnak. Bemutatják a kiállítást megnyitó minisz
ternek, Trefort Ágostonnak, aki ösztöndíjat ígér neki és ő reményekben gazdagon, 
könnybe lábadt szemekkel borul édesanyja kebelére: „Szobrászművész leszek hát, 
édesanyám!“ A miniszter azonban — természetesen — elfeledkezik Ígéretéről, ami 
nagyon rosszul esik a reménykedő ifjúnak. Büszkén feszített végig a miniszteri láto
gatás napján az uccán, már szinte érezte, hogy százas üti a markát, amivel külső 
országokra indulhat. De reményevesztett kedvvel ballagott azután, hogy múltak a 
hónapok és Pestről se szó, se hír. Pedig bélyeget is ragasztott a folyamodványára. 
Azt is a tulajdon kezével kereste meg . . .

Az általános érdeklődés azonban mégis csak feléje fordult. Drodtleff könyv
kereskedő kirakatában sűrűn voltak láthatók újabbnál újabb fafaragványai, melyek
nek ezután rendesen gazdájuk is akadt. Egyszer egy ibolyabokrot faragott, egy-egy 
ibolyán a virágból mézet szívó méh volt látható. Máskor a kígyó és az oroszlán harcát 
ábrázolta, pálmafa alatt támadásra ugró oroszlánnal és a fatörzset átölelő sziszegő 
kígyóval (VI. tábla, 1 kép). És a hordófenekekre micsoda csoda-mesék kerültek! 
A hordóból kiszabaduló pajzán szellemet látjuk, angyalfejecskéktől körülvéve, ame
lyek körültáncolják az illanó, ködbe-párába vesző női alakot. Máskor a szőlőfürtök 
és levelek közt vigyorgó faun arca mered felénk (V. tábla, 2. kép. VII. tábla, 3. kép). 
Vagy a szőlőt csipegető madár a szőlőlevelek közt, sétapálcára faragva, a fafaragás 
mind mesteribb technikájával.

Ezenközben szellemi fejlődésére is döntő fontosságú esemény történt vele. 
A fiatalon elhúnyt Lippert Ferenc tengerész révén, kivel még inaskorában barátko
zott össze, megösmerkedett az ezidőben alakult Széchenyi-kör tagjaival, elsősorban 
a másik három Lippert fiúval. E kör megalapítója is Vutkovics Sándor dr. pozsonyi 
tanár, lapszerkesztő, a pozsonyi magyarság szellemi vezére volt. A Széchenyi-kör 
a magyar szellem ápolására alakult, főleg kereskedőkből és iparosokból. Fadrusz 
a Lippert fiúktól, akiket erős magyar érzés jellemzett, magyarságában hatalmas 
tápot nyert. Mély és őszinte barátság kötötte össze e kör tagjait, kik közül Forray 
Béla, Collinászy Gusztáv, Fodor István, Haydin Imre, Csalányi Dániel, később mind 
ösmert, részben országos hírű férfiak, barátságos összejövetelekben, a széplak- 
uccai Ulbert-kocsma asztalánál napról napra lelkes és sokoldalú vitákat rendeztek.

w * ■
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Fadrusz főleg Lippert Jánossal kötött mély és őszinte barátságot. Lippert János 
hentesmester volt, de nagy olvasottságú, mélyen érző, költői lelkű ember. Fadrusz 
egyik levelében így ír róla: „Mi voltál te életed első felében, kedves barátom? 
Egy rész üzletember, fél költő, háromnegyed bölcsész és egész idealista“. Lippert 
János ellátta őt könyvekkel, magyar művekkel főkép, melyekkel könyvtára telve 
volt. Mert Lippert János Egerben cseregyerek volt és kitűnő magyarságot hozott 
onnét haza magával. A nyelvvel együtt magyar szívet is és környezetét, barátait 
magyar érzésben igyekezett megerősíteni. Itt tanult meg Fadrusz magyarul. Itt olvas
hatta, Lippert könyvtárából, Arany, Petőfi, Bajza műveit, de ott találhatta Kant, 
Hegel, Lessing, Goethe, Schiller műveit, az Ismerettárt, Ribáry Világtörténetét és 
Shakespeare-t.

Ezeken a vitaestélyeken, melyeken az olvasottakat megbeszélték, Lippert János 
bölcs nyugodalmát csodálhatták. A fiatal Haydin Imre, a joghallgató ifjúság vezére 
(később orsz. képviselő) maga volt a szenvedélyesség, míg a többiek, Csalányi 
Dániel elsősorban, hajlottak a reakciós életfelfogáshoz. János elemében érezte 
magát. A kérdések módfelett érdekelték, de ha vitába keveredett, — mint egy alka
lommal, hogy Haydin elvető ítéletet mondott kedvenc költőjéről, Lenauról (kinek 
emlékszobra elkészítésével később megbízták,de halála meggátolta elkészítésében),— 
szomorúan vette észre, hogy a magyar beszéd nehezére esett. Ilyenkor olykép segí
tett magán, hogy német nyelven foglalta össze gondolatait, mint egy hosszabb érte
kezése mutatja, melyben Csalányi Daninak válaszolt klerikális szellemű vádjaira.

Ez a felfedezés arra bírta Fadruszt, hogy a magyar nyelvben való társal
gásban gyakorolja magát és sűrűn felkereste a Toldy-kör felolvasásait, melyeket 
ezidőben mindjobban pártoltak, sőt érdekes, hogy ezidőben vették fel a városnál 
az első kizárólag magyarnyelvű jegyzőkönyvet, mert addig két nyelven írták és a 
hitelesítők az eredeti német példányt írták alá. Ezidőben szervezte dr. Vufkovich 
Sándor az ingyenes magyar nyelvi kurzusokat és általán Pozsony magyarosodása 
megindult. Fadruszt ez a szellem végleg meghódította. Megférfiasodott (VII. tábla, 
2. kép). Kis bajusza és állán pelyhedző szakálla kissé sovány, beesett arcának erő
teljes kifejezést ad. Nagy, göndör haja sűrű koszorúval fonja körül hatalmas hom
lokát, szemében öntudat csillog. Szelleme kimívelésén lázasan dolgozik. Eközben 
egyre vár. Vár sorsa kiderültére. Valakire vagy valamire, hogy megindulhasson 
pályája útján. Folyamodik állami ösztöndíjra többször, egyszer kap is 300 frfot, 
egy fafaragványára, de az elhatározó lépés késett.

A fafaragásokon kívül mintarajzokat is csinált a Lippert porcellánfestő cég
nek, természetesen a szükségletnek megfelelőket, a kor ízlésének hatása alatt, 
altwien-ízlésben, biedermeier, itt-ott bárok szellemben: állatvilágból vett apró 
jeleneteket, belekomponálva az ornamentikába, lombra szálló madarakat kávézás 
közben, a hajnalt kukorékoló kakast, a nyulat célba vevő vadászt sás között. 
Az ornamentika egyszer kinaias, máskor görögös, néha állatalakokból fejlesztett. 
Mind kedves humorral felfogott, játékos dísz, amiket az 1885-iki orsz. kiállí
táson — amelyen a Lippert Gyula cég egész sor Fadrusz által tervezett 
porcellánfestéssel vett részt — megdíjaztak. Különösen tetszett az egyik terve,
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egy vázát festő majom, melynek munkáját gólyakritikus mustrálja. Erről a pozsonyi 
sajtó is megemlékezett, mint egy nagytehetségű, „tehetségét fejleszteni hivatott, 
jelentős pártolást pedig még sajnálatosan nélkülöző ifjú művész“ munkájáról.*) 
A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara ekkor tanulmányi ösztöndíjat ad neki az 
országos kiállítás megtekintésére és Fadrusz János néhány napra Pestre utazik. 
Megnézi a kiállítást, de a főváros, nagy embertömegével, valami mélyebb benyo
mást nem tesz rá. Oly idegennek érezte ott magát! Otthon azonban egy pecsétes 
levél várja. A herendi porcellángyár figyelmét a kiállított rajzok felkeltik, meghívják 
tehát 1500 forint fizetés felajánlása mellett rajzolónak.

Mosolyogva mutatta a levelet szüleinek. Azok elragadtatva hallgatták. Édes
anyja már pakkolt is volna. Hogyne, hisz János nagyfizetésű munkás lesz! Ez 
volt az ő szemében a dicsőség legmagasabb foka. De János lemosolyogta őket. 
Mit? Hogy ő ezt elfogadja? Hiszen ez csakolyan szolgai állás, mintha lakatot 
verne vagy vasalót kovácsolna. A szülei álmélkodva hallgatták. Nem fogadja el az 
ezreseket fizető állást? Hát mi vagy te, János? Mire vársz? Az összeütközés 
kikerülhetetlenné vált. János makacsul megmaradt az elhatározása mellett. Inkább 
küzd tovább és nélkülöz, de megvárja az idejét, hogy művésszé lehessen. Volt 
egy nagyobb megrendelése, de pénze alig. Vett egy darab kenyeret és szalonnát. 
Hogy faragványával elkészülhessen, két hétre volt szüksége. Felosztotta hát 
kenyerét és szalonnáját tizennégy napra és bezárkózott. Hívhatták őt asztalhoz 
aztán, rimánkodhatott az ajtaja előtt anyja. János nem engedett. Dolgozott szaka
datlanul s elkészítette e pesszimisztikus hangulatában a Palugyay-családnak azt 
az óratartót (Vili, tábla), mely az emberi életet allegorizálja. Balról a pajzs mögött 
felénktekint titokzatos mosolyával egy szépen kifaragott női arc, patyolatfáíyol az 
arcán, hajából lombos ág fakad, kisebb ágakban és levelekben szétágazva. Az 
első levélnél egy bimbóból üde, mosolygó gyermek bontakozik ki, amint pillangó 
után nyúl, egy másikból fiatal leány, aki készül leszakítani a fáról az almát, aztán 
egy kámzsás férfi, gondterhelt arccal s végül tüskék közül felénkmered a halálfej, 
az örök rejtély képe . . . Ilyen meséket képzelt el a fiatal romantikus lelkű fafaragó!

A fafaragás és porcellánfestés mellett Fadrusz álma a szobrászat maradt. 
Az előbbieket csak átmenetnek tartotta. Lelkének egész erejével a szobrászaton 
csüngött. A Hummel-kiállításra beküldött huszonegy mellszobrát Tilgner a városi 
múzeumnak ajándékozta és Fadrusz azokat szorgalmasan tanulmányozta. Egész 
délelőttöket töltött közöttük, a szobrok mesés ügyességű kezelését megfigyelve, 
magába merülten, étlen-szomjan, álmodozásba temetkezve. Egyszer Batka ebédre 
távozván, bezárta a múzeum ajtaját, elfeledkezve arról, hogy Fadruszt kora reggel 
bebocsátotta a hivatalszobájából nyíló múzeumba. Délután, úgy három óra tájban, 
felmegy a hivatalába és folytatja munkáját. Jó ideje ült már íróasztala mellett, 
mikor nyílik a múzeum ajtaja és kilép azon Fadrusz. Batka meglepetve néz rá és 
kérdi, hogy honnan kerül ide? Hiszen én kérem még kint sem voltam azóta, hogy 
reggel beereszteni szíveskedett — feleli Fadrusz. Úgy belemélyedt Tilgner műveibe,

*) Pressburger Zeitung, 18ö5 mái. 15. (Batka János cikke.)
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hogy nem vette észre az öt-hat órát, melyet a szobrok közt étlen-szomjan töltött. 
Ez a Tilgner-hatás sorsdöntő erejű volt egész művészetére, megszabadulni nem is 
tudott tőle talán többé soha, akárhogy is küzdött ellene.

Ez az eset meggyőzte azonban Batkát arról, hogy itt egy nagy lélek munkálko
dik és elhatározta, hogy most már végére jár a dolognak és céljához segíti az ifjút.

Fülöp Jónás ügyvéd megvette volt a lehordott koronázási domb faragott köveit 
s Fadrusz ezeket tanulmányozni gyakran kijárt hozzá a Védcölöp uccába és meg
próbálkozott maga is hasonló relief-faragásokkal (2. kép). A kerti filagória oszloptartói 
számára készültek e reliefek, — mintha csak fa
faragványok volnának! — a figurális és ornamen
tális elemek bujálkodnak naturalisztikus részlete
zéssel, csak az egyik, galambot etető női alakban 
van némi közvetlen érzés. Már 1883 telén egy Krisz
tus-fejet mintázott (lám hogy él tovább bensejében 
a Prágában Myslbek feszületétől nyert benyomás?!), 
melyet a Drodtleff-kirakatban sokan megbámultak. 
Batka*) nagy elismeréssel emlékszik meg erről a 
kísérletéről is s újra polgártársai anyagi támogatá
sába ajánlja. Kiemeli, hogy magyarul tud, hogy telve 
ideális törekvéssel, de szava egyelőre kiáltó szó 
marad a pusztában. Ez év decemberében, a műegy
let alapításáról cikkezvén, a Hummel-kiállítás fő
eredményének Fadrusz tehetségének megnyilatko
zását jelenti ki, „aki azonban sajnos még mindig 
nem találta meg azt az igazi pártfogót, kit megér
demelne“. Mikor aztán egy kőfaragásával, mely gnómokat ábrázol, újból általános 
feltűnést kelt, Batka törekvései sikerre vezettek. Megjött a sorsfordulat!

Egészen tilgneries pajzán jókedv uralkodik a fafaragás stíljében tartott kő
kompozícióban (VI. tábla, 2. kép). Három törpe lopkodja a szőlőtőkét. Az egyik, 
a hosszú szakállú, a nagylevelű tőke alá bújik, a másik a levelek közt motoszkálva, 
rémüldözve látja, hogy nagy teknősbéka fenyegeti. Lenn egy kis törpe nő ijedten 
néz fel rá . . .

A kis mészkőcsoportnak csakhamar híre megy és Drodtleff kirakata előtt 
sok a bámulója. Ebben az időben Tilgner is lejön Pozsonyba és Neiszidler Károly, 
Pozsony orsz. képviselője megmutatja neki az órát és a gnómokat. Tilgnert meg
lepi az a sajátos, az ő művészetével oly rokon vonás, mely a kompozíciókban 
megnyilatkozik s Neiszidler kérésére hajlandónak nyilatkozik Fadrusz további mű
vészi kiképzését ingyen magára vállalni. Batka János lelkes és kitartó munkájának 
volt már tehát eredménye s lett még több is. A pozsonyi első takarékpénztár 1886 
május 26-án megtartott igazgatósági ülésén Neiszidler Károly indítványára meg
szavaznak ugyanis Fadrusz számára 600 forint évi segélyt.

2. Köfaragvány.

) Pressburger Zeitung, 1884 jan. 20.
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A városban mihamar elterjed a takarékpénztár nemeslelkű tettének híre. Az 
óra és a gnómok újból Drodtleff kirakatába kerülnek, az óratartón a következő 
magyarázattal:

„EMBERI SORS.
Az ember mint a virág. Virágzik, sorvad, elhervad. 
Az idők vihara elsöpri nyomtalanul hamvait.

Ez allegóriát tervezte és kivitte 
FADRUSZ JÁNOS. 

Magántulajdon.

A minisztérium által 300 frtos, a pozsonyi első takarékpénztár által 600 frtos 
ösztöndíjjal jutalmazva“.

Micsoda kitörő örömmel fogadták ezt pozsonyi pajtásai! János tehát Bécsbe 
mehet! Művész lesz! A pozsonyi sajtó is egyhangúan dicséri a nemeslelkű elhatá
rozást. Az általános öröm igazolja, hogy Pozsony polgárai megértették az idő 
változását s tudták, hogy az újonnan szerzett jogokkal fontos kötelességek is 
járnak, s a demokratikus fejlődésnek indult városi élet azt parancsolja, hogy átve
gyék az egyeduralkodóktól és az arisztokráciától a művészpártolás kötelezettségét 
is. A [hetvenes évek végén, amikor az országban beállott a belső béke s véle a 
gazdasági fellendülés, Pozsony gyáripara, kereskedelme is virágzásnak indult, pénz
intézetei megerősödtek, a város csinosodni kezdett, díszkutak, szobrok állíttattak 
fel a köztereken. Szóval: a város az általános jólét áldásaiban részesült. De tudott 
is élni vele. A béke áldásai közt fokozott szorgalommal dolgozott a maga gaz
dasági megerősítésén, éppen ekkor, a szabadelvű kormány fiatal éveiben. Ily időkben 
a művészet pártolása általános lesz, ehhez járult, hogy a kor képzeletére Munkácsy 
nagy világsikere, aki Krisztus képeivel a nyolcvanas évek elején lázba hozta az 
európai közvéleményt, különösképpen nagy hatást tett. Ilyképpen egy általánosan 
elismert fiatal tehetség életfeltételeinek javítása, művészi fejlődésének lehetővé tétele, 
a város polgárai közt egyenesen lelkesedést keltett. Reményektől dagadó kebellel 
indult tehát Fadrusz Bécsbe, Tilgner mesterhez, érezve, hogy szülővárosa szeme 
rátapadt, hogy tehetségét elismerték. Most annak kipallérozása van csak hátra. 
Összhangot érzett sorsa és lelke között, mint egykor Pheidiás, akit Athén nevelt, 
megértett és méltányolt. Mily boldogság!

Ez volt Fadrusz életének első nyugodt pillanata. Maga mögött hagyta a keser
ves múltat. Az ettől fogva olybá tűnt fel önmaga előtt is, mint egy gonosz álom. 
A nélkülözések, aggódások, vágyakozások és reménykedések izgalmait — hál’ Isten — 
átélte, most következik az új küzdés kora, de abba aztán nagy-nagy magabizako
dással lépett be. Érezte, hogy duzzad a tehetségtől, művészi ösztöne levegőhöz fog 
jutni és álmai betelnek. Mily boldogság!



V
Egy szép júniusi napon, néhány héttel később, 1886-ban pajtásai, a Lippert- 

fiúk, Collinászy, Forray Béla és Kolovrát József társaságában felutazott 
tehát Fadrusz János Bécsbe. Megható az a baráti szeretet, mellyel őt 
körülveszik. János sorsa mindnyájuk legszemélyesebb ügye. Munkája 

haladása, egészsége iránt állandóan érdeklődnek. Minden lépéséről tudni akarnak. 
Egy félévvel később, 1887 január 27-én írt levelében, Forray Béla így kiáll fel: 
„Rád gondolva, elfogott a büszkeség: mily boldogság téged barátomnak mond
hatni!“ Lippert Jánosnak nincs titka előtte, minden gondolatát közli vele, lelkét 
feltárja előtte, hogy abban szabadon olvashasson (IX. tábla, 1. kép). S János ezt 
az igaz barátságot sokszorozva viszonozta. Különösen Lippert Jánoshoz vonzódik. 
Egyik bécsi levelében olvassuk:

„íme, leültem azzal a dicső szándékKal, hogy most egy igen-igen kedves levelet írok 
hozzád, de a vágy, nem a feleleted, hanem saját magad után, olyannyira elfog, már úgy 
szomjúhozom látásod után, hogy nem írhatok egyebet: gyere fel hozzám, szeretett testvér, 
csak egy napra, vagy ha nem lehet, hát egy félnapra, hiszen Gyuri vasárnap helyettesíthetne 
s így egy boldog napot iölthetnénk együtt. Úgy jár utánam a képed, mint a svájci után a 
honvágy, úgyhogy még betegséggé is fajulhat. Úgy-e eljösz, kedvesem, vasárnap ? De csak 
úgy magad. Úgy várlak, mint a Messiást. Kérlek, írd meg mindjárt, mikor, melyik pályán 
s hány órakor várhatlak ? Szervusz, Pipuskám ! Én különben egészen egészséges vagyok 
már s a pénzemmel nagyon szépen kijövök. Különben csodálkozni fogsz, milyen rendes vagyok 
már. Boldog viszontlátásra!“

De barátai is csüngtek rajta. Forray Béla írja néki ezidétt:
„A te ajkadról haliám a büszke vágynak, a meggyőződéssel párosult lelkesedésnek 

szavát: „művész leszek“. Ekkor csak ez a pár szó töltötte be a lelkemet: Adja az Isten“.

S visszhangzott az óhaj mindenikőjük lelkében: Adja az Isten!
De mielőtt Fadrusz János belépne a mester műtermébe vizsgáljuk meg, tár

gyilagos szemmel: mit vitt oda magával ?
Mesterségbeli készséget keveset s azt is rosszat. Mint lakatos és fafaragó 

az anyag megmunkálásának nehézségeit megismerte. Ez egy előny, egy nagy tanul
ság, egy egész életre szóló. Ámde formafelfogása fejletlen, sőt hamis irányba terelt. 
A lakatosság is, a fafaragás, de a porcellánfestés is idegen, főleg á bárok stíl 
kései utánérzésére vezették. Ezeket állították eléje példának.

Olvasmányai, romantikus hajlandóságai is ideterelték, sőt ide környezete ízlése 
is. Lám mennyire érdeklődött Batka János is, mikor Hamerling verseitől megihletve



30 BECSBEN TILGNERNÉL. KORAI MUNKÁI

fejezte ki az Ahasverus-ideált. Hogy buzgólkodoft az érdekében, csakhogy meg
csinálhassa művét, a fafaragás kicsinyeskedő stíljében, apró formák halmozásával.*) 
De más-e a gnómok stílje, más-e annak romantikus szelleme? S az emberi sors 
allegóriája az óratartón, s a hordófenekeké, nem mind olcsó barokutánzás-e 
valamennyi ?

Legjellemzőbb azonban Batka János öreg anyjának arckép után készített relief
arcképe (IX. tábla 2. kép), melyet egy szomorúfűzfaág dúsan leomló levelei rámáznak. 
A naturalisztikus fafaragás és a kimodellírozott öreg asszony feje kezelésben egy. 
Az öreg, aszott fej, a pergamenszerű ráncosbörű arc, mindez túlzottan felaprózva, 
ezer apró forma halmozása az egész; a fejre boruló fátyol olaszosan részletező 
rajzolatával együtt egyenest Tilgner meg nem értett hatása. Beleesett e primitív 
hibába. Nem tudta, hogy minden anyag más-más technikát követel. Ki figyelmez
tethette volna erre? Pedig kiütköző stílérzékét a fafaragásai igazolják. Ott a kezelés 
megfelelt a puha anyagú fa természetének. Hogy ezt sem a kőre, sem az agyagra 
nem lehet egyszerűen átvinni, jó példa erre Korbay Ferenc reliefarcképe. (A pozsonyi 
múzeumban.) Korbay Ferenc pozsonyi fiú, Liszt-tanítvány, Amerikában nagy hírre 
tett szert mint énekes és zongoraművész, s 1880-ban hazajött, édesanyja láto
gatására, s nagysikerű hangversenyt is adott a Toldy-körben. Minthogy aztán 
Londonban telepedett le, mint énektanár, gyakran járt haza szeretett édesanyja láto
gatására és belekerült a Széchenyi-kör társaságába, Fadrusz jó barátja lett és 
róla mintázta egyik első szoborművét (1883). Tiszta faragási stíl még ez is. Szinte 
érezzük a gipszet keményen vágó kés nyomait, sőt az sem lehetetlen, hogy mint 
az Ahasverus-reliefet, késsel faragta ki ezt is a gipszből. Üres formák halmozása 
az egész, minden lapos, minden élettelen és kemény. De éppen ez a realisztikus 
formahalmozás tetszett környezetének. Idegen világ ez, mely ráhatott, a bécsi 
ízléssel átitatott, a bécsi mintákon átformálódott Pozsony ízlése. Ezért küldték 
aztán Bécsbe, az akkori idők kényeztetett kedvencéhez, Tilgnerhez. Ezt azonban 
Fadrusz ekkor még tehetségével ellentétesnek nem érezte. Őt csak a nagy boldog
ság hatotta át: közelébb fog jutni álmaihoz! Remegve várta a percet, hogy benyit
hasson Tilgnerhez.

De lelki világát még egy másik érzés is felfokozta. Fadrusz szerelmes lett. 
Még önmagának sem merte bevallani, csak ott lappangott az érzés lelke rejtekén. 
Az első igazi, mély szenvedély megfogamzása és kigyúladása ez. A női ideálját 
megtalálta. Előkelő özvegyasszony volt, nagyműveltségű, világlátott, benső fogé
konysággal a művészet iránt. Liszt tanítványa. Csupa szív és ész, aki rajongott e 
kettő harmóniájáért. Ha ezek azonban összeütköztek, az ész elfojtotta benne a 
szív hangjait. Szegény János! A nagyvilági delnő keresetlen modora, szabados 
fellépése s mindenekelőtt az asszony bája, a királynői termet és a hódító mosoly 
megejtették érzékeit, s belső remegés fogta el, hacsak rágondolt. Keveset láthatta: 
koncertteremben és az uccán, templomban és itt-ott magánérintkezés közben, 
mikor képrámát rendelt nála vagy javíttatott véle, s ilyenkor művészetről beszél-

) Amennyire a pozsonyi múzeum apró fényképéből ítélkezhetünk.
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gettek. Jánost elhódította az asszony olvasottsága, nyelvismerete, a nagyvilágban 
forgott úrinő természetesnek látszó kacérsága, s elutazása előtti napon búcsú
látogatásra merészkedik. És ekkor valami történt. A szép asszony emléktárggyal 
ajándékozza meg, egy faragott kövű gyűrűvel, melyen Ámor egy levelet dob a ten
geren útra kelő hajóra, rajta ez a felírás: Amour trouve moyen. János — vallo
mást olvasott ki belőle, — s örömében felhördült. Mily boldogság! Mély szenve
déllyel kapja át a meglepett asszony derekát és összecsókolja vadul, lázasan . . . 
Azután szótlanul elváltak.

Ezzel a titkos érzéssel, mely oly heves megrázkódtatásokkal fog még járni, 
érkezett Fadrusz Bécsbe, új pályát kezdeni!

Tilgner igen szívesen fogadja.De hadd beszélje el a történteket maga a fiatal művész:
„Felmentem tanáromhoz, — írja Lippert Jánosnak — s műtermében vártam őt. Műhely

társaim igen szívélyesen fogadtak. Tíz óra felé jött a tanár s nagyon melegen, igazán test
véri módon fogadott. Hozzá is fogtam mindjárt a munkához, noha igen rosszul éreztem maga
mat már egypár nap óta. Első művem az a híres leányfej volt, melyről azt mondják, hogy 
Rafael mintázta volna s melyet nemrégen Olaszhonban találtak ; harmadfél nap alatt meg
csináltam s a mester nagyon meg volt elégedve. Mire a fej megvolt, akkor már olyan rosszul 
éreztem magamat, veséimben olyan szörnyű fájdalom dühöngött, hogy alig tudtam hazaván
szorogni. Mindjárt csináltattam hideg borogatást, de hasztalan. A fájdalom nem engedett, s 
fájt egész délután, egész éjszaka. Reggelfelé a fájdalom oly görcsösen húzta össze minden 
belső részemet, hogy háromszor erőltetett hányásra, bár üres volt a gyomrom egészen, s 
oly óriási fájdalmaim voltak, hogy ordíthattam volna, mint egy vadállat. De ebben a leg
keservesebb állapotban agyamba villámlott egy fő-főfurfangos eszme: hogy lehetne ezt a 
nyavalyát némileg kijátszani és pedig a stoicizmus tanával: tükröt adattam magamnak, s első 
pillanatban egy sápadt, a fájdalomtól vonagló torzképet láttam, s egypár pillanat múlva már 
szépen mosolygott arcom, de sajnos a fájdalom azért el nem állt, sőt még jobban hozzá
fogott, mintha meg akarná bosszulni ezt a gúnyt. Estefelé már nem állhattam ki s orvosért 
küldöttem. Most már hála a nagy Istennek megint helyre vagyok állítva. Éppen itt volt jó 
tanáromnak a küldöttje, s biztat, hogy el ne hagyjam a szobát előbb, míg egészen jól nem 
érzem magamat. Most nekiültem írni, mert ez az első, de a legelső levél, melyet Bécsből 
írok, tehozzád, szeretett testvérem, hangzik el első szavam, tudd meg, hogy ki fekszik szívem 
bölcsőjének legmelegebb helyén. S te hogy vagy, édesem és a fiúk hogy vannak ? Énnekem 
10 frtéri egy igen fényes kis lakásom van, nagyon meg vagyok elégedve, de tanárom olyan 
jó, hogy családjába fogad és a jövő hónapban már nővérénél fogok lakni. Gondolhatod, 
milyen boldog vagyok!“

Boldog. Ez általában alapvonása természetének. Tökéletes ellentéte a Michel- 
angeloénak. Ö örömre volt teremtve. S teremteni csak ily lélekállapotban tudott. 
Mi volt benne erősebb? A szerelmi remény vagy a művészi álom által keltett 
öröm? Egyelőre a kettő támogatta egymást. Megnyílt előtte a menyország kettős 
kapuja: a szerelem szárnyain fog bejutni a művészet birodalmába. így hitte.

Lippert János a bécsi jó hírekre így felelt:
„Nagy örömmel vettük (mert a jó fiúk mind igaz szeretettel viseltetnek irántad), hogy mes

tered oly szívélyesen fogadott és annyi előzékenységet, barátságot tanúsít irántad. De különösen 
nagy lelki megnyugtatásomra szolgál az, hogy bsaládi körébe is befogad, ami néked nagy 
előnyödre fog válni, egyrészt azért, mert úgyszólván szakadatlanul összeköttetésben leszel vele, 
másrészt pedig megóvand talán nagyobbmérvű kicsapongásoktól. Jól tudom, hogy erős szán
dékod ellentállani minden csábításoknak, de azt is tudom, hogy könnyen botlik az ember.“

fogadja.De
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Nos, János ekkor erősen bízott önmagában. Mosolygott a jó barát kétségein 
és megkezdte a kettős ostromot a szerelem és a művészet ellen.

Először a művészet ellen.
„Erfüllt Euren Geist und Euer Herz, so gross sie sind“ — énekli Goethe s 

Taine hozzáteszi: korotok érzelmeivel és gondolataival s a remekmű létrejön.
Fadrusz kezdettől fogva erre törekedett, ha eleinte öntudatlanul is. Azt azon

nal észrevette, hogy Bécsbe jutva, két feladat elé került, kezét és szellemét kell 
kiművelnie, de mihamar rájött arra is, hogy ezt a kettős feladatot csak úgy oldhatja 
meg, ha egyszerre és egyidőben fog hozzá, hogy keze és szelleme fejlődése össz
hangban legyen mindenha. E feladat sikeres megoldására minden feltétel adva volt, 
adva jellemében, akaraterejében, szellemi hajlamaiban s most hatványozott erővel 
nekidőlt a magaművelésnek. Nemcsak a könyvektől kér tanácsot. Nyitott szemmel 
néz bele az életbe is. Szelleme fejlesztése érdekében semmit sem mulaszt el.

A nyolcvanas évek közepén Bécs városában a magával hozott szellemi disz
pozíciók kitűnő talajra találtak. Minden emelte, táplálta, gazdagította világfelfogása 
kifejlődését. Vad szenvedéllyel veti magát az olvasásra. Színházba jár, társaival 
művészeti kérdéseket vitat meg és beiratkozik az akadémiára dr. Frisch Antal 
tanárhoz, hogy — mint vendég — anatómiai előadásokat hallgasson és 1887 febr. 
16-án a vizsgálatot igen jó eredménnyel le is teszi. A második félévről szóló 
bizonyítványban dr. Frisch már nemcsak szorgalmát dicséri, de az 1887 július 
12-én megtartott vizsgálatát kitünően sikerültnek jelenti ki. Eljár ő azonkívül igen 
szorgalmasan Tilgner műtermébe is. „Azt kérded, — írja barátjának, Lipperínek — 
hogy foglalkozásom milyen időt vesz igénybe? Hát így: hivatalos órák 1/210-íől 
12-ig és d. u. 2-től 6-ig. De én 9—12-ig és x/22—6-ig dolgozom, mert gondol
hatod, hogy az időmet kihasználom. Különben kiki jön-megy, ki hogyan akar, 
némelyik roppant keveset dolgozik, mert itt csak kitűnő növendékek dolgoznak s 
mindnyájukat pazarul fizetik, tehát könnyen henyélhetnek. Én hétköznap is jöhetek- 
mehetek tetszésem szerint, de azt szeretném, ha egy vasárnap jönnél fel. Most 
éppen készül a pozsonyi kút s a Hummel-szobor, ez nagyon fog érdekelni, aztán 
az a sok száz, meg száz mellszobor, Iegtöbbnyire vagy híres emberek, vagy nagyon 
gazdagok, vagy nagy svindlerek . . .“ Az összhang még teljes mester és tanítvány 
között, Fadrusz még a mester varázsa alatt áll.

A válság azonban annál inkább közeledett, minél jobban merül el Fadrusz a 
művészet, de főleg önnön belsejének kutatásába. Szellemét Bécs igen sokoldalúan, 
igen sajátosan foglalkoztatta. A pozsonyi szellemi kör, melyben élt, nem szerelte 
a radikális megoldásokat. Hajlott ugyan a demokratikus eszmék felé, de azért az 
anyagilag megerősödött polgárság álláspontja individualisztikus és kapifalisztikus 
volt, nemzetiségi alapon. Az anyaországban sokáig értelmetlenül állottak e jelenség 
előtt, sőt gyanakodóan nézték Kraxelhuberék felfogását. Fadrusz kezdettől fogva 
érezte, később megértette a pozsonyiak állásfoglalását a nemzetiségi kérdésben. 
Főleg ekkor, Bécsben, a legsajátosabb viszonyok között, hol önmagán tanulhatta ki.

„Pozsonyi német vagyok, de magyar ember, — beszélte művészünk — szen
vedélyes hazafivá ám Bécsben lettem, az osztrákok közt. S ez a fejlődés olyan
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természetes! A nemzeti érzés kultúrán alapszik és nem nyelvi kérdés, de azért erős 
kapcsolatban van vele. Bécsben a nemzeti múlt éreztetése, a historizmus filozófiája 
fogadott, mely a francia forradalom gyermekének, a kozmopolitizmusnak eszméit, 
az egységet és egyenlőséget, az egy kultúrközösségben élők számára követelte 
Ezekért az eszmékért gyermekkorom óta rajongtam; a szolgaság minden fajtáját 
utáltam, a szabadságnak minden térre való kiterjesztését követeltem, de éppen ez a 
liberális életfelfogás korlátokat követelt, azt, hogy e jogok elsősorban a históriai 
közösségben felnevekedett nemzet javát szolgálják. E politikailag nemzeti egység 
volt Bécs ideálja, a Gesammtmonarchie, az enyém is, — s ezért szakadtunk szét. 
Az én politikai nemzeti egységem — szülővárosomon át — a magyar nemzeti állam, 
az azokat szolgáló hősökkel, s egyszerre szembekerültem — ugyanazon politikai 
és filozófiai meggyőződések mellett — egész (bécsi környezetemmel. Most aztán 
még jobban szerettem a pozsonyi embert, aki, ha németül is beszélt, öntudatlanul, 
érzésénél fogva, magyarnak vallotta magát. Joggal tehette. Megértettem az érzését.“

Érzik-e a halk pátoszt, mely e szavak mögött lappangva, felénk hangzik? 
Később ez a pátosz megerősödik és uralkodni fog érzésein mint ahogy szellemi 
kialakulására is befolyással volt. Mindenekelőtt arra vezette, hogy a magyar nyelv
ben tökéletesítse magát. „Ezennel küldök magyar nyelvtant, melyet mint igen jót 
ajánlottak, — írja neki Lippert János, — majd meglátod, hogy megfelel-e igényeid
nek?“ Fadrusz János tehát Bécsben, noha — mint újabb leveleiből kitetszik — 
haladása szembetűnő volt, szükségét érezte annak, hogy a magyar nyelvet mind 
tökéletesebben elsajátítsa, mint ahogy később mesteri módon bírta is. Ez szorosan 
összefüggött formálódó gondolatvilágával, melynél az érzelmi velejárók jelentős 
módon befolyást nyertek. Ez volt aztán az állandó és lényeges etoszában, mely 
nála őszinte és mélyen a lélekben gyökerező pátosszá erősbült. Ezzel az érzés
sel szemlélte a nemzet történetét és látta abban a leghevesebb külső ellenzések 
között azt az egy törekvést végigvonulni, hogy a maga nemzeti és független 
egységét — minden körülmények között — megőrizhesse. A honfoglalástól kezdve 
a Mátyás-kori virágzásig, át a meghódoltságból’a Mária Terézia-kori fellendülésig, 
a demokratikus kor szellemében átalakuló egységes nemzet, mely megértette az idők 
járását, lett az ideálja. A munka, a gazdasági fellendülés, a szabad eszmék, az erő 
kultuszának ideáljai foglalkoztatták gondolatvilágát. Egységben korával, mely csak 
fellendülést érzett, ideáljai győzelmét és e szellem megerősítésére a múlt glorifiká- 
lását szorgalmazta. Közeledik a millénium s az ország polgársága minden eszközt 
megragadott glóriás múltjának dicsőítésére, a nacionalizmus, a tudományok és a 
szabadelvű gondolkozás hőseinek megörökítésére, természetesen a maga történet
filozófiájának szellemében. Mihamar felismerték, hogy a művészet jelentős tényező 
a történeti összefüggés megerősítésében és a kultúra fejlődésében. A polgári nem
zeti állammal versenyre keltek a városok és a városokkal az ősi megyék, s e szel
lemtől áthatva készültek az ezredik évforduló megünneplésére . . .

Ilyen eszmekörben élt Fadrusz, s barátai, kivel gyakran találkozott, részben 
pozsonyi látogatásai idején, még inkább ha azok felkeresték Bécsben, ami sűrűn 
megesett, nem győztek csodálkozva örülni János szellemi fejlődésén.

3
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Pedig János ezidőben sokat betegeskedik, mert egy titkos, de mélyen a lélekbe 
hatoló bánatot kellett legyűrnie. A második ostrommal ugyanis kudarcot vallott. 
A szerelem meghódítására intézett rohamnál visszaverték. Egy hónappal Bécsbe érke
zése után ugyanis levelet írt pozsonyi ideáljának, szenvedélyes szavakban emlékezve 
meg azon egyetlen boldog pillanatról, amelyről úgy szeretne írni, „hogy hölgye lássa : 
nem tinta folyik most tollából, de szíve lángoló vére“. Aztán elmondja, hogy beteg volt, 
leírja megnyúlt arcát, megeresztett szakállát, rövidre nyírt haját, úgyhogy most homloka 
uralkodik a fején, ez a széles, magas, nehéz ívelésű homlok, akár egy áldozati állaté.

„De minden jó és rossz szellem fellázad most bennem, ha önre gondolok.“ Aztán beszá
mol életmódjával. Fejeket tanulmányoz, aktokat csinál, igen szorgalmas, s kell hogy az legyen, 
ha valamire akarja vinni, s „ha Fortuna, ez a kéjelgő — pardon ! Ha egy kis szerencsém lesz,— 
úgy minden jóra fordul . . ..“ *)

Ez a levél igen világos nyelven beszél. Fadrusz nagyon komolyan vette sze
relmét, sorsa változatától várta szerelmi boldogsága beteltét. Hírneves művész lesz 
és hölgyét elnyeri: ez az ideál lebegett szeme előtt. Úgy hitte, itt nincs akadály, 
csak idő kérdése az egész. S ő bízott jövőjében, — mert tudott akarni. De hölgye e 
fordulattól megijedt. Próbálja csitítani, az egész szerelmi fellobanást gyermekeske
désnek veszi és barátságát ajánlja fel. „Mert minden virág közt, mit az élet adhat, 
barátság a legillatosabb és az az előnye, hogy sohasem hervad el.“

Képzelhetjük, mint tombolt János e levél olvasásakor! Az ő szent érzése „gyere
keskedés“, az ő vad szenvedélye — barátságban tompuljon el?

De már másnap kap egy második levelet, melyben hölgye tudatja vele Liszt 
Ferenc halálát s kéri csináljon egy Liszt-arckép számára művészi keretet, babérból, 
csillagból, s arra kéri, csináljon egy kompozíciót az assisi Szent Ferenc-legendából is.

„Mikor első levelét megkaptam, melyet éppenséggel nem mondhatnék „kedvesének, 
azonnal leültem és írtam, de nem küldtem el és jó volt így; később írtam egy másodikat, 
ezt is szétszaggattam és örülök, hogy így tettem. Most megnyugodtam, tehát írhatok.

Barátságot, — barátságot ajánl ön nekem ? A nőre, kire évek óta lázas vágyakozással 
gondolok, titkos álmaimban, kinek büszke száját megcsókoltam, kinek isteni testét átöleltem, 
erre a nőre, mondja ön, gondoljak barátsággal ? Ezt komolyan nem kívánhatja; hiszen kép
mutatónak vagy heréknek kellene lennem, — de én sem az egyik, sem a másik nem vagyok. 
De azt sem hiszem, hogy ön olyanfajta embernek nézzen, aki egy egynapos kokelteriára alkal
matos ; én csak belsőm viharjában hiszek és a gyűrű varázsszavában. Szeretek, tehát hiszek 
és remélek!“

Aztán áttér a második levélben foglalt kívánságra, megígéri a keretet, de a 
legenda szent Ferencét nem akarja feldolgozni, noha még mindig különb, mint Szent 
Loyola vagy Szent Benedek. Fadrusz racionalista szemmel nézi és indulatos han
gon kritizálja a legendákat. Ezidőben ő — a kor liberális áramlatától radikális 
irányba tereltetve —- heves antiklerikális gondolatokkal volt tele. Hozzájárult ehhez az 
a lappangó érzés is, mely a legendaajánlásban szenteskedő hajlandóságot szimatolt, 
amiben megerősítette őt a nő képmutató levelének hangja. Ez fűtötte ellenérzését

•) Szerelmes levelei, melyek hiteles voltáról meggyőződtem, német eredetiben, teljes szövegükben meg
jelentek Göröngy Imre álnevű szerző „Fragmente aus einem Künstlerleben“ c. regényes rajzolatában (Pozsony, 
Angermayer, 1908.)
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és fokozta válaszának indulatosságát. Hölgyét ez a hang persze erősen sértette, 
hiszen egész neveltetése piefisztikus volt és a legendák virágainak édes illatát kora 
gyermeksége óta szívta be magába.

Fadrusz levelének vége azonban kissé megnyugtatta:
„De legyen elég! Micsoda különös szent históriákba kergetem bele magam. Micsoda 

szentek jutnak itt eszembe, — valóban bájos egy háromlevelű lóhere! Haragom, melyet más
kép szabadon nem ereszthettem, a szegény szenteket érte, no, nem tesz semmit!“

Úgy, — ez az egész kirohanás csak a szerelmes érzékenykedése?
Nem felelt a levelére. De János hirtelen elhatározással meglátogatta. Éppen 

vendégei voltak és a találkozás igen kínos volt. János tapintatosan vissza
vonult. A hölgy újra hallgatásba merül. Keserves érzésekkel telve, szemrehányó leve
let ír neki:

„Mit gondoljon a lakatosinas, hogy te, az ő Brunhildája, nem felelsz levelére ? A vágy 
emészt és te egy szót sem hallatsz magadról ? Játszol velem és bennem velőkig ható vihar 
dühöng. Mily démon uralkodik lelkemen, hogy nem tudok szabadulni ? Rád, örökké rád 
gondolni: ez a sorsom.“

Kér postrestante választ, hogy legközelebb Pozsonyba menve, mikor látogat
hatná meg zavartalanul?

A nagyvilági hölgy most már igazán megijedt. Mi lesz ebből ? Mit akar, mit 
remél, miben bízik ez az ember, ki jóval fiatalabb, mint ő, ki jóval alantabb társa
dalmi állású, mint ő? Nem, ez lehetetlen helyzet. Végét kell szakítani. Itt csakugyan 
zavartalan megbeszélésre van szükség. A kért találkát megadja neki.

És János azon a vasárnap esti találkozón pontosan megjelenik. Félve jött, 
hogy senki se lássa meg Pozsonyban. Remegő szívvel sietett királyi termetű höl
gyéhez. Az tettetett nyugalommal fogadta. Hosszas eszmecsere fejlődött ki közöttük. 
A hölgy folyton csak barátságról beszélt, ami Jánost mindjobban izgatta, szenve- 
delmes kitörésre bírta, hasztalan. Az értelem győzőit az asszonyban, és János két
ségbeesve rohant el.

János megsemmisültnek érezte magát. Hallgatott. De a szép asszonyt ez bán
totta. Megkérdezte hát tőle, miért hallgat? Miért nem önti ki a szívét? Őszintén. 
„Denn ich möchte doch nicht in meinem Innern gezwungen sein — dem Worte 
„Achtung“ das Prefix „Ver“ vorsetzen zu müssen.“ Ez hatott. János hatalmas szen- 
vedelmű, egész lelki nagyságát megvilágító levélben felel, mely így hangzik:

„Nagyságos Asszonyom! Önt meglepi, hogy nem írok? De hisz mondtam, hogy többé 
nem küldök levelet, amibe ön teljesen beleegyezett és én csak az igazat szoktam mondani, 
Ígéreteimet betartani, ha tönkre is megyek beléje. De most minden megváltozott, Asszonyom, 
levele egy szava által, s ez a szó: „megvetés“. Asszonyom, ön — úgy tudom — négy nyelven 
beszél, talán ötön is, de nem hiszem csak valamelyikén is értené e szó jelentését, azért meg 
akarom fejteni önnek. Megvetés ennyit tesz: megvetik az embert, ha becstelen tett által 
embertársai tiszteletét elvesztette.

Ergo, hogy engem megvetéssel lehessen fenyegetni, becstelen tett elkövetésére képesnek 
kell tartania. De hogy ön engem ilyesmire képesnek tart, oly sértés, melyre nincs válaszom. 
A lovagiasság törvényei a férfi kezét nővel szemben béklyókkal látják el; de hogyha az 
ilykép leláncolt férfit sárral dobáljuk meg, úgy az viszont kimondhatatlan gyávaság. Ne ilyen
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szót hát, Asszonyom, mert nem tűröm el senkitől, mondom, senkitől, még ha Isten kegyelmé
ből felkent is az a valaki, én a szájához verem. Az életben sokan szerettek, sokan gyűlöltek, 
de olyan ember még nem született, aki engem megvessen, nem is fog olyan születni soha. 
Azt is kérdi, hogy a „lakafosinas“ szó bánt-e? Ellenkezőleg...“

Itt azután leírja már idézett lakatosinas emlékeit s így folytatja, fejlődését 
jellemezve:

„Lakatosinas koromban alig tudtam egy nyelvet is, ma négyet beszélek, s tanulom az 
ötödiket, s megtanulom a hatodikat és a hetediket is, ha éleiben maradok, mert akarok, s 
máig mindent keresziülvittem, amit kitűztem magam elé. A lakaiosinasnak volt ereje minden 
olyan akadályt, mi szellemi vagy testi fejlődésének útját állta volna, elhárítani. Amit az ifjú 
Ígért, a férfi betartotta: Én sohasem szivaroztam, sem nem kártyáztam, sem bort, sem sört 
nem iszom, nem táncolok és szüzességemet megőriztem teljes húsz éves koromig. Ami a 
szellemi fejlődést illeti, mindenkivel, valaki csak vizsgázott és doktorkalapot hord, bátran 
kiállom a versenyt. Úszásban, tornában, búvárjátékban, lövésben, birkózásban, vívásban a 
mesteri fokig vittem és ha Isten úgy akarja, úgy életem főcélját, a művészi pálmát is elnyerem.

Most talán megérti, ha azt mondom : „Büszke vagyok a lakatosinasra“, mert minél 
hátrább esik az tőlem, életem tövissel kiszegett útján, annál világosabban látom, mily messzi 
utat tettem meg, éveken át a legalacsonyabb környezetben, nélkülözés, fájdalom, éhség által 
üldöztetve, egy széiszaggatoit családi élet lesújtó tudatában, a nyomor salakjában térdig gázolva, 
de mindig előreszegzett fejjel vezércsillagomat követve. Véresre korbácsolhatta a keserű 
sors vállaimat, verekedtem, de nem tértem le a művészet ösvényéről, melyet csillagom kijelölt. 
Ilyesmiről kegyednek fogalma sem lehet; van egy foka a földi nyomornak, melyre az ön 
társadalmi osztályának tagjai gyermekszemekkel néznek, meg nem értve, hogy mit mondunk 
nekik, mert nincs képzetük a dolgokról, melyeket csak a regényekből ösmernek, de az ilyet igazán 
megérteni csak az tudja, aki átélte. Ez a különbség a szegénynek a sorssal folytatott igazi 
küzdelme, igazi fájdalma és szerencsétlensége és a gazdagnak elképzelt, magacsinálta szeren
csétlensége között. Szívemet öntsem ki ön előtt, hogy ilykép megkönnyebbüljek ? Hogyan ? 
Anyjához futó panaszkodó gyermek vagyok én, ki sír, ha sorsa megpacskolta ? Bármily vál
tozatos volt is sorsom, akármilyen nyomorban is voltam néha, nem panaszkodtam soha 
senkinek, még anyámnak sem, kit pedig minden asszonynál többre becsülök. A panaszkodni 
kész férfi nem férfi. Hogy valakit bepillantani engedjek lelkem titkos világába, hogy lássa mire 
vágyom, mitől félek, miért küzdők és szenvedek, hogy csöndes órákban mit írnak be lelkembe 
titkos gondolataim, oda, hová még senki sem pillanthatott be, az nem volna kegyes engedetem, 
melyet valakitől elnyerhetek, az egy olyan bizalom volna, melyre mindeddig senkit méltónak 
nem tartottam.

Mikor ön reszkető ujjal, egész testében felindulva azt a gyűrűt adta, egy oly jelentőség
teljes felirattal, s én ujjongva karjaimba zártam kegyedet, hittem önnek, s kegyed egy egész 
embert testestől-lelkestől magáénak mondhatott volna — örökre. De az Ön első levele és 
utolsó látogatásom felnyitották szememet. Hogy ön hiszi-e azt, ami egy őrizetlen pillanatban 
kilobbant a szívemből ? Kellemesebb, ha nem hiszi. Higyje el, értem önt. Igen, én megértettem 
önt teljesen, csak ön nem értett meg engemet, s nem is fog soha; csak egyet mondok: 
„Egyetlen nő sem olyan jó, s én nem leszek soha oly kevés, hogy egy asszony labdajátékának 
adjam oda magamat.“ Becsületszóra követelte, hogy mindent őszintén megmondjak. Mit dobol 
oly könnyen becsületpajzsomon ? Az nem oly csinált játékszer, dísszel, koronácskákkal és 
cirádákkal, nincs pacsuliszaga és nincs rá monokli aggatva, — csak az ilyesmivel lehet ját
szani, — az enyim vasból való, magam kovácsoltam és épségben megőriztem, sokkal nehezebb 
is, semhogy asszonykézbe való játékszernek alkalmatos legyen. Ha én valamit mondok vagy 
írok, az maga az igazság, anélkül, hogy becsületszavamat kelljen adnom. Erre a becsület
pajzsra teszem a kezemet és mondom, sohasem hallja tőlem ezentúl ezt a szól: „szerelem“. 
Tisztelője Lakatosinas“
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Micsoda érzésekkel fogadta vájjon e levelet a hölgy? Mindenesetre mulóban 
a veszély — gondolhatta. Megpróbálta azért folytatni a játékot. Azt felelte tehát, 
hogy ő csak lelkesíteni, minden szépre és jóra buzdítani akarta, — lelki egyezségre 
törekedett — szóval újra „barátság“-gal hozakodott elő. S a kacérkodó levél 
felizgatta János képzeletét újra. Esküszik, hogy mindennek vége, hogy elnyomta 
érzelmeit, de amellett szerelmi vágya lángoló szavakat talál, felizgatott képzeletében 
érzéki képek lázonganak és feljajong.

Erre a levélre kapja meg az utolsó csapást. Hogy ő csak játszott ? — feleli 
a nő. Dehogy, csak a kapcsot, mely őket összeköti, szelleminek képzelte. Mert mi 
jövőjük lehetne viszonyuknak? Talán hízelegne hiúságának, ha névről, rangról, 
állásról, vagyonról lemondva, követné őt, de mi lesz azután, évek után? Csak 
teher lenne számukra az élet. Higyje el, jobb ha a művész egyedül marad. Ami 
most elragadja, az szellemi érettsége, ezt pedig éveinek köszönheti, később éppen 
ez szakítaná őket könyörtelenül széjjel . . . ígéri, hogy legközelebb a műteremben 
meglátogatja.

Ez az okoskodás felháborította Jánost, mélyen megsebezte titkos büszkeségé
ben, a magateremtette név szentségében való hitében. Válaszában szenvedélyesen 
tiltakozik az ellen, hogy a műteremben felkeresse, oly izgatott, hogy nem tudná 
fékezni magát és mindent elárulhatna. Különben is a lelki szenvedések megviselték, 
oly rossz színben van, hogy mindenkinek feltűnik s ha a műterembe jönne, rájön
nének a titok nyitjára. Aztán így folytatja :

„Furcsán és idegenszerűen hangzik egy mondata. Azt írja : talán hízelegne hiúságom
nak, ha névről, rangról, állásról, vagyonról lemondana. Nem értem önt. Van talán önnek 
úgynevezett neve, csinált már valamit az életben, hogy most oka lenne e névről lemondania ? 
Azt gondolom, hogy egy névről lemondhassunk, előbb valamelyes tett által meg kellett azt 
szereznünk ? De hogy önnek X.Y. a neve, mini ahogy az egyik emberi Müllernek, a másikat 
Szabónak hívják, ebben ugyan nem látok semmi érdemet. S ha az özvegye vagy a lánya 
lenne a nagy Napóleonnak, mitsem változtatna a dolgon, mert hiszen ez csak a férj vagy 
apa neve volna. Luther, Schiller, Goethe, Tizian lányai vagy fiai valóban nagy neveket örö
költek, de ezek nem az ő, de az atyjuk neve volt, ők maguk nyomtalanul eltűntek, mint a por 
a szélben. Csak azt nevezem én névnek, amit önnönmagunk szereztünk, a semmiből, a 
magunk erejéből, csak az az igazi rang, állás, vagyon, amit a szellem nehéz küzdelemben 
vív ki magának és a magáénak mondhat. Társadalmi rangját, állását és vagyonát egy éjszaka 
elveszítheti, a szellemi értékét azonban soha. A címer és a nemesi előnév, általában minden 
örökölt előjog az én szememben semmi. Ha királyi bölcsőben született ember nem az én kedvemre 
való derék férfi, a hermelin nem fog elkápráztatni, hogy fel ne ösmerjem, hogy itt az emberek 
régi együgyűségére építve, egy buta bábot uralkodónak cicomáztak fel és az agyvelő nélküli 
tömeg egy oly dicsfény előtt térdel, melyet ő maga teremtett.

Hogy ön, egy oly szellemes hölgy, ilyen rég túlhaladott badarságot tálal fel nekem, nem 
tudom felfogni. Micsoda szegénylegénynek tarthat ön engem, ha azt hiszi, hogy ilyen gyerekes 
handabandával reám hatni képes?“

A delnő előtt összeomlott a világ. Ez egy egész ember, tökéletes és kialakult 
világnézettel, — csakhogy az homlokegyenest ellenkezik az övével.

A levél többi része gúnyos célzás a hölgy levelének egyik szentimentális 
sorára, melyben egy temetői sétája kapcsán a közeli halálról emlékszik meg. Halál, 
halál? — kérdi János.
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„Én is azt hiszem, hogy a sirok beszélnek, hiszem azt is, hogy ön is gondol néha 
arra (miközben persze a schoppenhaueri filozófia borzadálya lengi körül), hogy egyszer ön 
is ott fog nyugodni lenn a sírban ; de nem hiszem, hogy a dolgot gránitemlék és nagy arany
korona nélkül képzelné el. Schoppenhauer ugyan elénk tárta az igazság tükörét, de ez nem 
akadályoz meg senkit sem abban, hogy ne más-más képet lásson meg benne. Azt hiszem 
meggyőztem önt, Asszonyom, afelől, hogy az a körülmény, hogy ön nevét, rangját, állását, 
vagyonát értem feláldozná, rám nézve semmikép sem hízelgő.

Azt is mondja levele egy más helyén, hogy jó volna, ha a társadalmi modorba, a modern 
tónusba bevezethetne. Ismét egy nagyot csalódik. Azt az egyet elhiheti nekem, hogy nem 
tartozom azok közé, akiket idegen kéz formálhat és változtathat, legkevésbé — egy női kacsó. 
A sors vaskeze eleget gyűrt én rajtam eddig, s mégis az maradtam, aki voltam, s bizony 
nem volnék háládatos ön iránt, ha belőlem is egy olyan modorú embert akarna faragni, 
aminő szép számmal futkos az utcán, kik közül mindenki jól tudja, mi a chic Párisban, hogy 
a sétapálcája gombját álián vagy orrahegyén illik-e tartani, hogy a jó tónushoz való-e séta 
közben felhúzni a vállat, járás közben bukdácsolni egyet, — óh, ezek a hangadó szabók szegény, 
agyvelőtlen bábui, ezek az utálatos ficsurok! Oh, nem írok tovább, felforr bennem a vér, ha 
ilyen férfiakra gondolok. Ami az úgynevezett sliffet illeti, köszönöm alássan. Azt hiszi, asszo
nyom, nincs annyi szellemem és műveltségem, hogy úgy viselkedjem, mint ők, ha akarnék ? 
Ha modorukat helyeselném ? Az én hitem ez: őszintén gondolkozni, őszintén cselekedni és 
olyannak mutatkozni, amilyen vagyok ! Akinek nem tetszem, kerülje a társaságomat, nem sírok 
utána. Azokat az idegen nyelveket, melyekre szükségem van, megtanulom én amúgyis, s oly 
gyorsan, amint csak lehet, mert folytonos előrehaladás nélkül nem volna az életnek számomra 
semmi varázsa többé. Valójában tehát ön nekem semmi egyebet nem adhatna, mint magái az 
asszonyt, s ez is elég és a legjobb férfihoz méltó volna, — de én lemondtam róla örökre. 
Hogy miért, azt tudja, előbbi levelemből. És most te szép, mélyen szeretett, egyetlen asszony, 
isten veled örökre. Legyen úgy, ahogy mondtad : a szenvedély elfut, de a becsülés és barátság 
megmarad. Még egy csókot kedvesem, te Nemes, te Édes, —s most vége örökre. Lakatosinas“

S erre a levélre... erre a levélre nem jött válasz. Hölgyét János nem győzte meg. Azt a 
társadalmi tekintetek sokkal jobban lebilincselték,semmint hozzákötni merte volna sorsát 
egy kis szobrásznövendékhez, ki a pálya kezdetén áll,egy igen bizonytalan pálya kezdetén.

János várt. Várta a jelt, mely megnyithatta volna előtte a menyország kapu
ját, de a jel elmaradt. És ezt nagyon a szívére vette, bele is betegedett. De a fiatal 
szervezet legyőzte a lelki megrázkódtatást és mélyen eltemette a szívének legmé
lyebb rejtekébe e napok gyászos emlékét. Barátai sehogy sem értették, mi baja 
lehet? De egész éven át lázas beteg. Lippert János meg-megdorgálja: „Hányszor 
intettelek, hogy ne száguldozz annyira uccáról uccára, szélben, porban, s óvakodj 
rendfelett való kicsapongásoktól. De te sohasem hallgattál rám. Csakhogy most 
már túlvagy a veszélyen, ezentúl majd jobban ügyelj az egészségedre!“ Mit tudta 
azt a barát, mi űzi, hajtja Jánost, szélben-porban, micsoda belső izgalom, mit 
elfojtani vágyott? Betegeskedése egyre tart. Lippert 1888 január elején kelt levelé
ben ismét így ír: „Nagyon megsajnáltalak, midőn értesültem, hogy olyan szomorú 
karácsonyod volt, betegen töltötted“. Tavasz felé aztán rendbe jött.

Az esze legyőzte a szívét. Óh nagyon mélyen belelátott ideálja üres és 
kacér leikébe. Ezt írta nem sokkal utóbb Batka János nővérének legyezőjére:

„Akármennyire rátartósak is legyenek a nők lelkűk híres szfinxszerűségére, szerelmük 
valójában nem egyéb, mint a gyomor szava, mely mikor megtelt nyalánkságokkal, fekete 
kenyérre vágyik.“
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És Batka János nővére tudta, kire vonatkozik ez a célzás. így adta tudtára 
János hölgyének, hogy nem lehet őt — a fekete kenyeret — gyomorizgalomnak 
használni. Bánatát legyőzte cinikusan. Elmenekült a művészetéhez, s emlékeit 
később formába öntötte.

Nem tekintve női mellszobraira (Ortvayné, Balkáné, Korbayné arcképszobraira), 
amelyek mind öreg asszonyokat ábrázolnak vagy ha fiatal nőket (mint Scomparini 
főhadnagy nejét, Lippert nejét, bizonyos Mary k. a.-t, Drodtleffnét sfb.), melyek 
mind megrendelésre készültek, egyetlen iskolai női aktján kívül Fadruszt művészi
leg nem érdekelte soha maga a női szépség, nem izgatta képzeletét a remegő hús 
formagazdagsága, a változatos, szépséget lehellő női test, a sok ezer forma titka, 
mert az ő képzeletét nem közvetlen optikai benyomások formálták, ő Mária 
Teréziában és Erzsébet királynében is a diadalmas királynőt vagy a királyi 
mártirnőt kereste, a nő egy-egy jelképét, egy-egy eszmét, elvonatkozást tehát 
az egyes esettől s felemelkedést az általánoshoz. Szimbólumot csinált a nőből. 
De ebben az elvonatkozásban a lényeges a királynői termetű, méltóságteljes, brun
hildai alak s ehhez az ő női típusához ifjúkori ideálja szolgáltatta a legfontosabb 
vonásokat. Magával hordozta az emlékképét, mint a csiga a házát, s női típusai
hoz tőle vette a vonásokat. Teremtés közben mindig ő volt a szeme előtt. Öt látták 
szemei Mária Teréziában, Erzsébet királynéban egyaránt. így kísérik a művészt 
a lelki élmények, nem, mint az árnyék az utazót, csak jó időben, de elválaszthatat
lanul, titokzatosan, mint egy régi sebhely, melynek nyoma nem vész el soha.

Ilyen benyomások és élmények formálták szellemét. Lássuk, nyomon követte-e 
ezt technikai készségének fejlődése?

Bevonulás a halhatatlanságba.
— Fadrusz János F.rzsébet-szobra után. —

Fadrusz János átadja szerszámait a halál angyalának s bevonul a szobrászat 
halhatatlanjai köze.



VI.
Mestere műtermében nagy művészi hagyomány fogadta, határozott, egyolda
lúan kifejlett művészi célzatokkal, kifejezett rokon- és ellenszenvekkel. 
Egyszerre nyakig benne volt a legélesebb, egymásnak ellentmondó véle
mények tömkelegében s mindent elkövetett, hogy tájékozódjék, hogy 

felismerje a helyzetet és megértse a művészi jelszavak titkos értelmét. Tilgner tanít
ványai közt vakbuzgó Tilgner-imádás vette körül, mely megtagadott mindent, ami a 
mester irányától eltért. De Fadrusz, ki anatómiai tanulmányai végett az akadémiára 
is feljárt, meghallgatta az ellenpártól is, szorgalmasan látogatta a múzeumokat, az 
akadémia gipszgyüjteményét és teleszívta magát a legkülönbözőbb benyomásokkal 
s figyelte, mint hatnak rá az éles ellentétek?

Mert a művészetben, minden időben két polárisán ellenkező művészi irány él, 
küzd és igyekszik kizárólagosságra, a két képzeletsíi uktúrának megfelelően, mely 
a művészi alkotás gyökere. Képzelete segítségével építi fel a művész a maga vilá
gát. Ez a világ szoros vagy laza kapcsolatban lehet a természettel, felépülhet 
lassú meggondolások, erős átformálások révén, hogy végül nagy monumentális 
egyszerűségben nyugodalmas hatásokat váltson ki; vagy kifejezhet pillanatnyi, 
izgalmasan gyors benyomásokat, a közvetlen látás változó szemléleteit alakítva és 
ábrázolva. Itt elválnak egymástól a kétféle képzeletstruktúrájú művészek, hogy 
egymást soha meg ne értsék.*)

A műalkotásban mindig ez a kétféle képzeletstruktúrának egyike nyilatkozik 
meg, s a művészet fejlődését a kétféle képzeletű művészek alkotásainak sorozatában 
figyelhetjük meg, két sorban, egymás mellett s egyidőben. Nagyon természetes, 
hogy ezek tagadják egymást, a maguk ideáljának elárulása nélkül ez máskép nem 
is volna lehetséges, hiszen képzeletsírukiúrájuk különbözősége, belső képeiknek más- 
neműsége, alkotásmódjaiknak ellentétes volta, művészi ideáljaiknak ellenkezése egye
nesen követeli ezt tőlük. Nem is lehet őket egyazon esztétikai elv alapján megítélni, 
hiszen a kétféle művészet képviselői annyira máskép látják, máskép mutatják 
be, máskép ábrázolják a világot, hogy egy közös elv, például az, mely a ter
mészethűség gazdagodását keresi a fejlődés egész folyamán keresztül, mindkét sor 
műalkotásának megítélésére nem elégséges. Itt tiszta dualizmus van, itt szöges ellen
tétek uralkodnak, itt kiegyenlíthetetlenek a különbségek. A nagy művészt az jellemzi,

*) Bővebben
18—20. 1.

„Die beiden Wurzeln der Kruzifixdarstellung“ (Strassburg. Heitz kiad.) c. művemben,
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hogy mihamar felösmeri a maga belső igazságát, megérti lelke követelő szavát 
felösmeri hajlandóságait, rokon- és ellenszenveiből ösztönszerűen következtetni tud, 
s hajlamait és annak parancsait követi. Mindez pedig — képzeletstrukíúrájától függ.

Ha képzelete a nyugodt összhangra épített „edle Einfalt und stille Grösse“ 
képeire vágyik, melyek csak harmóniában, csöndes ritmusban, világos elrendezésben 
nyilatkozhatnak meg, lágy vonalakban ponderált alakokban és ritmikusan felépített 
csoportokban, a művész nyugodt és tiszta érzésekben gazdag leikéből felszállva: 
akkor ez az ideálja arra kényszeríti, hogy a valóságból kivessen minden olyan 
elemet, mely megzavarná az összhangot, megbontaná a világos térérzeteket, s arra 
készteti, hogy a kifejezést a lehető legegyszerűbb formákra vezesse vissza. Eszménye 
az, hogy nyugodt szemmel látva, minden a legvilágosabban és legmegnyugtatóbban 
hasson a nézőre, minden vonaltisztaságot megbontó kontraszt és nyugtalan hatást 
keltő komplikált vonalvezetés elkerülésével. Ezért absztrahál tudatosan mindentől, 
ami e céllal ellenkezik: az élet vétlenségeitől, a közvetlen optikai benyomásoktól, 
emlékképeiből építve fel vízióit, elvonatkozva a formák vonalait felbontó fény hatá
sától, a szemet nyugtalanító mélység éreztetésétől, egymásba gyömöszölt alakok 
csoportosításától, az érzéseket felizgató hevesebb mozgásoktól egyaránt: minden 
festői hatástól.

Ellenkezőleg, ha képzelete az élet konkrét átabotájából, a közvetlen látás 
benyomásaiból, a lázas mindennap heves izgalmaiból táplálkozva tud csak felgyűlni: 
ösztönszerű hévvel veti bele magát a mozgó szem nyújtotta dinamikus hatások 
szépségeibe, keresve mindazt, ami égő szenvedélyt, eksztatikus mámort, forrongó 
indulatot jelképez, mozgást ábrázol az alakok kontrappostójával, a csoportok bonyo
lult kapcsolataival, a formák szenvedély felszántotta viszonylataival. Az élet e 
konkrétumai, a valóság minél gazdagabb részletezése, a tér harmadik dimenziójának, 
a mélységnek minél erősebb hangsúlyozása lesz művészi törekvéseinek célja, mert 
éppen ezzel tartja lázas izgalomban a formák bonyolulatába behatolni igyekvő mozgó 
szemet, mely felkavarja érzéseinket és az újabbnál újabb megösmerések izgalmainak 
egybefonódásából dinamikus hatásokat kelt a lélekben.

E két képzeletstruktúra művészi ideálja tehát poláris ellentétű. Az absztrakt a 
világos elrendezésre törekszik, a nyugodt szem számára sztatikus hatásokat keres, 
nagy egységeket s benne külön-külön felfogható kisebbeket, minél egyszerűbb hely
zeteket, első tekintetre felismerhető formákat; monumentalitás a szépség-ideálja. 
A konkrét kerüli mindazt, mi megnyugtat, dinamikus hatásokra vágyik, amit csak 
ellentétbe állítással, erős fény- és árnyhatásokkal, színek ragyogásával, felbontott 
körvonalakkal, a mélységbe hatoló csoportalakítással érhet el, hogy ily kép állandó 
nyugtalanságban tartsa a szemet, síkról síkra vezetve azt, be a mélybe, melyet 
követni, letapintani, belehatolni kényszerít. A mozgás szépsége az ideálja. Az absztrakt 
tere: az előtér, a két dimenzió, melyet nyugodt szem is átfog, az egy-egy pillanatra 
megrögzített helyzet, mintegy állandó jelenben szemléltetve a világot, melyben nagy 
n nyugalom, kizárva a véletlen, mely zavaró hatású. A konkrét tere. mind a három 
dimenzió, melyet egyre mozgó szemmel mérünk, átélünk, magunk teremtünk, melybe 
fények, árnyak egymásbaolvadásai váltakoznak s az egyre izgalmasabb i észletek
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folyamatának tartamában bontakoznak ki, állandóan mozgásban tartott szemünk előtt. 
Egyszóval: az absztrakt művészet tere kétdimenziós, ideje a kanti idő, az egymás
utáni pillanatok egymásmellettisége egy összekötő állandó jelenné, hogy megnyug
tassa a nézőt; a konkrét művészet tere háromdimenziós, ideje a bergsoni idő, az 
örökké változó pillanatok sodra, hogy állandó izgalomban tartsa a szemlélőt.

E két művészi világnézet állandó küzdelmét figyelhetjük meg minden korban.
A nyolcvanas években, amikor Fadrusz Bécsbe került, az akadémikus absztrakt 

szobrászatra megsemmisítő csapásokat mért a Franciaországból diadalmasan előretörő, 
mindvalószerűbb természetvisszaadásban virtuózkodó formafelfogás. E pörölycsapá
sokra az antik formák utánzatának megállapított szabályrendszeréből egyremásra 
hullottak le egyes törmelékek és lassankint igen nehéz lett a gyönyörűen felépített 
rendszert megvédelmezni. A Canova-Thorwaldsen-tanítványok, Dávid d’Angers, 
Ritschel és Rauch műveiből ugyanis — hogy csak a főbbeket említsük — egy 
antikot utánzó iskola keletkezett, mely mind szárazabb és lelketlenebb lett, idővel 
már nem is görög művészetet, annak egyetlen irányát sem, hanem egy képzeleti 
antikot utánzóit. Nem vették észre, hogy egy kalap alá vonnak egymással éles 
ellentétű művészeti irányokat, melyek összege adja csak a görög művészetet. Hogy 
kiegyenlíthetetlen különbségekre formát építenek, mely ilykép magában hordja szüle
tése percében a biztos enyészet csiráját. Már a két főmester, Thorwaldsen és 
Canova, tisztán képviseli a két képzeletstruktúra ellentéteit, noha mindkettő a Win- 
kelmann-Mengs-Dávid elvet: az antikhoz való visszatérést jelenti. De Canova, a 
márványimádó, az anyag titkainak finom, szinte végletesen túlzó kutatója, tiszta 
konkrét képzeletű művész volt, aki szemléleti képekből indult ki, teleszedte magát 
finom, apró részlettel, lelkét elragadták az édeskés, kicsinyes, finom átmenetekben 
gazdag életrészletek, s aki a maga formáját — ahol ösztönét szabadon követheti — 
ezer apró mozgalmas forma gondos egymásbafonásából építette fel. De a kor — 
a bárok zajos és mesterséges viharzásával szemben — nemes egyszerűséget, 
csöndes nagyságot követelt, s mivel ezt az ideált csak tiszta absztrakt képzelettel 
lehet megoldani: Canova magára erőlteti az antiknak vélt ideált, a náj módit, s 
egész élete a maga ösztöne ellen folytatott küzdelem, s formáját csak ott találja meg, 
ahol érzése és eszményképe harmóniába olvadhatnak, a női test finom hajtásainak, 
apró formák egymásbaolvadásának ábrázolásánál, egyes arcképeinél vagy Vénusánál 
(X. tábla, 1. kép), melynek apró formái a festőileg mintázott emelkedések és esések benső 
természetének megnyilatkozásai. Már maga az a körülmény, hogy itt nem töreke
dett egynézetűségre, mint klasszicista szellemben készült legtöbb művénél, hol tehát 
a körüljárás folytán előálló tapintási képzetekkel is számolt, mutatja azt a belső 
ellentmondást, mely elvei és gyakorlata közt fennállott. Thorwaldsen képzelete ellen
ben ridegebb, szárazabb, de mert absztrakt hajlamú, így az úgynevezett antik ideálnak 
megfelelőbb. Thorwaldsen művészete tiszta elgondolás, csupa felépítés, merő szer
kesztés. Formája is átvétel, hideg és egyre üresebbé váló, — minél jobban hajlik 
az elvontságok felé (X. tábla, 2. kép) és minél kevésbbé igyekszik gazdagítani 
művészetét valószerű emlékképekkel. Mi lesz a női test szépsége az ő mintázásában? 
Egy korrekt vonalba ágyazott sematikus forfriafelépítés. Ereje és eszköze az a vonal,
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mely visszaadja alakjainak konstrukcióját, lényegét, azt ami állandó a formában. 
Ha ezt a vonalat megkonstruálta, minden egyéb, az élet közvetlenségét visszaadó 
minden részlet megszűnt őt érdekelni. Mozdulatban, sőt életfelfogásban való egyforma
ságát, melyet klasszikus és keresztény tárgyú műveiben egyformán alkalmazott, még 
a dán Lange is kiemeli — de nem magyarázza. Pedig szoros következménye ez 
absztrakt képzeletének, mely megteremtette a maga világát, melybe aztán mindent bele
alkalmazott, történeti alakokat, síremlék-szimbolumot, arcképet egyaránt. Az akadémiai 
rendszer nem Canova, hanem Thorwaldsen nyomán fejlődött, s így egyre sápadtabb, 
hidegebb, szerkesztettebb és üresebb lett, s kialakult egy formarendszer, eleve megálla
pítva és mindenkire rátukmálva, ahelyett, hogy azt követelték volna, hogy minden 
művész maga alakítsa formanyelvét. Már Thorwaldsen, de még inkább a rajta felépülő 
akadémia az antikot nem közvetlen forrásból, hanem római gipszmásolatokból 
ösmerte meg és erre a sírna, hideg átültetésre építette fel ideálját és szabályait, 
melyek szívósak, mert taníthatók, rendszerbe szedhetők, mert értelmi felismerésen 
nyugovók, s kényelmesek, minden szükséglethez alkalmazkodó természetüknél fogva.

Csak szép formákat szabad bemutatni, — hirdette az akadémizmus, — mert 
a rút forma a szobrászatban elviselhetetlen, szerintük a festészetben is csak a tónus 
és a szín leplezheti némileg. A szobrász tehát nem az egyéni igazat, hanem csak 
azt ábrázolhatja, ami tipikus, s innét kell a szépséghez emelkednie, válogatás által, 
mert nem minden típus szép. Szép neki a lefokozott mozgás, főleg izolált szobornál, 
mert így érveltek: „ki kiabál vagy gestikulál, ha egyedül van?“ Erősebb mozgást, 
lázas izgalmat ábrázolni nem lehet szobrászi feladat, csak a festő vállalhatja. Szobor
csoportnál a mozgás, még az elevenebb is, inkább tűrhető, míg az izolált szobor 
csak olyan átmeneti pillanatot ábrázolhat, — itt visszhangzik Lessing megállapí
tása — mely a mozgást megelőzőt és nyomon követőt egyaránt világosan érezteti. 
Az ilyen pillanat tehát nem lehet szenvedélytől izzó, élénk gesztust, hatalmas test
fordulatot követelő, — ellenkezőleg, a szobrászi szép inkább a nyugalom és az 
egyszerűség, semmint a mozgalom. De még a nyugalom és egyszerűség ábrázolásában 
sem nyúlhat a szobrász a véletlen, a pillanatszerű, az illanó, a változó jelensé
gekhez : ez a festő anyaga. A szobrász csak azt fejezheti ki, ami a mozdulat 
lényege, a tárgy karaktere, — az ő számára csak az marad, ami örökköntartó. 
Egyedül a relief számára engedtek íöbb szabadságot a pillanatszerű mozgás ábrá
zolásában, mert a relief némileg közeledik a festészethez. De a körplasztika ezt 
sehogy sem tűri. Azonban, szerintük, az állandó formák mindenike sem ábrázolható, 
mert ami jellemző, az még nem szép. A jellegzetesből újra ki kell keresni azt, ami 
hpikus, s ekkor megkapjuk a szép formát. Ezt nevezték idealizálásnak. Rendszerbe 
szedték hát ezt a szép formát, az orr, a szem, a törzs, a kéz szép formáját, s így 
sémák keletkeztek, folytonosan az antik ideálra hivatkozva, melyeket azonban nem 
Pheidias, nem Praxiteles, nem Lysippos művészetéből vontak ki, hanem mindezekből 
Összeegyeztetőleg konstruáltak meg. llykép egy nem létező antik művészetet tanítottak, 
egy gipszvilágot, melyet az akadémiák teremtettek.

Mint a gipsz, ez az absztrakt ideál is hideg, élettelen. Az élet elevensége, 
mozgalmassága és változatossága helyett csupa szabály, üres formák halmaza,
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melyek egyre üresebbekké váltak. Ezt észrevette mindenki. A testvér-művészet, a 
festészet konkrét sora ki is szabadította magát mihamar a klasszicizáló ideál 
hatása alól, s annak hideg világa helyett egy mozgalmas, nagy ellentétekre, tragi
komikus hatásokra, szatirikus öngúnyra felépített, romantikus képzelgésekben élő új 
világot teremtett, melyet hatalmas szín-szimfóniákkal ki is tudott fejezni. A romantikus 
festészet — és ebben a romantikus költészet is segítette — új világfelfogásának 
megfelelő új víziókat teremtett, melyeknek alapja a szín, a képzeleti világ tárgyainak 
megfelelő kolorit nagyszerű gazdagságában. Hozzákötötték e színmámort a történet 
és rege leglázasabb, megkapó hatású jeleneteihez.

És ahogy a művészeti fejlődés egész folyamán mindenkor történt, a fürge és 
mozgalmasabb festészet hatott most is a szobrászatra. A szobrászat — anyagánál 
fogva — bizonyos törvényekhez van kötve, statikai és mechanikai törvényekhez, 
melyek a formafelfogás vakmerő változatait vakon nem követhetik. A kísérletezés 
tere mindig a festészet. A görög művészet minden korában azt látjuk, (igaz, hogy 
csak a vázafestészet visszfényéből következtetve), hogy a festészet újító ered
ményeit előbb a relief, aztán a körplasztika, majd a csoportszobrászat is átveszi. 
S ugyanez figyelhető meg a keresztény művészetben is, melyben a festészet minden 
új kifejezési eszközét felhasználja, s alkalmazza a szobrászai is, természetesen a 
maga nyelvén. A bizánci kéziratok absztrakt drapéria elrendezését épúgy, mint a 
román és gótikus miniatűrök minden formaváltozatát, úgy az absztrakt, mint a 
konkrét sorban, a korai renesszánsz falfestészetének monumentális egyszerűsítéseit, 
Leonardo sfumatóját, (teszem Donatello és Mino da Fiesole fényárnyhatás keresé
seiben), a bárok festészet szenvedélyes mozgalmasságát is (a szobrászok heves 
kontrappostóiban) egyaránt.

így történt ez most is.
A romantikus festészet lendületes mozgalmassága gondolkodásra késztetett 

néhány öntudatos szobrászt, a franciák közt Rude-őt, Barye-t s Carpeaux-t, fel
lázadván az akadémizmus merev formalizmusa ellen.

Már Blanc (1860-ban) felzokog,*) hogy az antik mértéktartás érzékét kora 
művészete elvesztette. Bizonyára Rude-re gondol, akinek Az önkénytesek felkelése 
című műve (XI. tábla, 1. kép) az Arc de Triomphe-on (1836) már tökéletes ellen
téte minden akadémiának. Megmozdult a kő, élet szállott beléje, heves pátosz, fojto
gató indulat. Az a szenvedelmes ritmus, mely a Marseillaise-ből kicsap, hatja át 
Rude formáit is. De ez csak az első lépés. Az új úton Carpeaux követte. A roman
tikus festészet hatása alatt ő már tisztán látta feladatát: „kifejezni a legszenvedé
lyesebb szenvedélyeket“. S kereste a hozzávaló kifejezési eszközöket. Egy 1861-ben 
kelt levelében megtalálni véli ezt az ellentétre építésben, arra törekedve, hogy 
„pátoszt öntsön a legdelikátabb előadásba is“, amint azt a párisi Opera Tánc-án 
látjuk (XI. tábla, 2. kép.), hol a mintázás raffinált hatásaival hozza ki a leglázasabb 
ritmikus mozgást. Az akadémizmus zokoghatott, a szobrászat követte a felszabadult 
festészetet és. lassanként lerázta magáról a formalizmus összes béklyóit. A sírna

*) Grammaire des Árts du Dessin, 349. lap.
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formák, a nyugodt szemmel látás, az üres elképzelések helyébe a felbőr simaságának 
felszaggatása, a síkok nyugalmának feltépése, a mozgó szem számára lázas forma
ellentétek, izgalmas pillanatok, hangos pátosz ábrázolása lépett.

Időközben azonban a festészet új útra tért.
A romantikus képzelgéseket ellentéte: a való élet intimitásainak szeretete vál

totta fel. A festők a barbizoni erdőbe vonulnak, hogy a természetből az érzés mély
ségét, a hangulatok közvetlenségét emeljék ki. Az érzést hangsúlyozzák, s kifejezik 
azt gyöngéd világítási effektusokkal, atmoszférikus hatásokkal, a színek értékeinek 
minél igazabb és gazdagabb kifejtésével, Millet, Rousseau, Corot, de főleg Courbet 
a vérité vraie-t keresik, annak a gazdag életpiacnak, mely egyszerre szemük elé 
tárul, tónusegységgel adnak harmóniát, ezzel foglalják össze az életrészleteket. 
Ez volt a hangulat egységének forrása, a tónust teremtő fény, mely művészetüknek 
stílust adott.

Courbet nagyszerű tónusegysége, melynek fátyolában az élet minden köznapi 
jelensége poéfikus megdicsőülést nyert, mélyen hatott a szobrászatra, mert a való 
jelenségeinek polgárjogokat szerzett a szobrászat számára is, ami által ezer moz
dulat- és formalehetőség, csupa új, eladdig ki nem adott motívum kínálkozott szá
mukra, Carpeaux, Frémiet, Dalou, Dubois, Chapu, majd Rodin — a formakutatók 
egész tábora — támadt Courbet nyomában és a hetvenes-nyolcvanas évek művé
szete a való élet szobrászati ábrázolásában megerősödött. Német földön is, Begas 
Berlinben, Wagmüller Münchenben, Tilgner Bécsben ennek az új realizmusnak a 
képviselői. Noha a tehetségük nem egyértékű, abban megegyeznek, hogy mindenik 
konkrét képzeletű művész, telve szemléleti képpel, közvetlen benyomással, 
könnyen izguló érzékenységgel, amiáltal lelkűk megtelik közvetlenül szerzett 
képekkel. Szemük a legfutóbb benyomásra is izgalomba jő. E sok benyomás 
aztán felveri, izgatja és alakításra kényszeríti képzeletüket, a belső víziót, mely a 
jelenségeken nyugszik, melyet meglátni és megfogni a művészi ihlet munkája. Ez 
a vízió a virtuális kép, a tükörkép, melyet az érzés teremt, a művész egyéniségének 
megfelelő törvényszerűséggel, — teremti pedig a szemléleti képből, mint ahogy a 
mozgó víz tükörében a mozgás ereje és iránya szerint — törvényszerűen — vál
tozik a tükörkép maga. Gazdagodhatik később ez a pillanat alatt megfogamzott 
vízió emlékképekkel, előbb vagy utóbb szerzettekkel, de alapjában megmarad, él a 
művész emlékében, megjelenik álmaiban, hurcolja magával éveken át, mint a csiga 
a házát, s csak be kell húnynia a szemét, hogy egész intenzív voltában maga 
előtt lássa. Ennek a kialakítására művészeink nem az akadémiai szabálytengerhez 
fordultak, de a romantikus elődök heves pátoszához sem, nem azok kiélezett, kon
trasztokba állított, romantikus motívumaihoz, hanem a mindennapi élethez, mely 
körülvette és ezer új motívummal látta el őket. Mint a festők, ők is elmerültek a 
körülöttük hullámzó élet megfigyelésébe s hirdették Feuerbachhal: „A legnagyobb 
költészet ott lappang a legtökéletesebb igazban“. Balzac és Flaubert a valóság 
egyszerűségét fenséges és tiszta költészetté tudták finomítani, s Courbet, Millet, 
Menzel, később Manet, Munkácsy, Leibl az élei legmindennapibb jelenségeit: egy 
ornansi temetést, a parasztok egyszerű esti ájtatoskodását, a vaskohóban folyó
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munkát, a lóverseny, a siralomház jeleneteit, két parasztasszony tereferéjét az élet 
költői képévé tudták felemelni. Egyszerűen a mindent összefoglaló, mindent egy
ségbe olvasztó tónus fényértékeinek erejével. A szobrászat előtt új világot nyitott 
meg a festészetnek tónusos alapra helyezése, nemcsak új formalehetőségek ábrá
zolása, de magának a formának festői — azaz tónusos — alakítása által. Ez a 
formaalakítás most már teljesen eltávolodott az akadémizmus formalizmusától, 
ihletét a vele rokon kései antik, bárok, sőt rokokó művészettől vette, hol az élet
benyomások közvetlenségének megőrzése, az anyag sajátosságainak kikeresése és 
mindenekelőtt a formák tónusértékeinek visszaadása a raffmált anyagmegmívelés- 
ben csúcsosodott ki. A formahatárok beleolvadnak a fényárny tónusértékeibe, nem 
kontúrok uralkodnak többé, megadva a tárgyak részeinek izolált határait, de min
den forma egymásba olvad a szabaddá lett fényben, mely a határok nélküli síkokon 
végigkígyózik, mint a lángnyelv és belevegyül az árnyékokba, mint az eltűnő vil
lámlás, hogy elnyelje a formát. A kontúr, mint formát körülfogó él, elértéktelenedett. 
Csak meg kell nézni Barye kis állatszobrait, közvetlenül ellesett pillanatnyi moz
gásaikkal, s az új arcképszobrászatot, Carpeaux (XII. tábla 1. kép), Dalou, Dubois 
s főleg Rodin műveit. A „Horpadt orrú ember“ kontúrjai (XII. tábla 2. kép) a ráncok, 
kérgek és barázdákkal teli síkokban felbomlottak, itt mélyen szántott felülettömege
ket látunk, melyeknek konfigurációját tónusértékek szabják meg. A németek közül 
Begasnak a budapesti vágóhídon látható bikalekötése minő finoman megfigyelt pil
lanatfelvétel, s arcképei (a Menzelt [1877], a német császárnét [1882] ábrázoló) 
minő gazdagok formahatásokban. A müncheni Wagmüller keresi arcképein a véletlen 
hatásokat, a bécsi Tilgner (XIII. tábla 1—2. kép) kifogyhatatlan a részletmegol
dásokban. Belekapcsolódnak egy új életre ébresztett antik hagyományba ők is.

A görög arcképszobrászat kései példái: teszem, egy ismeretlen görög arcképe 
[Louvre] (XIV. tábla 1. kép.), mily közel rokon a modern festői szobrászattal, forma
kezelésének gazdagságával, főleg a haj- és szakállábrázolás tónushatásokkal számoló 
tömegei révén. Aztán a római szobrászat kései példái : Lucius Verrus arcképe 
[Louvre] (XIV. tábla 2. kép), minő raffinálf eszközökkel hozza ki a legmegkapóbb 
életeleven hatásokat, a hajfürtök fény értékeit, kontúrok teljes mellőzése által, 
pusztán formaértékek jelzésével, fény- és árnyhatások kiszámításával, pl. a tekintet 
elevenségét a szemet környékező izomcsoportok átalakításával idézve elő, a szem
golyót kiemeli, de a pupillát árnyékba helyezi.

Vagy gondoljunk a reneszánszot befejező kései olasz bárok és a francia 
rokokó művészet képviselőire: Berninire, Caffierire és Houdonra, elsősorban Ber
nini csodás márványművességére (XV. tábla 1. kép), mellyel eksztatikus érzést 
tudott önteni a márványba, az anyag: a selyem, a brokát, a csipke hatásait keresve, 
a sírna, durva és csiszolt felületek váltakozása, a márvány bűvészügyességű keze
lése által. Aztán Jean Jacques Caffieri arcképszobraira, melyek a párisi Operában, 
a Theatre fran$ais-ban láthatók, Corneille, Rousseau, Píron, Moliére képzeleti szob
raira, melyek mindmegannyi apró életmozzanat-megrögzítések. A Iélekábrázolást 
apró formabenyomásokból revellálni azonban Houdon tudta a leghatározottabban, 
íme Voltaire-je (XV. tábla 2. kép), ez az öreg gúnyolódó, örök szkeptikus, ki,



TILGNER VIRTUOZITÁSA 47

mialatt hallgatja a mások beszédét, előre mulat a maga válaszának szellemességén. 
Lelátunk a lélek legmélyére az ilyen apró vonások finom halmozása révén. Ezekre 
a mintákra tekintett fel Tilgner, ez az a tradíció, melyre támaszkodott.

Itt, Makart rikító szín-világának kellős közepében élt Fadrusz János mestere, 
egyenesen a MakarLcsokrokkal teliaggatotí bécsi szalonok számára dolgozva. 
A művészi fejlődések csúcspontján jelentkezni szokott virtuozitás képviselője ő, 
akinél a morceau a fődolog, a ragyogóan megoldott részlet, akinek ujjábán volt a 
hagyomány, a bárok és rokokó minden mesterkedése; szelleme a szellemmel 
szellemeskedés, formája a rokokó játszisága, a bárok textúraművészettel elegyítve, 
s ha utóbb oldalpillantást vet is az antikra, mint a Bródy Adél emlékén, ez az 
antik is grillparzeres, Medea klasszicitása ez, szentimentális érzékenységgel keverve, 
mint Wolter Saroltája Medea pózában.

Ezidétt azonban Tilgner ideálja a formák virtuóz kezelése, a részletek finom 
megfigyelése és minél mesteribb visszaadása, egészen francia mintára, mellyel 
közvetlenül, de Bécsben, egy Deloye nevű francia szobrásznál ismerkedett meg, 
aki 1873-ban ott tartózkodott. Az így megösmerí francia technikát igyekezett mind 
mesteribbé fejleszteni, s Fadrusztól is ezt követelte: a csipkék, virágok, frizurák, 
a dagadó selymek és az ájour áttört szövetek könnyedségének visszaadását, csupa 
tónushatásokat, azt a végtelen szabadosságot, mely játszik az anyaggal. Nagyon 
jól jellemzi őt halála után megtartott kiállítása alkalmából művészetének finom 
megértője, Hevesi Lajos: „sík-kezelése époly érzésteli volt, mint amilyen szeszé
lyes; vidám és kicsapongó hangulatainak szerepet juttatott művészetében; az 
anatómiája élces, a muszkulatúrája dekoratív. Keze alatt valami sajátos „Grübchen
stil“ keletkezett s igen bájos formákat öltött . . .“

Eleinte Fadruszra megbűvölő hatással volt ez a virtuozitás, melynek fogásait 
megösmerni, melynek szellemét felfogni igyekezett, de ez nehezen ment, csak külső
ségek elleséséhez vezetett. Bizonyítják ezt a Tilgner idő előtt és alatt készült 
művei. Még mielőtt Tilgnerhez bejutott volna, meghalt az egyik Lippert fiú, Ferenc, a 
tengerész (1885-ben) és Fadrusz mihamar hozzáfog arcképek segítségével mellszobra 
elkészítéséhez. Ha a Korbay- vagy a Batkáné-reliefekkel összevetjük, természete
sen nagy haladást láthatunk. Elsősorban Fadrusz itt már mintázott, persze Tilgner 
modorában, amit főleg a hajfürtök kissé kemény, de mindenkép szabadnak hatni 
akaró kezelése igazol. Hiszen a kezelés titkait szinte kizárólag Tilgner műveiből 
leste el a pozsonyi múzeumban, Tilgner művei közt eltöltött hosszú órák és napok 
folyamán. De objektive véve formanyelve kezdetleges, amit mond, dadogva is alig 
mondja el. Egy másik alkotása, valamivel utóbb (1886 dec. 31.) készült vázlata, 
Bauer Carola k. a. arcképe, aki akkor Csalányi Dani menyasszonya volt, a karak
ter visszaadásában, a mozdulat jellegzetességében sikerültebb, de az egész még 
csak sejtető vázlat, s a hajkezelés, egyáltalán a textúra éreztetései kezdő küzdel
meiről igenis hangosan beszél.

Egészen tilgneries a felfogás, beállítás és formakezelés Palugyay Jakab 
mellszobránál (XVIII. tábla, 1. kép.), de teljesen szerencsétlenül alkalmazott. Palugyay 
Jakab egyszerű kereskedőember volt, Fadrusz pedig Tilgner Zichy grófjának
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pompázó modorában, hanyagul panyókára vetett prémes kabáttal, rendjelekkel, 
magyar atillában, egészen barokszellemű, dagadó-apadó elrendezésben ábrázolja. 
A hajkezelés már valamivel egyszerűbb, de a bajusz, főleg a Kossuth-szakáll egé
szen grübchen-stílben, spongyaszerűen, lyukacsosán van tartva. Mennyire nem 
illik az egyszerű, joviális archoz a barokos, pompázó ruhakezelés! A főbaj mégis 
csak az, hogy még nincs biztos anatómiája. A fül nem ül a helyén, az egyik 
arcszél lebukik. Külsőségekkel csakis ideig-óráig lehet a biztos formaéreztetés 
hiányosságait palástolni.

A Scomparini Cézárt és nejét (XVI. tábla, 1—2. kép) ábrázoló mellszobrok 
is ezidőben készültek. Részletező formamegérfésben erősbödést is jelentenek. Csak 
a szellem egészen tilgneri. A főhadnagy feje sokkal jobban felépített, mint az 
asszonyé, csak a haj- és szakállkezelés érezteti a fafaragót. Hogy elmaradt Tilgner 
virtuozitása mellett! Gondoljunk csak annak Zichy-arcképére (XIII.tábla, 1.kép),mely
nél a szakáll puhasága bámulatosan finoman éreztetett. Az asszony hajkezelése tilg
neri modorú, aminőt Tilgner Allesch k. a. mellszobránál alkalmazott, de még csak a 
modort látja, meg se közelíti mesterének könnyed anyagszerűségét. A részlethalmozást, 
melyet Tilgner megkövetelt, megtaláljuk a ruházat visszaadásán, melynek rajzolata 
apróra ki van keresve. De vessük csak össze Tilgner Wolter Saroltájának csipké
jével, rózsájával, Fadrusz ilyen mesteri textúrahatást adni nem tudott.

Ielentékeny haladást jelent egy fiatal nő mellszobra (XVII. tábla, 1. kép), 
melynek formafelfogása igen egyszerű. A hajkezelés kicsinyességeit leszámítva, 
minden forma, melynek végső eredménye egy belső mosoly, rendkívül finom érzés
ben fogant. A behúnyt szemű arcon, magafeledten, szinte végigsuhan, végig a 
szájszegleten, a remegő orrcimpákon, valami leheletszerű mosolyfátyol, minden 
részletet magába foglalva. Egy pillanat hangulata van itt elfogva, mint valami 
színes pillangó repülés közben, anélkül, hogy elvesztette volna hímporát.

Ezidőből való pártfogójának, Neiszidler Károly dr. (XVII. tábla, 2. kép), 
Pozsony országgyűlési képviselőjének mellszobra, díszmagyarban, prémes menté
ben, aranyrojtos nyakkendő simul az atillára. Nem véletlen, hogy ezekkel kezdem 
a leírást, mert a szobron a prém visszaadása, egyáltalán a mellékes lényegesebb, 
mint magának az arcnak karaktere, mert az üres formák és a kemény rajzolat, 
a kicsinyes előadás, az objektívnek hatni akaró naturalizmus, mellyel minden for
mának kikereste sajátosságait, tilgneri tanítás eredménye. Megfigyelések halmozása 
az egész, külön-külön minden igaz lehet, de együtt nem az, mert hiányzott az 
egészet egybefoglaló játszi szellem, ami Tilgnernek erőssége. De ez ellenkezett 
Fadrusz egyéniségével s így tanításának eredményes voltában nem lehetett bízni.

A Tilgner melleit készített mellszobrok utolsója a pozsonyi Szent Mihály 
dóm karmesterét, Thiard-Laforest Józsefet ábrázoló (XVIII. tábla, 2. kép), melyet 
mikor Drodfleff-kirakatában a pozsonyiak meglátták, egyhangúlag konstatálták 
a fiatal művész meglepő haladását. Fadrusznak Lippert Jánoshoz írt egyik levelé
ben olvassuk: „Laforest mellszobrával — Forray Béla szerint — hódítottam 
Pozsonyban, Tilgner maga is kitűnőnek mondta és a kollégáim is (t. i. a többi 
Tilgner-tanítvány) egyhangúlag gratuláltak“.
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A szobor maga már nem beszél szigorú Tilgner-utánzásról, itt egyéb hatá
sok is felösmerhetők. Fadruszt új felösmerések vezették. Itt történt valami. Anatómiai 
tanulmányai révén feljárt ugyanis az akadémiára és ott megösmerkedett néhány 
szobrásznövendékkel, kik Hellmer-tanítványok voltak s Fadrusszal mihamar barát
ságot kötöttek. Mi sem természetesebb, mint az, hogy a Tilgner- és a Hellmer- 
tanítványok közt kialakuló művészeti vitákban a két mester által képviselt éles 
ellentét is mihamar szőnyegre került. Egyszerűen két világnézet, két képzelet
struktúra és ennek megfelelő két művészi látás kiegyenlíthetetlen szöges ellentéte 
küzdötte meg itt harcát. E vitákban Fadrusz önmagára eszmélt.

A Hellmer-tanítványok — természetesen Hellmer tanításának visszhangjaként — 
az absztrakt képzeletű művész álláspontjából nézték a világot, bírálták a művészi 
jelenségeket és elsősorban a Tilgner-képviselte festői szobrászától. A forma, a 
kontúr által körülfogott, szemmel-kézzel letapintható forma romlását kifogásolták 
Tilgnernél. Ezt a pozitív formát tartották ők egyedül szobrászinak, mely adva van 
az anyagban: márványban, kőben, csak ki kell belőle hámozni. Nem a pillanatnyi 
látszatot, hanem a lappangó és kifejtendő pozitív formát keresték és természetesen 
sehol sem találták TiJgner színes, mozgalmas formalátásában.

A fényhatások megfigyelését üres játéknak nézték és elvezették Fadruszt az 
antik és renesszánsz művészethez, ahol a pillanathafások helyett a formák lényegét, 
a test konstrukcióját megadó, a mozdulat jellemét megteremtő formáknak minél 
egyszerűbb visszaadását figyelhették meg. Hivatkoztak az antik arcképszobrászat 
egy másik sorára, melyben az érzés mélysége a legegyszerűbb formakezelésből 
árad felénk. Nem a véletlenül adott formákat halmozni, de a formák lényegét meg
érteni és a lélek magyarázására felhasználni : íme a szobrászat legmagasabb 
feladata.

Odavezették az akadémia gipszgyüjfeményében a Perikies, a Homer-fejek elé, 
egyes római mellszobrokhoz, melyeken lélek ül az arcon, s a leegyszerűsített 
formákból, mint Cicero fejéből, egész intenzív lélekrajz olvasható ki. Egész élet 
tüköré egy-egy ilyen római fej! Megmutatták neki Augusztus császár arcmását. Hol 
van itt a fény és árnyjáték ? a kicsinyes formák halmozása ? a hajkezelés mester
séges formafeloldása? Néhány sík, lapos hajkezelés, kontúrba zárt formák és a 
kontúr mindenütt a dolgokat fogja körül, megadva a száj, az arc, az orr karakterét. 
Vagy, íme, Gallienus feje (XIX. tábla, 1. kép), micsoda intenzív élet van össze
gyömöszölve abban a pár formában, melyek az arc karakterét meghatározzák!...

S végül elvezették a művészettörténeti múzeum híres eredeti görög Aristoteles- 
fej’éhez (XIX. tábla, 2. kép), s megmutatták neki annak monumentális egyszerű for
máit, minden valószerű részletezés nélküli igazságát, melyet a homlokra hulló haj
fürtökkel, a szájforma jellegzetes vonalával, a tekintet fátyolos léleknézésével ér el. 
Minden csupa absztrakt megállapítás, életből kiemelés, mélységbe hatolástól való 
^vonatkozás! Ez a művészet nem utánoz, hanem jellemez!

S ezzel szemben hol marad Tilgner kicsinyes részlethajszolása s főleg 
anyagszerűtlensége ? Szabad-e a márvánnyal, melynek súlya van, hisz kő, így 
elbánni? Az anyagban rejlik a forma, Tilgner azonban agyagban gondolkozik és
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rákényszeríti annak puha, formálható, játszi módon meggyúrható természetét a 
márvány szigorú erejére. Szobrászi felfogás ez? Ösmeri ez az ember anyagát, 
melyet megmível ?

A műteremben éppen akkor készült a pozsonyi Ganymedes-kút és Fadrusz 
érezte, mennyire igaz, hogy Tilgner ideálja a márvány elsúlytalanítása, csakhogy 
játszi bájt és anyagtalanná vált anyagot formálhasson. Ez mélyen benne rejlett 
mestere természetében és utolsó lehelletéig kitartott mellette, ami talán kisplaszti
kánál menthető is, mert ott a részlet szépségét könnyű élvezni, de nagy, pláne 
monumentális feladatnál menthetetlen. Csak gondoljunk az ezidétt tervezett Mozart- 
emlékére! (XX. tábla.) Nem jogos-e ott a kérdés: Van-e tömörsége itt az anyagnak ? 
íme, hogy táncol itta kő! A fiatal Mozart mintha lebegne, van-e természetes súlya 
alakjának? Aztán a talapzat puttói, márványból faragott zenélő, táncoló, repülő, 
éneklő gyermekei! Hát anyagban való gondolkozás ez? Lehet-e Tilgnernél plasz
tikai érzékről beszélni, mely az anyagban gyökeredzik, ha ennyire nem érzi az 
anyag természetét ? Hová fog ez vezetni ?

Fadrusz lelkivilágát ez a kritika gyökerestől felforgatta. Mert mélyen érintette 
egész művészi egyéniségét, mely a való életből elvont és kialakított képzeleti képek 
formálásában éli majd ki magát. Szomorú és nehéz hónapok voltak ezek! Fadrusz 
önmagával szállott szembe. Magára eszmélt, megvizsgálta hajlamait és legbensőbb 
művészi érzéseit, s úgy érezte, hogy lelke összhangzik társai művészi felfogásával, 
hogy ő is a kicsinyeskedő realizmustól távolodó érzésvilágban él, másnemű kép
zeleti képekkel viaskodik, mint mestere, hogy szívét pátosz fojtogatja, hogy lelkében 
grandiózus víziók ébredeznek, hogy érzést, erőt, fenséget szeretne kifejezni, hatalmas, 
súlyos formákat, monumentális egyszerűségben . . .

Most azután más szemmel nézte a bravúrra oktató Tilgnert, s bensőleg mind
jobban eltávolodott tőle. Itt két, sőt ellentétes, képzeletstruktúrájú művész került 
össze. Az összeütközés tehát kikerülhetetlen volt.

Egy napon a szarkazmusra hajló Tilgner abban a pillanatban lép be a 
műterembe, mikor Fadrusz a modell pózát igazgatta. Ez régtől fogva ellentéteket 
támasztott közöttük, Tilgner egyre azt követelte tőle, hogy a részletekkel törődjék, 
a részletek elemzésével, ráér még az egésszel foglalkozni. Rázza a fejét, közelebb 
megy a munkájához, szúrós tekintettel méregeti és sétabotjával átdöfi az agyag
minta orrát:

— Hát nem látja, hogy az orr porcogóból és nem agyagból van? S felkacag! 
Fadruszt ez a kacaj szíven találta. Vette a cókmókját és szó- nélkül eltávozott. 

Azonnal levelet írt Pozsonyba, a takarékpénztár vezérembereinek, jelentette, hogy 
Tilgnert elhagyta, mert csak akadályozza művészi fejlődésében és átmegy az aka
démiára a fiatal Hellmerhez, s ezt minden körülmények között megteszi, még ha 
ezzel elvesztené is az ösztöndíját.

A levél Fadrusz pozsonyi hívei közt nagy meglepetést keltett. Azt hitték, 
boldog, hogy Tilgner mellett fejlesztheti művészetét és levele annál kínosabb hatást 
keltett. Mit tudták ők, mi ment végbe János lelkében, mennyi töprengés, viaskodás, 
önmegfigyelés és művészi kétely előzte azt meg? Különösen Batkát háborította fel
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Fadrusz hűtlensége. Ö élete egyik legnagyobb erkölcsi sikerének érezte, — s teljes 
joggal, — hogy korán felösmerte a fiatal művész tehetségét, mindent elkövetett 
annak kifejlesztésére, s nagy eredménynek vette, hogy bejuttathatta Tilgner mellé. 
Elképzelte, mennyire kínosan érintette Tilgnert Fadrusz eljárása, s kebelbarátjával, 
gyermekkori pajtásával együtt érzett. Sőt némileg személyes sértésnek is vette. 
Természetesen elítélte viselkedését és nem pártolta Fadrusz azon kérését, hogy 
hagyják meg őt továbbra is az ösztöndíj élvezetében. De az igazgatóság többi tagja 
megérezte, hogy itt egy erős jellem, egy igazi akarat nyilatkozik meg és beleegyeztek 
kérésébe. Hittek Ígéretében, vasakaratában, s már az ez időben leküldött Laforest- 
szobor mutatta (XVIII. tábla, 2. kép), hogy a Tilgnertől való eltávozás a tőle való 
eltávolodás puszta következménye volt csupán. Megérezték ezt a pozsonyiak is. 
A Pressburger Zeitungban (1888. IV. 9.) Batka János megemlékezik a Drodtleffnél 
látható Laforest-szoborról, de mint Tilgner féltékeny híve nem kis keserűséggel 
írja: „A jól sikerült, csak a kissé stilizált szakállkezelésben nem elég szabad és 
törzsével az antik felfogásra emlékeztető mellszobor telve van életigazsággal. Meg
dönthetetlen bizonysága ez annak, hogy Fadrusz János minden értékét nagy és az 
arcképszobrászatban hírneves mesterétől, Tilgnertől vette, akinek irígylésreméltó 
mestervezetése alatt Fadrusz közel két évig állott a takarékpénztárnak Tilgner 
egyenes javallatára megadott ösztöndíja révén. Ez a körülmény lehetővé tette 
Fadrusznak, hogy Tilgner mester szuverén technikáját és zseniális alkotásmódját 
közvetlenül tanulmányozhassa és felfoghassa.“ Nem mondja ugyan ki, de mintha 
ezt gondolná: „de mi lesz veled ezután, hálátlan ember?“

Batka tehát megérzett itt bizonyos Tilgnertől való eltérést az antik irányá
ban s persze nem helyeselte. Hiszen Tilgner virtuozitását nagyszerű nevelő eszköz
nek tartotta s féltette Fadrusz fejlődését. Pedig szinte törvényszerű igazság, hogy 
a virtuóz rossz mester. Melyik kiváló művész tanult nagy mesternél ? Michelangelo 

í vagy Rembrandt, Leonardo vagy Rubens? És melyik nagy művésznek volt kiváló, 
vele egyívású tanítványa? Mit kellett küzdenie Van Dycknek, hogy kibontakozhassék 
Rubens hatásából ? Soha vagy nagyon ritkán történik, hogy a nagy mester annyira 
objektív, hogy tanítani tudjon. Az iskola különben is csak arra jó, hogy a hagyo
mányt átadja. Azt azután a zseni átformálja a maga szájaíze szerint, folytatja vagy 
fejleszti vagy egyszerűen megtagadja. Mindenesetre megy a maga útján előre. Ezt 
tette Fadrusz is. Valóban a Laforest-szoborban már egy új szellem érezhető, merő
ben ellenkező a Tilgnerével, általán a festői szobrászattal. Nemcsak a külsőségekben: 
a meztelen törzs antikos egyszerűsítésében, minden barokos drapériakezelés alól 
való kitérésben, de a lényeges dolgokban is: a formák kontúrjai formákat zárnak 
be, mindenesetre csak a lényegesnek felösmert, karaktert megadó és vezető formákat, 
de kontúrokba zárva őket s nem elmosódó tónusokba, mint még a Scomparinién, 
főleg annak haj- és szakállkezelésében, ahol a virtuózkodó előadásban még festői 
körvonalakat keresett, míg itt a formák éles határai adják a rajzot, éppen a haj- és 
szakállkezelésben, az antik absztrakt-sor művészete mintájára.

A kontúr nála is lényeges lesz: formát körülfogó él, mely visszanyeri értékeit. 
Hiszen nem bízhatja gondolatát, eszmei felfogását a bizonytalan, változó fény
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tónusaira! Nekik — az absztrakt képzeletű művészeknek — a maguk választotta 
biztos és szilárd kontúrba zárt forma kellett, ezzel az állandó kontúrral vágva ki 
a formát a térből. Annak kifejező erejét fejleszti tehát. Érzését abba foglalja össze. 
A körvonal kontúrjába és a belső rajzolat kontúrjaiba, a nagy vezető vonalra és a 
belső formák rajzolataira egyaránt ügyelve. Ezáltal a keménység veszélyének tette 
ki ugyan magát (s egyes helyeken, főleg a magas, gondterhes homlokra hulló, 
széteső hajfürtnél nem is kerülte ki), de lélekállapot-éreztetésben sokkal mélyebb, 
egyszerűbb és igazabb. Egy belső viaskodásban élő embert ábrázolt. Szinte tanúi 
vagyunk gyötrelmeinek. A kisvárosba zárt, nagyratörő vágyairól lemondani kény- 
szerített, álmaival viaskodó, gondterhelt zene-költő lelkét látjuk a formákból felénk 
szállani, az előrehajló nyaktartásból, a barázdás arcból, az összevont szemöldök
ből, a maga elé szinte, mereven néző tekintetből. De ezek a formák mind zártak, 
tiszták, magukért valók. Az egynézetűség által egyetlen vezető kontúrba foglalja 
az összes formákat. Ebbe a kontúrba olvad bele minden részlet, nincs semmi, ami 
abból kivezetni akarná a szemet. Valóban itt új szellem nyilatkozott meg.

Erre az új szellemre akadémikus barátai figyelmeztették. Minthogy pedig úgy 
érezte, hogy ez a szellem rokon a maga hajlandóságaival, ki szintén eszmei világ
ban él és álmait vágyik ábrázolni s nem a közvetlenül megfigyelt optikai képet: 
sietett hát Hellmerhez, hadd ösmerje meg az utat, mely az Ígéret földjére vezet.

A belső lázadáson kívül külső körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy az 
akadémiára vágyódjék. Fadruszban lánggal égett az epedés a siker után. Még az 
1886—87-iki tanév végén egy akadémiai növendéknek pályarajzát ő csinálta, mert 
ő — minthogy nem volt akadémiai növendék — úgy sem pályázhatott. Ezüst érmet 
nyert is vele és ezt dicsekedve megírta barátainak és a takarékpénztárnak. Záborszky 
József elnök azonnal felel, gratulál a sikerhez és megígéri, hogy Neiszidler Károly 
orsz. képviselő be fogja ezt jelenteni Trefort miniszternek, hogy ilykép állami 
ösztöndíjhoz is jusson. De hogy titokban, rejtve dolgozott és másnak neve alatt 
nyert díjat, nem helyeselheti, mert ha nem is volt joga pályázni, nyílt pályázás 
esetén legalább is dicséretet kaphatott volna. Fadruszban ez a morálprédikáció 
csak fokozta azt a vágyát, hogy Hellmerhez kerülhessen és nyilvános pályázatokon 
nyíltan is résztvehessen.

Szobrászok munkában.

B—m J—<5. — Ildt maga milyen szobrot farag, 
kedves nagy mester?

F- USZ J—8. — Én már csak rovást faragok.



VII.
A pozsonyi takarékpénztár nagylelkű elhatározása, hogy megkapja ösztön
díját továbbra is, folytassa bár tanulmányait az akadémián, megnyug
tatta. Azonnal jelentkezett Hellmernél. A tanítványok kitörő örömmel 
fogadták. Hogyne, hiszen ez a Hellmer-iskola diadala. Otthagyta

Tilgnert, mert vonzotta Hellmer művészi felfogása. Vitték is a mesterhez, diadal
menetben, aki megértvén a történteket, mindent elkövetett, hogy az akadémiai szabá
lyok tömkelegén keresztül valahogy befurakodhasson. Maga Fadrusz így beszéli 
el az esetet:

„Ha valaki kérdezi a címemet, — írja Lippertnek — legjobb ha azt mondod : Bildhauer 
an der Academie der Bildenden Künste, mert most egész nap ott vagyok. Tudod-e már? 
Az akadémián átugortam három esztendőt, mindjárt a negyedik szakaszba jutottam, holott 
vannak sokan, akik más akadémiákon végeztek és itt újra a kezdetnél kezdhették. Pedig 
Tilgner dühében, persze mindjárt az események után, nem adott más ajánlólevelet, mini egy 
névjegyet, amelyre azt írta : „Lieber Freund Hellmer, ich empfehle Dir hiermit einen strebsamen 
Menschen. Tilgner“. Gondolhatod, hogy ezen fényes bizonyítványt nem vittem Hellmerhez, 
hanem csináltam egy felvételi munkát, melynek a három esztendő átugrását köszönhetem.“

A felvétel azonban — ezt bölcsen elhallgatja János — csak ideiglenes. Hell
mer — mivel a feltételeknek nem tudott megfelelni — csak „mint vendéget“ fogad
hatta az akadémiára, március havától kezdve, ahol aztán igen szorgalmasan dol
gozott, úgyhogy május 30-án bizonyítványt állított ki arról, hogy a nyári szemesztert 
«mit sehr gutem Erfolge“ elvégezte. Minthogy azonban csak vendég volt az aka
démián, megint nem pályázhatott és így ismét másnak csinálta meg a pályarajzof. 
Erről írja Lippertnek:

„A vizsgát kitűnő eredménnyel letettem, ez a legnagyobb kvalifikáció, tehát vágyam 
teljesült. De még egy más sikerem is volt: a végpályázaton az én tervem ismét elnyerte a 
fődíjat (Füger-Preis). De most okosabb voltam, mint először, s úgy tettem, mint mondtam 
neked, i. i. az ipsének sajátkezűleg meg kellett írnia, hogy az ő munkája egészen az én rajzom 
alapján készült, minden részében az enyém, ő csak lerajzolta s ezt az elismervényt beküldőm 
3 takarékpénztárnak. Holnapután lesz a díjkiosztás, a nagy aulában, nagy ünnepélyességgel 
megtartva, ott lesz az egész Akadémia tanári kara, az összes előkelő irodalmi és művészeti 
körök és a főpolgármester jelenlétében átadatnak a díjak a nyerteseknek és gondold el csak, 
az a barom ki lesz tüntetve az én lelki jóságomért, az én művemért és én illatozzak és virá
gozzak csak úgy titokban, mint az ibolya. Eh, dühös vagyok, mint egy oroszlán, így elbújni, 
mikor ott volna a helyem, ahol most helyettem a tehetetlen butaság szedi a babért 1 No de 
10 ’gy, legalább buzdításnak, — különben megkapom a pénznek a felét.“
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Barátai vigasztalták. Forray Béla írja neki:
„Habár más, érdemeden kapta is meg a téged illető borostyánt, mégsem foszthatott 

meg azon lélekemelő öntudattól, hogy a te munkád nyerte el a díjat. Ez a büszke öntudat 
csillapítsa haragodat, enyhítse elkeseredésedet, ösztönözzön ernyedetlen munkára és vezéreljen 
újabb győzelemre, diadalra! Az isten éltessen!“

Most persze, az idők távolán át, ez a felköszöntőhang talán furcsán hat, de 
Jánosra nagy megnyugtatás volt, hogy érezhette barátainak meleg szereterét a 
távolból feléje sugárzani, tudva, hogy lépteit figyelik, fejlődésének minden egyes 
mozzanatát oly sokan visszafojtott lélegzettel lesik. Egy folytonos cél felé törekvés 
az élete, mely állandóan izgalomban tartotta.

Mint vendég járt tehát az akadémiai előadásokra, — hallgatta Niemann György 
stílustanát, majd a perspektíva törvényeiről szóló előadásait, — elégséges ered
ménnyel, de annál szorgalmasabban dolgozott Hellmernél, aki már az év végén 
megtartott szemeszter-vizsgálaton nemcsak a kitűnő eredményt konstatálja, hanem 
a kompozíciós gyakorlatokon „Fabiola ápolása alatt életre kél Szent Sebestyén“ c. 
reliefrajzáért első díjat is ad neki. A második szemeszterben még az elméleti tár
gyakban is javul, Niemann. György a perspektívából és stílustanból jó osztályzatot 
ad, úgyhogy ez év októberében (1889) rendes növendéknek veszik fel. Pályázhat 
tehát szabadon.

Örömmel jelenti ezt pozsonyi híveinek.
„Reményiem, — válaszolja Lippert — hogy egészségi állapotod minden tekintben kitűnő, 

meri nagy szükséged is van jó egészségre, ha mindazt végre akarod vinni, amit elvállaltál. 
Ugyancsak nagy fába vágtad a fejszédet, az igaz, de hiszen munkabíró ember vagy. Szeren
csés befejezést és fényes sikert kívánok, úgyszintén a versenyrajzokhoz is (meri valószínűleg 
azok lesznek, nemde?), hogy leteperjed a sok németet és egyéb fajzatot.“

Csakugyan leteperte. A tanév végén a „Sabin nők elrablásával“ az arany 
Fűger-érmet nyeri meg (1890 júl. 18.), valamint közben első díjat „Amazonok 
harca“ c. rajzával. Hellmer pedig a természet utáni modellírozásból, kompozíciós 
gyakorlatokból kivétel nélkül kitűnő (vorzüglich) osztályzatot adott, s a pozsonyi 
takarékpénztárhoz intézett levelében tehetségéről és haladásáról nagy elismeréssel 
nyilatkozik. A pozsonyi lapok örvendezve közlik Fadrusz előrehaladásának hírét.

Akadémiai tanulmányai alatt fejlődése mind sajátosabb irányt vett, mégpedig 
egészen Hellmer által megjelöltet. Újraéledt, mikor látta, mily bizton halad az úton, 
melyet számára képzeletstrukfúrája, hajlamai, érzései kijelöllek. A zseniális ember 
szimatjával választotta meg mesterét, azt, akire szüksége volt. A részlet emberétől 
a tömegben látóhoz jutott. Hellmer, ki nemrég (1882) került tanárnak az akadémiára, 
egész szenvedéllyel nekifekszik a tanításnak, különben is az absztrakcióra hajló 
művész mindig jobb tanító, mert szeret művészetének elméletével is- foglalkozni 
(mint pl. Hildebrand a németeknél, Székely Bertalan nálunk), csakhogy tanítása 
termékeny talajra csak a hasonlókép absztrakcióra hajló tanítványoknál talál. Hell- 
mernek nagy öröme tellett Fadruszban, akinek rokon érzés- és képzelet-struktúráját 
hamar észrevette és gyors fejlődésén örvendezett. „Különben is — mondotta nékünk 
a művész — kezdettől fogva érdekelte őt a fiatalember sajátos egyénisége, akit kolosz-
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szális tehetségnek érzett. Tilgnertől igen kevés művészi készséget hozott ugyan 
magával, s az a kevés is igen egyoldalúan fejlődött volt. Ellenben szellemi képes
sége, felfogó ereje és elmélkedő hajlama fejlett, mélyrehatoló volt. Minthogy mint 
lakatos és fafaragó az anyag szeretetét és az anyag tulajdonságainak tiszteletét 
magával hozta, mihamar megértette, mit jelent az anyagban való gondolkozás, s 
veleszületett plasztikai érzéke szép fejlődésnek indult, mert hisz azt magából az 
anyagból kell kifejleszteni. Az új anyagot, a márványt és a bronz tulajdonságait 
hamar megérezte és kompozícióit ahhoz alkalmazta.“

Hellmer az anyagszerűség hangoztatásával akartérvet szerezni absztrakt művé
szete számára. Oly időben, mely különben a festői szobrászat részletgazdagságáért 
rajongott. Az igazság az, hogy a művész képzeletstruktúrája szerint választja az 
anyagot. A részletigazságban gazdag képzeleti képet teremtő, konkrét képzeletű 
művész szívesen nyúl fához, bronzhoz, puha kőhöz, mert az engedelmes anyaggal 
könnyebben bánik el, míg az absztrakt a kevés emlékképből kialakuló formával 
kemény anyagban is meg tud birkózni. Már az egyiptomiaknál az absztrakt a diorittal 
is megbirkózott, a konkrét a fánál maradt A képzeleti kép a lényeg, ahhoz válo
gatja anyagát a művész. De Hellmernek szüksége volt szigorú formalátását a kő 
természetével indokolni, mert a kor realizmust követelt és így ő reális igazságnak 
hirdethette a lelki kényszert.

Fadrusz azonban hitt a mester szavaiban. íme egy fotográfiái felvételen Heti
mért tanítványai körében látjuk (XXI. tábla 1. kép), mikor éppen modellt állít. Fadrusz 
ott van mögötte és nagy figyelemmel hallgatja szavait. Hiszen ezek a legjobb alkal
mak, hogy a koncepció és kompozíció viszonyát az anyaghoz szemléltetőleg kifejt
hesse, megmutatva azt az ezer lehetőségei, mely a modell állításában rejlik és 
azokat a következéseket, melyeket — folytonos tekintettel a megmívelendő anyagra 
— le lehet vonni. Természet utáni mintázások javítása alkalmával mihamar észre
vette, hogy Fadruszt nem szabad egyoldalúan kézügyességben művelni, hanem 
alkalmat kell adni neki mielőbb arra, hogy képzeletét foglalkoztassa. Evégből kom
pozíciókat rajzoltatott vele s e reliefrajzokban nagy öröme tellett, mert tanításának 
finom megértését látta benne és fiatal tanítványa akadémiai sikereinek úgy tudott 
örülni, mintha azok az ő sikerei volnának. Ennek a visszhangja az a levele, mely
ben Fadrusznak a párisi világkiállításon Grand prix-t nyert Mátyásához gratulál, 
kettős örömmel jelenti ki, hogy kitüntetett tanítványai közt ott van ő is: „War 
doch mein János stets mein Stolz“. Igazi intimitás fejlődött ki közöttük. „Egy 
alkalommal — beszélte a mester — valamelyik pályázaton díjat nyertem. Tanít
ványaim eljöttek üdvözlésemre és én ott marasztaltam őket vacsorára. Jánosnak 
Jó kedve volt és egész este ő tartotta szóval a társaságot. Mikor aztán fölkere
kedtek, hogy hazamenjenek, az előszobában felkapják kabátjukat, — különösen 
kegyetlen hideg téli éjszaka volt, — egyre várom, mikor veszi fel János is a 
Magáét, de csak áll az előszobában, beszél, nevetgél és nern mozdul. Végre is 
Megkérdem tőle, hogy ágyaztassak talán a számára ? Amiért nem öltözködöm ? — 
feleli — de hiszen nekem nincs téli kabátom. A szívem összeszorult és mivel nekem 
kettő is volt, odaadtam neki a magamét. Az igaz, hogy sohasem hozta vissza, —
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én nem is bántam, — teszi hozzá mosolyogva — csak a feleségem . . . tudja, 
ilyenek az asszonyok! János persze azt hitte, hogy a kabátot nem kölcsönbe 
kapta, mert különben ő igen nemes természetű ember volt, — hányszor küldött 
virágcsokrot, ha arra alkalom nyílott, egy-egy pályázat alkalmával, kiállításkor, sőt 
egyszer azzal köszönte meg egy előadásomat . . .“

Ez a viszony, mely köztük kifejlődött, éppenséggel nem a mai szokványos 
„tanár-tanítvány“ viszonya. A régi mesterekre emlékeztető, amikor még a hagyo
mányt műhelyekben sajátították el a művészek, ahová már gyerekkorukba kerültek, 
inasnak, s húsz éves korukban már mesterekké Iépheltek elő vagy vándorútra kel
tek. A műhelyben azonban előbb mindent megtanultak, amit csak mesterségük gyakor
latához tudniok kellett, közvetlenül az anyagban dolgozva, — ezt követelte Hellmer is. 
„Délelőtt mintázni» délután faragni“, ez volt jelszava, s azután következett a kompozíció. 
Mert nála, mint absztrakt képzeletű művésznél, nem a kis részlet, nem a természet
szelet, nem a morceau volt a lényeg, az csak beleolvadhat a nagy egészbe.

Egyet már most ki kell azonban emelnünk: a részletnek az a szuverén meg
vetése, melyet Thorwaldsennél tudunk, aki legtöbbször csak megrajzolta kompo
zícióját s még a felrakást is segédeire bízta; akinek nagyszámú rajza közt egyet
len részletrajzot, térd-, kéz- vagy lábrajzot sem találunk; akinek művészetében 
úgynevezett érdekes formarészletre sehol sem bukkanunk, az alak helyes egyen
súlyba hozása lévén kizárólagos érdeklődésének tárgya, — a morceaunak ez a 
veszedelmes mellőzése Hellmernél már mind nem tapasztalható. A konkrét képzeletű 
művészet bravúros anyagkezelésének zajos sikerei a realisztikus részlet teljes 
mellőzését lehetetlenné tették. Dalou naplójában (1890-ből) olvassuk, hogy az alap
gondolat a tömeghez szól, a szobrászat igaz értéke az előadás virtuozitásában 
rejlik. A gondolatot időről-időre máskép becsülik meg, mais si le morceau est 
beau, a szobor értéke örökké megmarad. De később, mikor monumentális feladatok
hoz jut, ezt a tiszta részletkultuszt, a tónushatások keresését kénytelen ő is feladni, 
s a „Köztársaság diadala“ c. műve alkotása idején már azt írja naplójába, hogy nem 
a festői részlet a fődolog, a szobrászat „maga a vonal“, „la sculpture a sa colo- 
ration propre, qui tient surtout du dessin, le modelé se produisant pár les con- 
tours“. És Rafáelre gondol és Ingres-re, — de nála ez csak meddő óhaj marad! 
A nagy, összefoglaló vonalhoz, mely egybekapcsolja a tömegeket, nem jutott el 
soha! Képzeletének konkrét hajlandósága, mely őt a mélységhatások keresésére 
ösztönözte, kizárta nála az egynézetűséget, a monumentalitás alapfeltételét.

Mert a kétféle cél kétféle kifejezési eszközt követel. Dalou kétféle naplóvallo
mása a két esztétika éles ellentétének egy újabb példája. Hellmer a kettő közt 
állott, művészetében is. Ö többrétű lélek. Műveiben bizonyos ingadozást látunk: 
antikizáló hajlama ellenére — gondoljunk csak Castalia kúíjára! — maradt ugyanis 
benne valami bárok is. De csoda-e ez Bécsben, hol szinte genius locí a bárok ? 
Hellmer szeret barokosan jelenetet láttatni: a Strausz-emléken a mester hegedül, 
pergolába állítva, melynek oszlopait mindenféle hallgató, táncoló női személy, dunai 
nimfa, amorette elevenít meg. Később fejlődött az egyszerűsítés és a nemes nyuga
lom felé, főleg izolált szobrain, mint a bécsi Goethe-emléken (XXI. tábla 2. kép).
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De Fadrusz szempontjából a lényeges most csak az, hogy ha mintának nem is 
volt jó, de mesternek kitűnő.

A természettel való kapcsolatot tehát Hellmer is fentartotta, s jó szemmel 
nézte, ha Fadrusz — hogy életfentartásán könnyítsen — arcképmegrendeléseket 
továbbra is elfogadott. Első műve, melyet ezidétt készít, Ortvay Tivadar, Pozsony 
tudós történetírójának édesanyját ábrázoló arcképe. S az agg úrnő képe fejlődés az 
egyszerűség felé. A szobor 1888 májusában ki volt állítva a pozsonyi műkiállításon, 
s Batka János azt írja róla, hogy élő példája annak, mivé fejlődhetik a tehet
ség kellő vezetés mellett. De ő ezt Tilgner hatásának, első mesterének tulaj
donítja, s Fadrusz boldog lehet, „dass er sich an Tilgner emporranken konnte“. 
Fadrusz vállvonogatva ment továbbá maga útján, mely annyira elvezette őt Tilgnertől. 
Ebben a pontban nem értették meg egymást Batkával soha. Bizonyítja ezt egy 
másik arcképszobra, melyet ezidőben, mint ahogy a szobron olvashatjuk, „az élet 
ntán“ készített Rónay Jácint c. püspökről, pozsonyi nagyprépostról (XXII. tábla, 
1. kép). Rónay igen tudós, mély érzésű és művészi érzékű férfi volt. Ezidőben, 
halála előtt egy évvel, már betegeskedni kezdett, arcára egy hosszú élet minden 
izgalma, a sors változatai, az élmények szakadatlan sora bevésték emlékeiket. Tele 
lett az arca apró formával, s Fadrusz most ezek egységbe hozásával igyekezett 
eljutni műve formájához. Nem kis részletek halmozásával, hanem a részletek rende
zésével, egyszerű vonalakkal, melyek a jelentéktelent elnyomják, nehogy a részlet 
kihangozzék. A főformák lépjenek homloktérbe, már távolsághatásnál is. E célból 
mindenekelőtt megkereste a formák mögött lappangó, uralkodó eszmét, hogy annak 
kiemelésével egységet teremtsen a rendezetlenségben, az eszmét meghatározó fő
formák hangsúlyozásával beérve. Kivéve a külsőségeket (a rendjeleket, a püspöki 
keresztet), minden forma éles szemmel látott, telve egyéni megfigyeléssel, de sehol 
sem tapad a részlethez. A magába mélyedés hangulata, a múltba tekintés érzése ül 
az arcon, a homlok ráncai, a felhúzott szemöldök, a lecsukott ajak, az intenzív 
befelé nézés, mind ezt az alapérzést szolgálja. A széles homlok visszahúzódása 
és a jellegzetes alsó ajak biggyesztése, az öreg ember bőrének és húsának pety- 
hűdtsége mind megfigyelt forma, de sehol semmi sem vész kicsinyességbe, együtt 
és egyszerre adják a lelki élet kifejezését. Jellemző bizonysága ennek Tilgner egy 
arcképe, mely Heiller püspököt ábrázolja (XXII. tábla 2. kép). Nemcsak a külső
ségekben formahalmozó, Tilgner a részleteket állította előtérbe mindig, ez esetben 
a püspök szemöldökének sajátos formáját, a húsos arcot, s fény és árnyhatásokkal 
számolt elsősorban. Egyenesen kerülte a karaktert adó főformát. Ezzel szemben 
Fadrusz minden formát az alapérzésnek rendelt alá. Most jutott el Fadrusz első 
ízben a maga stílusához, Itt, Rónay szobránál látta meg először a maga szemével 
a természetet, átlelkesítve azt belső tűztől, felfokozva mély érzésben. Alaptermészete 
szólalt itt meg, kifejezve a formák pátoszát. Nála nem fejlődés a leegyszerűsített 
formákba foglalt érzéskitörés ábrázolása, hanem belső képeinek jellege, s látni 
fogjuk, hogy művészetének ez a legmélyebb titka.

Az anyag titkainak kutatására, hogy aztán abból kifejtse stílusát, s Hellmer 
ezt fölötte hangsúlyozta — jóval előbb tehát, mint az Hildebrand után útszéli igaz-
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Sággá lett (csak 1893-ban jelent meg a német mesternek ezt sürgető könyve „Das 
Problem der Form“ címmel), az anyagszerűség szemmeltartására tehát ezídétt kiváló 
alkalma nyílt Lord József Kristóf rendelésére készült művénél: Apolló a szárnyas 
Ámorral (XXIII. tábla 1. kép). Egyenesen márványba faragta, s az anyag termé
szetéhez alkalmazta a formamegoldást, antik szellemben. Nem a hellenisztikus kor 
Apollóját, nem a Gorgofővel rémítő Apollót, hanem az ifjú, merengő, szakálltalan, 
aranykorszakbeli istent ábrázolta, babérággal fürtös hajában, ahogy Praxiteles ide
jében képzelték el. Tulajdonkép iskolai feladatnak nézte és a praxitelesi ideál 
rekonstruálását tűzte ki maga elé. Fadrusz mosolyogva beszélte, hogy bécsi 
gipszöntője titokban többször leöntötte, házaltatott is vele, mint antik szoborral és 
igen jó üzletet csinált, mert antik voltában senki sem kételkedett. Valóban igen 
érdekes, mennyire bele tudta magát érezni a leikétől oly távolálló, praxitelesi ideálba. 
Az egész mintha egy márványtömbből volna kiemelve. Ezt le lehetne görgetni egy 
hegyről,— ahogy Michelangelo kívánta, — csak az Ámor feje és szárnya törne le,*) 
mely ki is esik a főkontúrból. Ezen belül azonban teljes az egység, gazdag a belső 
rajzolat. Megtört oszlopra helyezi lantját Apollo és rátámaszkodik, maga elé me
rengő tekintettel, hallgatva a szárnyas Ámor incselkedő énekét, ki pengeti a lantot, 
mosolyogva nézve fel a távolba tekintő ifjú istenre. A hajlékony testű ifjú, rátá
maszkodván a lantra, balra kiforduló csípővel gyönyörűen ívelt hullámvonalat ír 
le, ez a bájosan könnyed hullámzás jellemző vonása lévén Praxitelesnek, kinek 
Hermese, Satyrja és Erosa (XXIII. tábla 2. kép) ezt az új ritmust írja le, a pihe
nésnek elképzelhető legbájosabb pillanatát teremtve meg. A jobboldalra feltámasz
kodás folytán megszabadul terhétől a bal és így a váll és csípő egy ellentétes mozdu
lata áll elő, melyet az ezzel ellentétes oldalra fordított fejtartás csak fokoz. A mozdulat 
kontrappostojával harmóniában van Praxiteles minden alakjának a lelke. Az elme- 
rülés, a magába mélyedés, a figyelés pillanatát ábrázolja egész érzés-mélységében, 
központosítva azt a tekintetben, ahogy ezt Erosáról már a görög költők is meg
énekelték, melyet aztán oly sokan utánoztak, de — a delphii múzeum Antinous-át 
kivéve — talán senki sikerrel. Fadrusz a szerelmi dalt hallgató Apollo befelé for
dított tekintetében az érzés gazdag intenzitását éreztette, mely szinte a pátoszig mélyül, 
itt, ebben a pontban aztán elválik az antiktól, egészen modern, chateaubriand-i érte
lemben vett érzést fejezve ki (XXIV. tábla). Ellenben praxitelesi a fiatal férfitest 
nőiessége, mely az izmok leplezésében, a formák kerekdedségében nyilatkozik meg 
és tetőzi ezt a nőies frizura, a kettéválasztott fürtök, melyekre babérág simul. A 
hajkezeiés nem tiszta praxitelesi, közelebb áll Bernini „Apollo és Daphne“-jének 
Apollójához (Róma, Borghesi-villa), csakhogy nem bárok mozgalmasságú, hanem 
nyugodtan simul a fejformákhoz. Ellenben praxitelesi a márvány kezelése. A finom 
részleteket és a mozdulat egységét, a megmunkálás váltogatásával, egyként ki
fejezte, s a formák leheletfinomságú egymásba olvasztásával, a részletek beható 
elemzésével, a márvány felületének helyenkénti gyöngéd kidolgozásával már szinte 
virtuóz tudást mutatott be. Ez, a részleteknek egyes helyeken való halmozása

') Le is tört később, a pozsonyi múzeumban ragasztották hozzá.
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észrevehető. A fiafal férfitest mellső része, a törzs finom anatómiai jelzése, főleg a 
hús és bőr részeinek külön-külön való megéreztetése, az arcon a hús színes felü
leteinek, a bőrön átsugárzó erek lüktetésének sugalló erejű ábrázolása, csupa apró 
forma, melynek hatását fokozta a márvány végső simítása, amelyet ő később is 
(Mária Terézia szobrán) maga végzett. És mégis, aki érzi az antik szellemet, első 
pillanatra felösmeri Fadrusz Apollójának anti-praxitelesi jellegét, egyáltalán antik- 
talanságát. A kifejezés modern pátoszán kívül még két mozzanatot emelek ki. Az 
első az Apollo reliefszerűsége. A főkontúr egy egyenszárú háromszöget ír le, melyből 
csak a szárnyas Ámor feje és szárnya esik ki, semmit sem éreztetve a mélységből. 
Nincsen olyan vonala, mely befelé vezesse a szemet a harmadik dimenzió felé. 
Egyetlen nézetet ad, sőt fokozza ezt a lepellel, melynek egyik csücskét Apollo 
tartja, hogy a lantról és az oszlopról leomolva, a háttér síkjának illúzióját megadja. 
Ez merően ellenkezik a praxitelesi ideállal, de kiütközése Fadrusz képzeletstrukfú- 
rájának, mely egyetlen intenzív nézetbe szereti önteni képét, hogy azt annál erő
teljesebben kifejezhesse. Itt ösztönszerű megnyilatkozásról van szó. Fadrusz absztrakt
képzelete megszólalt.

A másik mozzanat a Hummel-emlékről repült át, oda pedig Pajou és Clo- 
diontól. A szárnyas Ámor még egészen tilgneri szellemben fogant. Sajátságos, 
mily sokáig kísért e szellem, mennyire hatalmába kerítette az ifjúi lelket, melynek 
csak hosszas, öntudatos, intellektuális munkával sikerül tőle úgy-ahogy megszaba
dulni. Hiába, belement volt a vérébe, az első benyomások intenzív erejével, azokon 
Q mély, napokon át tartó elmerülések idején, ott, a pozsonyi múzeumban! Még a 
Mária Terézia emléknél is jelentkezik, hogy aztán Mátyásnál teljesen kipusztuljon . . .

Még egy jelenséget akarok kiemelni, mely igen jellemző Fadrusz képzeletének 
ösztönszerű megnyilatkozására.

Mikor az Apollo újból felszínre került, barátainak, többek közt K. Lippich 
Eleknek is elküldte a fényképét, de csak az Apollo fejét (XXIV. tábla.), azzal a 
megjegyzéssel, hogy „a munka felső része jó, az egészet azonban nem szeretem, 
mert kényszerűségből csináltam és tárgyánál fogva egy kicsit nőies vonású, amit 
én bizony férfiban ki nem állhatok“. Ez a levél 1901 -bői való. Ekkor már egészen 
idegen volt ifjúkori művével szemben és nem érezte át újra a megteremtés körül
ményeit. A Mátyás-szobor szerzője furcsa szemmel nézhette ezt az ifjúkori alko
tását. Nőiesnek találta. De hiszen ez a jellemző Apollóra? Lehet, de nem jellemző 
öreá, ki nem szereli a nőies férfit, s áltatta magát azzal, hogy itt egy feladott 
feladatot oldott meg, melynél csak a fej jó. Egy világ választotta el őt a kiindu
lástól . . . Hogy keletkezett ez a világ?

Kísérjük csak fejlődését nyomon, türelmesen. Úgy látszik, itt érdekes lélektani 
átváltozások ígérkeznek.

Ezidétt készült volt egy akadémiai tanulmánya, a Szegény Lázár a gazdag 
kapujában (XXV. tábla, 1. kép), Lukács evangéliumának (XVI. 19—31.) szellemében. 
Szép példája annak, hogyan kapcsolta össze Hellmer a részlettanulmányoztatást kom- 
Pozíciós gyakorlattal. Az öreg modellt tanítványai, kiki saját ízlése és képze
lete szerint használhatta fel kompozíció alkotására; de a feladat az volt, hogy
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öntudatosan dolgozzanak. Fadrusznál erős kifejezést és kiáradó érzésmegnyilatko
zást találunk, a saját hangját halljuk, először tisztán és erőteljesen. Leikéből szedte 
a pátoszt, a maga életélményeiből, a szegény embernek segélytesdő, kétségbeesetten 
siránkozó mozdulatát lesve el, ki, hallva a pazarlók és dőzsölők vad gúnykacaját 
míg ő eleped a kapuban a dús asztal morzsái után, Istenhez emeli kezét és igaz
ságot kér. Ebből a kompozícióból fakad formája. Mindent egynézetből való látásra 
központosít, hogy egész erejét a szegény ember jajjának kifejezésében fejthesse ki. 
Ül a földön, keresztbe tett lábbal, karjait kitárva szegény Lázárja: megkönyörülnek-e 
rajta? A hagyományos könyörgő kéztartás ez, de szabálytalan vonalban, tragikusan 
egyszerű formába nemesítve. Belső igazának tudatában már nemcsak skopasi érte
lemben, azaz nem mint pillanatnyi indulat kifejezése ül az arcán a kiáradó és 
mindent, egész valóját átható érzés, de az egyszerű iskolai stúdiumból Fadrusz 
egy nagy önvallomást, mélységes érzéskiáradásí, hatalmas pátétikus sikolyt teremt. 
Még pedig egy, a formákat körülfogó nagy kontúrral, melybe beleolvaszt minden 
egyes külön kitanult és megfigyelt anatómiai részletet. Minden izom, a bőr pety- 
hüdtsége, csonthoz tapadtsága, aszottsága, a hasról lefityegő bőrráncok, minden érde
kelte. A nagy masszákban lehulló, gondozatlan szakáll éppen úgy, mint a kopasz 
fej és az erős nézésű szem. Kutatta az új anatómiai megismeréseket, nyomon követve 
őket, formává alakulásaik változataiban. Még pedig mindent leegyszerűsítve, minden 
részlet alárendeli magát az összhatásnak, melyet csak szolgál, emel, kiegészít, de 
sehol sem él külön életet, nem követel magának külön jelentőséget. Nem csoda, ha 
Hellmer ilyen stúdiumokat csináló tanítványára büszke is volt.

A szabadonálló szobortanulmányok melleit, mint mondottuk, reliefkompozíciókat 
is csináltatott vele, hogy az egynézetből látás titkát mindjobban elsajátítsa. A monu
mentális ábrázolásnak egyik legfontosabb eszköze a reliefszerűség. Nem fal elé 
állított szabadonálló szoborra gondolunk, amikor a szobor vagy eleme az építé
szeti megoldásnak, vagy csak faldísz. Nem, az egysíkba állításról, mint a kompo
zíció szükségszerű eleméről van most szó, amelynek nagy előnye, hogy a művész 
felfogását, a képzeletében megjelenő víziót megváltozhatatlanná teszi, s a nézőt arra 
kényszeríti, hogy azt és úgy lássa, ahogy az a művész lelke előtt megjelent. Ezzel 
az egy képsíkkal számol a művész, azt világossá, hatalmassá, egyszerűvé teheti, 
egész érzését belerejtheti, vétlenségektől, világítási hatások váltakozásaitól függet
lenül. A feladat tehát a képsíkba komponálás titkainak megösmerése, amikor ki 
van zárva a képsíkból kitérés, ki a mélységhatás, mely koníúrfelbomlással jár, 
amikor ebben az egy képsíkban van kiterítve minden alak, melyek csak itt mozog
hatnak szabadon. Hogy ezt a reliefszerűséget megösmerje, Hellmer tanítványait 
relief-feladatokkal látta el, melyeket nem kellett megmintázniok, mert Thorwaldsen 
Sándormenete mintájára megelégedett azok megrajzolásával. Úgyis, a lényeg itt a 
vonal. Mert Hellmer — mikor a munka benyújtása után táblára szegezte ki a rajzokat, 
s darabról darabra végigkritizálta őket — főszempontnak a csoportok világos alakí
tását tűzte ki, s a mozgások eredeti meglátását, a közvetlen részletmegfigyelések
nek a nagy egészbe való belekapcsolását követelte. Az életet nem kívánta a 
maga véletlen adottságaival, a maga kiszámíthatatlan közvetetlenségében ábrázolni;
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nem kívánta az optikai kép egységét színfoltokból, színfoltok értékeiből teremteni 
meg; nem látási értékekből való kiindulást követelt, nem a direkt víziót, az életből 
kiemelve. Pedig Tilgnernél Fadrusz ezt hallotta legmagasabb értékként dicsértetni. 
Tilgner relief-felfogásában a térbe állított életjelenség hangsúlyozása, a tért meg
töltő atmoszférában fel-feltűnő színfoltok hullámzása, mozgása, vibrálása a lényeges, 
melynek egysége adja a formát. A pillanatról pillanatra változó, formát oldó, kör
vonal! felbontó fény- és árnyékhatásoknak visszaadására törekedett Tilgner, s hogy 
ezt a valószerű hatást kifejezhesse: felhasználta a mintázás minden eszközét, a 
síkátmenetekef, a körvonal feloldását, a véletlenszerű mozgást, a tárgyak anyagának, 
a szövetszerű hatásoknak éreztetését egyaránt. A Mozart-emléken a teljesen lapos 
relieftől kezdve a szinte kiugró reliefig minden fajtával találkozunk. Az egyik 
(XXVI. tábla, 1. kép) azt a jelenetet láttatja, amint a család muzsikál. A kis Mozart 
a spinéinél, az apa hegedül, a lány énekel, mind a mozgásbenyomás közvetlen
ségében ; a gyerek a kezdés előtt, az apa az első hangoknál, a lány a kottába 
való intenzív elmerülés pillanatában. Mélység-, tér- és helyzetéreztetésre való törekvés, 
a tárgyak közt mozgó levegő visszaadása az optikai kép ábrázolásával, a selyem
ruhák redőzetének mély csillogásai, valami festői össze-vissza, minden alak külön 
a térben, egymás mellett, kapcsolatok híján, itt-ott egy-egy kimagasló részlet, mely 
tájékoztat, szuggerál, az elmosódott, sőt teljesen elhanyagolt részletek mellett (hol áll 
a lány, hol az alsó teste?). A művész a mozgó szem szülte nyugtalanság érezteté
sével akarja a nézőben a mozgás illúzióját felkelteni. Szemünket formáról formára 
vezeti, be a térbe, a mélybe, a levegő ilyetén módon való éreztetését szuggerálva.

Ez a festői szobrászat, bizonytalanságával és nyugtalanságaival, Hellmer 
szemében nem talált kegyelemre, s a világos felépítést, a zárt hatásokat, a minden 
alak funkcióértékének a térértékbe való beolvadását követelő elvei visszhangra 
leltek Fadrusznál. Egyenesen megkövetelte a plasztikai harmóniát a formák kifejező
értéke és térbe való elhelyezésük között.

Az absztrakt képzeletű művész szigorú plasztikai érzése nyilatkozott meg nála, 
amint kifejezésre talált később Hildebrand fejtegetéseiben is, mely nem tűri meg, 
hogy a formák a maguk határain kívül érvényesüljenek. A szobrász világa 
hirdették — a forma kontúrjain belül kezdődik, ami a kontúron kívül esik, azt 
a szobrász ne lássa, csak magát az abszolút formát. Hellmer azt követelte, hogy 
a forma, mint tér és a forma, mint életjelenség, egy legyen, egymással egybe
essék, az azon kívül eső dolgoktól, mélységtől, atmoszférától, mint számára nem 
létezőtől, elvonatkozzék, nehogy a szemet mozgásba, s a mozgó szem a lelket izga
lomba hozza. Csakis így kaphatni zárt formát, világos éleijelenségábrázolást, ért
hető mozgást, egységes egészet. Mindezt egybefoglalja a forma lényegét megadó 
vonal, mely összekapcsol, összefűz, zártságot, nyugalmat, harmóniát teremtve. íme, 
az edle Einfalt és stille Grösse mint ideál.

Ez lévén a cél, egészen más kifejezési eszközöket kell a reliefnél is keresni, 
mint aminő a Tilgner-féle festői irány.

Mindenekelőtt egy absztrakt sík legyen a relief ideális háttere, ebbe bele nem 
hatolhat, azt fel nem bonthatja, másodszor pedig egy képzelt sík, a homloksík az
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előtere, melyet át nem törhet, melyből előre ki nem léphet. Mintha alakjait két 
párhuzamos üveglemez közé állítva szemléltetné a művész, ebben a térben kell 
azoknak mozogniok, de úgy, hogy minden formájukat nyugodt szemmel megérthes
sük, minden mozdulatuk világos, minden átvágás látható és minden rövidülés fel
fogható legyen. Egymás mögé rendelt alakok helyett lehetőleg egymás mellé rendel
teket használhat a relief. Nagyon természetes, hogy a háttér síkját, mint síkot, 
éreztetni kell, legfeljebb csekély környezetjelzés engedhető meg, inkább szimboliku
san. Hildebrand reliefjei is ilyenek (XXVI. tábla, 2. kép).

Az antik művészetnek absztrakt sorában — s ott is csak egyes korokban — 
találkozunk ezzel a felfogással, de Hellmerék ezt tartották az antik relief-felfogás
nak. A mintának. Az attól el nem távolodható egyedül igaznak.

A sík háttér előtt építették fel csoportjaikat, még pedig akkép, hogy a csopor
tokat egymás mellé rakták, lehetőleg egymástól elkülönítve; pedig nem ez az 
egyedül lehető csoportalakítás. Wickhoff kimutatott még kettőt: egy korábbit, mely 
egy-egy jelenetet összes következményeivel ábrázolt, s egy későbbit, a folya
matost, mely a hős cselekedeteit egymásutánban, egymásba folyóan mutatta be. 
Egyik sem mondható az antiknak, hiszen minden korban volt absztrakt és volt 
konkrét képzeletstruktúrájú és így más-más törekvésű művész, Hellmerék azonban 
ideálul azt tűzték ki, amelyik külön csoportokat alakított, egy-egy kerek egészet 
alkotva. így fogta azt fel már Thorwaldsen is, a Parthenon frízének szem előtt 
tartásával, legfeljebb a csoportok közt az architektónikus elválasztást mellőzve.

így csinálta Fadrusz is. Nézzük meg kissé közelebbről az Amazonok harca 
3^2 méter hosszú reliefrajzát. (Melléklet.) E tárgy nemcsak a görögöknek, hanem 
ugyanazon ok miatt Hellmernek is kedves feladattémája volt. Ugyanis csoportala
kításra, az alakok kifejező mozgására kedvező alkalmakat ad. Szinte kínálkozik 
reliefmegoldásra. Görögországban az archaisztikus kortól kezdve a szobrászat 
kedves témája, önálló ábrázolásokon, dekoratív művészetben egyaránt. Templomo- ' 
kon, síremlékeken és szarkofágokon, vázákon, fegyvereken és ékszereken az 
amazonok küzdelme, mint egy örökös refrain, fel-felhangzik, meg nem unják soha, 
mert kifogyhatatlan a melódia gazdagsága. Eleinte vallásos, később pusztán 
szimbolikus jelentősége volt, a nő és férfi örök küzdelmének jelképe, miközben az 
amazonokon aratott győzelem a férfinak az államban elfoglalt előjogát is jelentette. 
A görög művészet a mesebeli harcias amazonban, eleinte a női formák ellenére 
is, a férfias jelleget, később a nőies bájt hangsúlyozta, de a harcot, a küzdelmet 
nem mellőzte soha. Az ábrázolás formái úgy a konkrét, mint az absztrakt sorban 
aszerint változtak, amint a küzdelem ábrázolása közben a szimbolikus tartalmat 
vagy magát az azt kifejező funkciót vették lényegesnek. A híres három álló típus
ban, melyek a kapitóliumi, a lansdownei és a mattei-féle másolatokban maradtak 
ránk, a konkrét képzeletstruktúrájú művészet három megoldásának kísérletével 
találkozunk. A megsebesült amazont a harc egy átmeneti pillanatának nyugodalmá
ban látjuk. Magát a harcot reliefeken ábrázolták. A selinusi reliefeken, Pheidias 
Athena Parthenosának pajzsán, Zeusának zsámolyán, a pbigaliai frízeken, a trysai 
emléken, a halikarnassusi Maussoleumon, szarkofágokon és vázákon mindenütt Iát-
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juk az amazonok harcát a legkülönbözőbb szellemű ábrázolásokban. De ott volt 
a Theseus-templom falfestményein, az athéni Poikile-ben (tarka csarnokban), 
Polygnotos monumentális festészetének örökre elveszett emlékein is !

Az iskolai feladat figyelmeztette Fadruszt Thorwaldsen rajzaira, de egyenes 
példát nem nyújthatott neki. Mert Thorwaldsent, a szelíd lelkűt, ki harci jelenetet 
sohasem ábrázolt, a harcot megelőző vagy azt követő mozzanat érdekelte csupán. 
Hiszen így a szellemének megfelelő nyugalmat és sztatikái érzést, az egységet és a 
tömegek összefüggését ábrázolhatta a csoportok ritmikus vonalaival. Fadrusz 
ellenkezőleg azon művészethez állott közel, mely — mint a Scopasé — a szenve
dély pátoszát, a vad harci érzést, az összeütközés mindent magával sodró hevét 
alakította, amint az a Maussoleum és a phigaliai frízen jellemző kifejezést nyert. 
Az erőt, de nem barokos szertelenségében, a szenvedélyt, de nem korlátot nem 
ösmerő hevében. A bárok határán, de mögötte. Micsoda eszközökkel? Bizonyára 
a mozdulat funkcióérlékeinek hangsúlyozásával, melyek azonban korlátot nyertek 
a maguk térérfékeinek folytonos szemmeltartásában.

Sokat tehát nem tanulhatotta mintának kijelölt Thorwaldsen-rajzokból. Fadrusz- 
nak meg kellett keresnie az antik azon elemeit, melyek vele, szellemével, érzésével 
rokonok. Nem, mint Thorwaldsen, nem a Parlhenon-frízhez fordult felvilágosításért 
a relief törvényeinek megértésénél, természetesen még kevésbbé az archaikus korhoz, 
Az izokefália szigorú szabályát nem vette figyelembe, a merev szimmetrikus elhelye
zést, a formák kiterítését az abszolút világosság kedvéért hasonlókép mellőzte, 
még a fiatalos horror vacui sem bántotta, a háttér szigorúságát megőrizte, át nem 
vágta, de hellyel-közzel szabadon is hagyta, nem mint még a Parthenon fríze tette, 
gondosan ügyelve arra, hogy az alakok sűrű egymás mellé s egymás mögé állításával 
teljesen el legyen az takarva, hogy ezáltal a relief ornamensvolta hangsúlyoztassék. 
Nem, Fadrusz reliefje önálló életet él, ő a szenvedélyes mozgást, a patétikus moz
dulatokat önmagukért kívánta ábrázolni és ehhez a formát a Bécsben eredetiben 
látható görög szarkofágok frízétől, a vele rokon maussoleumi és phigaliai reliefektől 
tanulta. Főleg a maussoleumi reliefektől, melyeknél a csoportok lazán függnek 
ugyan össze, a háttér síkját szabadon hagyogatva, de a homloksíkot szigorúan 
megőrizték. Ugyanezt látjuk a lysokratesi emléken, ahol a táj is éreztetve van, 
valamint a Theseion egyik oldalán. A reliefalap felső részéig nem viszi fel az 
alakokat, mint a Parthenon után Thorwaldsen, hanem, mint a Maussoleum művésze, 
az alakok feje fölött üresen hagyja az alap egy nagy csíkját. Mindez a szenve
délyes érzéskitörés, a mozdulatok gazdag váltakozása és szabad kibontakozása, 
a pátosz megnyilatkozása érdekében történt.

Éppen ezért mozgás-motívumaiban is ezekhez áll legközelebb. Az amazon
harcok tipikus reliefmotívumainak egész sorával találkozunk nála: a száguldó 
galoppban menekülő amazont utoléri a görög harcos és hátulról, hajánál fogva 
megragadva, rántja le a lóról (A).

Ezt a motívumot a bécsi amazonszarkofág reliefjei közt látta Fadrusz, az úgy
nevezett Fugger-szarkofágon, mely 1567-ben került Ephesusból (vagy inkább Cyp- 
rusból?) Európába és a bécsi Múzeum büszkesége. Ez a motívum az amazon-
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ábrázolások közkincse. Megtaláljuk a halikarnassusi Maussoleumon (London) ép 
úgy, mint a phigaliai Apollo-templom (London) és egy görög-római szarkofág frízén 
(Paris) és vázafestményeken egyaránt.*) Csakhogy itt mindenütt gyalogos rántja 
le a lovas amazont, míg más ábrázolásokon, mint Pheidias Athena-pajzsán, a térdre 
roskadó amazont ragadja meg hajánál fogva a harcos, a selinusi reliefen pedig 
(Palermo) Herakles kap a nő üstökébe, s egy másik phigaliai reliefen állva, hajánál 
fogva rángatja a harcos az amazont.

Fadrusz új mozzanatot hozott be a motívumba, mikor nála amazon és harcos 
mindenike vadul száguldó lovon ül s galopp közben rántja le a lóról az amazont, 
míg a visszaforduló és hátranéző amazont egy gyalogos ijazza le.

Az új mozzanat a reliefhatás finom megértésével pátoszt fejez ki, de nem 
barokérzésben. Alakjai mozdulatának minden funkciója világos és síkszerű, bár 
még a rövidülésben látott alak is párhuzamos a síkkal, de nincs bennök semmi 
izommutogatás, nem lépnek ki a képsíkból, nem lesznek félig szabad figurákká, 
a térréteg nem magas, a két párhuzamos sík között folyik le minden mozgás, a 
lehető legvilágosabb és érthetőbb mozdulatfunkciókat mutatva be. Ez jellemzi általán 
az egész reliefet, melynek csoportjai igen változatosak.

A tipikus harci jelenetek mellett megjelenik nála a kiengesztelődés, a kegyelem 
és részvét motívuma is.

Vad és elkeseredett harci jelenetek játszódnak le. Ezek közül persze néhány 
tipikus. A Fugger-szarkofág egyik kis csoportján lovas amazon megtámad egy 
görög ifjút, ki egyik társát megölte. A halott ott fekszik a földön, a görög harcos 
a ló zabláját kapja el, jobbjában pajzsával fogja fel a lovas amazon csapását, míg 
hátul társa segítségére egy pajzsos amazon siet, dárdáját dobva a harcos felé. 
Fadrusz lovas amazonát elkapja a harcos, miközben társa védelmére galoppban 
rohan egy sisakos, pajzsos amazon s kardját döfi a harcos felé (C). Egy másik 
jelenet: A harci szekér mellett vad erővel döfi egy amazon a kardját egy görög 
harcosba, baljával elkapva annak hajító dárdáját (D). Újabb jelenet: Egy szigorúan 
háromszögbe felépített csoportban az amazon csapásra emeli fel kardját, melyet 
egy idősebb harcos felfog, míg a pajzsát maga elé tartó fiatal harcos földön fekvő 
társát lábánál fogva rántja el egy másik amazon kardszúrása elől. Mögöttük egy 
harmadik amazon véres férfifejet tart magasra (E). A hagyományos jelenetek — 
látjuk — megihletik ugyan a fiatal művészt, de szolgai módon semmit sem vesz 
át, jóval nagyobb a függetlensége az antiktól, mint az antik művészeké egymástól.

Még kisebb mozzanatokban is: egy lovas amazon és egy gyalogos harcos 
küzdelme közben előrerohan társa védelmére egy szakállas harcos, míg a meg
vadult lovat egy fiatal szolga nagy erővel igyekszik megzabolázni (F). Ez a motí
vum ott van az ú. n. Nagy Sándor szarkofágon (Konstantinápoly). Egy amazon 
leesett lováról és a megvadult ló gazdátlanul eliramlik (C). Ez a ritka motívum 
az Akropolis Nike-templomának frízén megtalálható. A földön fekvő halott amazon, 
aminővel a nápolyi múzeumban találkozunk (I. Attalos pergamosi király áldozati
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ajándéka az athéni Akropolison), de még inkább a Pheidias pajzsán levő haldokló 
amazon mozdulata többször visszatér Fadrusz kompozícióján: a lováról lezuhant 
amazonnál (G), a szekér mellett haldokló harcosnál (A) síb.

Vannak aztán egészen friss kitalálások is: a földre zuhanó amazon ellenfele 
arcába vájt körmeivel védekezik (H), az amazonok menekülésén nevető sisakos 
lovas és gyalogos csoportja (B), az áldozati jelenei (H), de legjellemzőbbek a kegyelmi 
és részvétjelenetek. A Sándor-szarkofágon is látunk ugyan kegyelmet kérő perzsát, 
a Maussoleum frízének egyik térdre hulló amazona is kegyelemért eseng, a phigaliai 
frízen is kegyelmet esd az egyik amazon erősebb ellenfelétől. De Fadrusznál pátoszt 
kap minden jelenet. Lováról lezuhant amazon kétségbeesetten jajgat, miközben egy 
idősebb vitéz ráfogja nyilát. Egy ifjú harcos azonban közbeveti magát és megfogja 
társa nyilát, kegyelmet kérve a nő számára (G).

A humanizmus megjelenik a phigaliai frízen is: az egyik harcos hátán viszi 
el a sebesültet a harctérről, egy amazon felsegíti leroskadt társát. Sőt a részvét az 
ellenségre is kiterjed: egy amazon visszatartja a másikat a legyőzött ellenfél meg
ölésében. A legérdekesebb egy müncheni vázarajz: Achilles megöli az amazonkirály
nőt, ki térdre roskadva védekezik, rimánkodó tekintettel néz a hősre és az meglátja 
benne az asszonyt és karja megáll. Fadrusznál is megjelenik az irgalom: egy 
amazon haldokolva hullott le a földre és egy ifjú vitéz ápolja, ölébe fekteti a nő 
fejét, gyöngéden megfogja a haldokló balját, szemében a részvét fájó érzésével (A). 
A haldokló öreget támogató ifjú (C), a lábából a nyilat kihúzó vitézhez gyöngéden 
és részvétteljesen odahajlik társa (B). A modern emberi érzés diadalmasan megerő
södve mutatkozik!

Hozzájárul mindehhez : a pátoszkifejtés szabad ábrázolásához, az alakok ruha
kezelésének formája. A Bécsben látott szarkofágtípushoz ragaszkodva, az amazonokra 
rövid ruhát ad, mely a vállról hull alá és térdig ér; néha vadállati bőr helyettesíti, de 
lestük mozgását semmiben sem gátolja. A mozgás nála a lényeg, a drapéria csak a 
funkció jelzésére való. Minden naturalisztikus szövetszerű hatás éreztetését mellőzi.

Végül kiegészítette ezt a száguldó lovak ábrázolása. Ágaskodó és vágtató 
lovak mellett sebesülten vagy holtan összeeső lovakkal találkozunk nála. A vágtató 
lovak ábrázolása a görög művészetben a parthenóni frízen jelenik meg a legtisztább 
formában (természetesen a festőktől átvéve, a hagyomány szerint Nikon, Polignotos 
társa festett először vágtató lovat). Ágaskodó, izgatott, prüszkölő lovakkal pedig 
már a Maussoleum frízén is találkozunk.

Az ágaskodó és vágtató ló reliefábrázolásra fölötte alkalmatos forma, mert 
hiszen mozgásfunkcióját oldalnézetben mutatja be a ló a legvilágosabban. Éppen 
ezért ábrázolták is így a legkorábbi időktől, az ágaskodót az egyiptomi és asszír 
művészettől kezdve Velazquezig, a vágtató lovat (galop volant) pedig, ami tulajdonkép 
csak konvenció, mert a pillanatfelvétel nem igazolja, az egész fejlődés,folyamán 
megtaláljuk. A XIX. században Gericeault „Epsomi versenye“ képviseli a legpregnán- 
sabban. Fadrusz is e hagyományos formában ábrázolja, a pillanatfelvétel tanulságait 
még nem ösmerheti, de azért a mozgás, az előrehaladás, sőt a száguldás képzetét 
nem egyszer felkelti.
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Mindezek ellenére reliefjén nyugtalanság és festői össze-vissza nincs sehol. 
Jól kimért és finoman kiszámított csoportok tartják az egyensúlyt, melyek egyenként 
mozgalmasságot és pátoszt éreztetnek ugyan, de egymással jól ellensúlyozva, egy 
nagy és egységes vonalritmus melódiájában egyesülve. Sehol ismétlés, mely egy
hangúságot szülne, de sehol izgalmas változatosság, mely izgatná vagy kifárasztaná 
a szemet. A végső eredmény: a nyugalom sugallása, melyet a csoportok egyensúlyba 
állításával ér el.

Észrevette és elösmerte ezt Hellmer is, különösen azt emelve ki, hogy mennyire 
belülről, Fadrusz képzeletének sajátosságaként nyilatkozik meg az életjelenségek 
nyugodt egységbefoglalásának képessége a belső izgalom és a szenvedélyes pátosz 
formáinak kifejezésénél is.

Előszeretettel adott neki olyan feladatokat, melyeknél ezt a képességét gyako
rolhatta. A sabin nők elrablása, Perseus legyőzi Medusát, síb., mind ugyanezen 
szellem kifejezése. A sabin nőknél érdekes, minő önmagához való következetesség
gel fogja fel a római tárgyat — görög absztrakt szellemben. Csak általános történeti 
színt adott neki, a rómait és sabint fajilag is csak típusban jellemezve, — őt a 
mozgásmotívumok és a csoportelheiyezések érdekelték. Mennyi történelmi realizmust 
vitt volna be e tárgyba egy római szobrász, pl. Titusz diadalívének konkrét képzeletű, 
szinte impresszionista érzékű művésze! Fadrusz hű maradt a vele rokon absztrakt 
képzeletű művészet stíljéhez. Ebben aztán megerősödött és ez művészete egyik leg
erősebb oldala lett. Játszott a bároknak látszó témákkal, de sohasem lett barokos. 
Legyűrte annak kicsapongásait, kikerülte formafelbontásait, elhagyta szertelenségeit 
és mellőzte erőtlen hősködéseit. Ura lett a belső izgalomnak, mert egy nagy és 
állandó uralkodó kontúrba tudta foglalni a szétesni induló formákat, a formák 
szenvedélyes mozgási tartalmának mind erőteljesebb kifejezésére törekedve, ezekkel 
állapította meg a térértékeket, benmaradva a síkban, egységet, harmóniát teremtve a 
mozgás és tér között, s míg egyrészt megösmerte a formákat, azok anatómiáját és minden 
mozgáslehetőségét, melyek érzéskifejtésekre alkalmasak, másrészt kezdte megérezni 
azt az igazságot, hogy a formákat összefoglaló kontúron belül kell megmaradnia 
annak, aki monumentalitásra törekedik.

íme, Hellmer iskolája jó iskola, jó iskola, ha egyoldalú is; de a művésznek 
egyoldalúnak, fanatikusnak kell lennie, hinnie kell rendületlenül a maga igazságában. 
A mester elismerése serkentően hatott Fadruszra és a kompozíció titkos törvény
szerűségeinek kutatásába teljes odaadással elmerült. Nagyon természetes tehát az a 
mind erősebben felébredő vágya, hogy egy szigorúbban monumentális feladaton próbálja 
ki kifejező készségét.

Akadémiai tanulmányainak vége felé (1891 tavaszán) részt akart tehát venni 
egy önálló kompozícióval a nagy versenyeken. Egy olyan témát választott, mely őt 
kezdettől fogva foglalkoztatta, mellyel folyton-folyton kísérletezett, mert a lelkében 
élt a hit, az élő hit, s Krisztusban látta ő hitének legnagyszerűbb képviselőjét, 
„a legnagyobb reformátort, a legnagyobb államférfit, a legnemesebb embert“, aki 
„az istenség fogalmának oly teljesen megfelelt“. Krisztust a keresztfán fogja ábrá
zolni (XXVII, tábla), § bízott abban, hogy a hagyományos formák közt is egyé-
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nivé lesz, meri őszintén akarta adni látományát, úgy, ahogy azt lelkében megfor
málta évek lassú munkájaként s hurcolta magával érzéssel terhesen. Hogy egy óriási 
tradícióval kell megküzdenie? Minél nagyobb egy megoldás tradíciója, annál jobban 
sarkalja a zsenit, hogy bemutathassa a „maga kezét“. Mestere ezt nem helyeselte: 
félt, hogy e sokat feldolgozott tárgyban új művészi felfogást és eredeti érzést nem 
fog tudni kifejezni. Titokban dolgozott tehát, zárt ajtók mögött, egy barátja kerti 
házában, gyorsan, lázasan, hogy elkészülhessen a határnapig. Csak pozsonyi bará
tait avatta be titkába. Azok vele együtt remegtek a sikerért. Maga ácsolta össze 
a keresztet, hogy modelljét a keresztfán függő állásban tanulmányozhassa. De a 
modell egy percig sem bírta ki a nehéz „állást“, s nem lehetett rávenni, hogy még 
egyszer keresztre függesztesse fel magát. Fadrusz tudott magán segíteni. Ö maga 
lett a modell, s nagy kínok közt addig tűrte a tortúrát, amíg a fotográfus 
különböző oldalról lefényképezhette (XXV. tábla, 2. kép). Ezen képek alapján mintázta 
Krisztusát, már-már készen volt, mikor az agyag összeomlott, de nem esett kétségbe. 
Megcsinálta újra és a kitűzött időre elkészült vele.

Hellmer aztán maga beszélte el nekünk, mily meglepetés volt számára Fadrusz 
ez első önálló műve. Nem hitt a szemének. Aztán megismétlődött a jelenet, amikor 
Knaus a kész Siralomházat bemutató Munkácsyhoz, akit pedig ő is lebeszélt a 
próbálkozásról, meghatottan így szólt:

— Nem volt igazam. Műve remekmű!
Ez 1891 elején történt. Lippert Jánosnak nem sokkal később ezt sürgönyözi : 

»Megnyertem az első díjat fényesen. Ki fogom állítani Pozsonyban.“ De csak hetek 
múlva mehet le Pozsonyba. Barátai türelmetlenül várják.

„Micsoda dolog az? — nyugtalankodik Lippert. — Megígéred, hogy nyolc-tíz nap 
múlva Pozsonyban lesz Krisztusoddal együtt és íme elmúlik csaknem két hónap és se 
János, se Krisztus! Miez? Igazán nem tudom, mi lehetett? Mi baj? Csak nem vagy beteg? 
Isten őrizzen! Vagy Krisztus-szobrodat érte újra valami baj?“

Ez idő alatt egyik barátjuk, Fodor István, a kiváló elektrotechnikus, Edison 
volt munkatársa, Athénbe került, mint az odavaló villanyfejlesztő intézet igazgatója, 
s Lippert értesíti róla Jánost, mert tudja, mily gazdag érzelmi kapcsolatot fog ez 
Jánosban felébreszteni. Hogyne, Görögország most már neki mást, sokat jelentett. 
Ekkor dolgozott Apollóján és lélekben sokat bolyongott Hellas mosolygó kék ege alatt.

Végre 1891 március végén bemutatja feszületét Pozsonyban. Drodtleff Mihály- 
uccai boltjának nagy udvari helyiségében fekete lepellel bevont háttér elé, oltárszerűen 
állította azt fel. Batka János hűvösen ír róla, nem tudja neki megbocsátani, hogy 
elhagyta a számára kijelölt mestert. Az akadémikus irány és a realizmus össze
egyeztetését látja benne, de hozzáteszi „manches ist dabei unausgeglichen, manches 
rnit Entschiedenheit scharf angegeben“, de azért szorgalommal még csinálhat olyant 
tá, »die auch ferne Kreise reden macht“. Fadrusz szépen megköszönte a jóakaratot 

ment vissza Bécsbe dolgozni. A pozsonyiak azonban sokkal jobban méltányol
ták a feszületet, mint Batka. Főleg az egyszerű közönség.

Maga a művész beszélte később: „Reggelenkint egy-két kiváncsi anyóka vető
dött a helyiségbe. Ezeknek egyike-másika szinte ösztönszerűleg borult térdre a feszület
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láttára s imádkozott a feszület előtt. A piacról hazatérőben újra befértek ezek a 
jámbor lelkek egy kis imára s velük együtt jöttek többen, úgy hogy délfelé már 
zsúfoltságig megtelt a terem. Templomi csend támadt a kiállítás helyiségében. Az 
volt a megható, hogy milyen áhitatosan suttogtak! . . . És mielőtt távoztak, mint 
husvétkor a feszület mellett a templomban, mindenki hagyott egy-egy krajcárkát ott, 
ahol térdelt. Volt sok olyan, aki egy-egy susztertallért sem sajnált. . .“

A nyarat Fadrusz Bécsben töltötte, július végéig, mint az akadémia növen
déke, később „műtermet nyitott“, azaz kibérelte azt a kis kerti helyiséget a Práter 
táján és dolgozott tovább. Többek között ekkor faragta márványba az Apollót és 
készült vele a pesti kiállításra. Barátainak reménykedve ír e tervéről. Mikor aztán 
látja, hogy az Apollo még sem készülhet el idejére, elhatározza, hogy a feszülettel 
próbálkozik meg. Lippert 1892 december elsején írja neki:

„Adja az Isten, hogy minden tekintetben kedved szerint való eredménnyel járjon első 
föllépésed hazánk fővárosában. Fodor István vasárnap körünkben volt. Együtt vacsoráztunk. 
Szóba került kiállításod és a kritika elösmerése. Sajnálkoztunk afölött, hogy nem iparkodsz 
tőkét gyűjteni, mellyel külföldre mehetnél, hanem sokféle haszontalanságra költöd pénzedet. 
Ekkor fölmerüli az az eszme, hogy téged mostani körödből ki kell rántani. Fodor István azt 
mondta, hogy legjobb volna, ha Athénbe mennél. Az volna a legmegfelelőbb hely tanulmányaid 
folytatására, ismereteid gyarapítására. Olyan nagyszerű anyag kínálkozik, annyi remekmű, 
melyek tanulmányozása egész életedre maradandó becsű lesz. Szállást, élelmet nála fogsz 
találni. Még az utazást is olcsóbban megteheted majd. Minthogy ilyen alkalom aligha fog 
kínálkozni egyhamar: tehát mindnyájan amellett voltunk, hogy nyúlj utána . . . Pista még azon 
reménységnek is kifejezést adott, hogy összeköttetéseinél fogva szerezhet neked keresetet is.“

Ez a gondolat nagyon megtetszett Jánosnak s talán meg is fogadja, ha egy 
váratlan körülmény közbe nem jön: nagy sikere a téli tárlaton. Ez döntő fordulatot 
ad egész életének. Erről így ír Budapestről Lippert Jánosnak:

„Az újságokból mindig azt olvastam az utolsó napokban, hogy a kiállítás oly gazdagon 
lett ellátva művekkel, hogy a bizoltság helyszűke miatt 800 mű közül közel háromszázat 
kénytelen volt visszautasítani. Gondolhatod, mennyire megszeppentem e vészhír hallatára, s 
az az új hír, hogy a visszautasított művészek egy „Salon des réfusésM akarnak létrehozni, 
ez a hír sem bírta lelkem kételyét lecsillapítani, mert hiszen egy új emberrel nem szoktak 
sokat teketóriázni, főleg ily nagy helyszűkekor. Pláne az a klauzula is megvan, hogy három 
mázsánál többet nem szabad, hogy nyomjon egy mű, s az én Krisztusom jóval meghaladja 
ezt a súlyt, annak ellenére, hogy cachiroztattam és új (üres) keresztet csináltattam. Ezeket a 
kínzó, bizonytalan gondolatokat többé már el nem bírván, szedtem a sátorfámat és lejöttem 
a fővárosba, megtudni, hogy hányadán vagyok ? Amint dobogó szívvel beléptem a művészet 
templomába és odafordultam a nagy feljárat felé, az első, amit láttam, a Krisztus volt, a leg
jobb helyen, zöld lombok közt és roppant hatásosan, úgyhogy szinte magam is el voltam 
fogúivá. Olyan helyen van az, édes Janim, hogy nincs emberi szem, aki azt ne legyen kény
telen meglátni és oly tüntető kiváltságos hely ez, hogy rögtön éreztem, hogy ezzel nyilvánosan 
az elismeri művészek közé soroltak a rendező zsűri-tagok.

Eddig a pillanatig nem ismertem egyetlenegy neves magyar művészt sem személyesen 
s ők mint ismeretlent ítéltek meg. Nem volt olt még senki, mert a kiállítás még nem készüli 
el. Strobl tanár, amint meghallotta, hogy itt vagyok, lejött mindjárt és olyan szívesen gratulált 
s oly melegen fogadott ismét és ismét gratulálva, hogy egészen meg voltam zavarodva. Mon
dotta, hogy nagy tetszést aratott a munkám, egyhangúlag nagyon meg lett dicsérve, s hogy 
a festők főkép mind el vannak ragadtatva ; neki személyesen pedig igen nagy szatiszfakciót
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szereztem, mert ő három év előtt, bár személyesen nem ösmert, egész erélyével mellettem kar
doskodott, hogy én kapjam meg a király ösztöndíját három évre. Ekkor leszavazták és íme, 
most én neki ilyen szatiszfakcióval szolgáltam.“

Fadruszra a magyar művészek részéről nyert e fogadtatás feledhetetlen be
nyomást gyakorolt. Sohasem tudta eléggé meghálálni és igazi jó kolléga, őszinte 
barát lett belőle haláláig. Sikere a közönség körében is visszhangra kelt. Meg
nyerte az ezerforintos társulati díjat, Csáky Albin gróf miniszter márványban 
való megrendelésre ajánlotta a lipótvárosi templom számára, s a kritika is elisme
réssel fogadta.

Mikor budapesti sikerének híre Bécsbe jutott, mestere, Hellmer, pompás babér
koszorút küldött neki ezzel a felírással: „A fiatal győzőnek — igaz nagyra
becsüléssel, Hellmer“. Fadrusz ezt a babérkoszorút azonnal a pozsonyi takarék
pénztárnak küldötte meg, mert — írta Gervay igazgatónak hálás szívvel — „ez 
a babér nem őt, hanem a takarékpénztárt illeti meg“. Tehetségének és jellemének 
ez volt első próbaköve. János szívét áradó boldogság töltötte el. Meghatva ment 
haza, Pozsonyba, nyakába borult öreg édesanyjának és hálás szívvel odaajándé
kozta feszületé gipszmintáját a virágvölgyi templomnak, ahova búcsújárni járt a 
városnegyed szegény lakossága.

Hadd beszéljem itt el, eiibevágva az eseményeknek, a feszület további 
történetét.

A papság nem volt a feszülettől elragadtatva s a miniszter ajánlására azzal 
felelt, hogy a feszületet túlemberínek jelentve ki: a lipótvárosi templom számára 
márványba való faragfatását megakadályozta. Máig sincs meg maradandó formában. 
Egy időben az evangélikusok körében Pozsonyban gyűjtés volt megindulóban, hogy 
kifaragtassák márványból a feszületet, de az evangélikus lelkész is túlemberínek 
tartotta, s így ellenezte. A szegedi városi múzeum is csak gipszmintáját őrzi. 
A pozsonyi evangélikus líceum kápolnájában levő példány is gipsz. Újabban arról 
van szó, hogy a főváros sírkőnek faragtatja ki hantja fölé, de egyelőre még 
csak gipsz.

Pedig volt még egy sikere Fadrusznak a feszületével. Az 1900-iki párisi 
kiállításon Harry Hems angol műbarátnak lelkét annyira megkapta, hogy megvásá
rolta egy öntvényét, s az exeieri templomnak ajánlta fel. Sajnos, a szállítók hibá
jából, az öntvény darabokra törve érkezett meg, s Fadrusz kénytelen volt egy 
másik példányt küldeni. Most az ájtatos angol hívekben kelt áhítatot a magyar 
mester alkotása. Ennek a híre nagy megelégedést keltett Fadrusz barátai körében, 
többen fotográfiáját kérték, többek közt gróf Andrássy Tivadar is, ki maga is erős 
művésztehetség volt és köszönő levelében kijelenti, hogy a „Krisztus-szobrot a 
magyar szobrászat egyik legjobb művének“ tartja s hogy „igen örül azon, hogy 
egy angol tulajdonában becsületet fog nekünk szerezni“, de azért — ismételjük — 
gipszben van meg még mindig a „magyar szobrászat egyik legjobb műve.



VIII.
A millénium esztendeje mindjobban közeledett. Az egész országban láza
san készültek a kiállításra, a nemzeti múltért való lelkesedés lángja 
fel volt szítva, mindenütt oltárt emeltek a szent emlékezetnek. Épült az 
országház, hogy freskódíszben pompázva, fogadhassa a milléniumra az 

országgyűlés két házát. Munkácsy Mihály és a festők nagy számban történeti 
képekkel foglalkoztak. A városligeti nagy emlék pályázatán Zala György győzött. 
A vármegyék és városok versengtek egymással, hogy a nagy eseményt minél mél
tóbb művészi formában ünnepelhessék.

Pozsony városa az elsők között volt, amelyek emlék felállítását határozták 
el. A királyhűségüket, a nemzethez tartozandóságukat, egész dicső múltjukat akar
ták megörökíteni. Annál is inkább, mert ezzel egy régi adósságot kellett letör- 
leszteniök.

Pozsonyt ugyanis Ferdinánd, az első habsburgházi király 1536-ban koronázó 
városnak jelentette ki, s így 1563 óta, amikor Ferdinánd fiát, Miksát, megkoronáz
tatta, ott történtek a királykoronázások, a dómban, melyet követett a koronázási 
dombon a négy világtáj felé sújtott kardcsapás, az ország védelmének szimbolikus 
jelzése. Következtek később a többi királykoronázások, mind Pozsonyban: II. Mátyásé 
(1608), IV. Ferdinándé (1647), 1. Lipóté (1657), I. Józsefé (1687), III. Károlyé (1712), 
Mária Teréziáé (1741), II. Lipóté (1790), V. Ferdinándé (1830). Az ezt követőt, az 
I. Ferenc Józsefét, azonban már nem Pozsonyban, hanem Budapesten tartották meg 
és törvényben mondották ki, hogy a koronázások ezentúl ott fognak megtörténni.

A Mária Terézia alatt Hillebrand kiváló műépítész által kőből emelt remek 
koronázási domb ilykép fölöslegessé vált és tárgyalások indultak meg a város és 
a minisztériumok között, melyek eredménye az lett, hogy a közlekedési akadályul 
szolgáló koronázási domb eltávolítása engedélyeztetett azzal a kötelezettséggel, 
hogy helye egy emlékszoborral jelöltessék meg. Ennek következtében 1870 májusá
ban a koronázási dombot lehordják, faragott köveit eladják, de az emlékszobor 
felállításával egyre késnek. 1874-ben a pénzügyigazgatóság megsürgeti. Készül is 
egy terv, melynek költsége 2292 frt. volna, de ez a városi pénztár „siralmas álla
potára“ való tekintettel nem kerül kivitelre. 1883-ban, újabb sürgetésre, megbízzák 
Könyöki építészt az emlék megtervezésével, akinek renesszánsz stílben tervezett 
oszlopa 3000 forintba kerülne, de ez időben sem volt a város olyan helyzetben, 
hogy a tervet megvalósíthassa. Halasztást kértek hát újra.
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1892-ben azonban minden megváltozott. Pozsony hirtelen és váratlanul fel
lendült, kedvező helyzetét fölismerte és régi polgári erényei győztek. A nyolcvanas 
években ugyanis a gazdasági megerősödés országszerte megszilárdult, a belső 
békével, a megjavult állami gépezet közremunkálkodásával egyenletes anyagi haladás 
járt karöltve. Az ipari intézmények Pozsonyban is fellendültek, új gyárak keletkeztek. 
A város megmenekül adósságaitól és szívvel-lélekkel csatlakozik az anyaország
hoz, hódol királyának és megragad minden alkalmat, hogy liberális és lojális fel
fogását igazolhassa. A pozsonyi polgárság az uralomra jutott szabadelvűség 
nemzeti jellegét most már szívesen elösmerte és szerette hangsúlyozni véle való 
együttérzését is.

Mikor tehát most az egész országban készültek ő felsége huszonötéves koro
názási jubileumára, a pozsonyi szabadkőművesek „Hallgatagság“ páholyában Batka 
János indítványára elhatározták, hogy Pozsony múltjának és királyhűségüknek 
emlékére a koronázási emlék felállítását szorgalmazni fogják.

Már május 2-án Neiszidler Károly orsz. képviselő azt indítványozta a városi 
közgyűlésen, hogy június 8-án rendkívüli közgyűlést hívjanak egybe a koronázási 
emlék felállítása tárgyában. Ezen aztán Tallér Pál helyettes polgármester megtette 
az emlékszobor felállítására vonatkozó indítványt, melyet monumentálisnak tervezett, 
s kimondták, hogy az emléknek a milléniumra el kell készülnie. Persze bizottságot 
küldtek ki, mely aztán húzta-halasztotta az ügyet, ameddig csak tehette. De ennek 
a huzavonának is megvolt a maga nagy oka. Abban, hogy az emléket lehetőleg 
pozsonyi fiú csinálja, mindenki megegyezett. Az irányadó körökben sok barátja volt 
Tilgnernek és elsősorban maga Batka, testi-lelki barátja, aki azonban egyszersmind 
Fadrusz első pártfogója is volt. Választani kellett tehát és ő szívvel-lélekkel 
Tilgnerhez, a kész nagy mesterhez állott, s azt az eszmét propagálta: bízzák meg 
a kivitellel egyenesen Tilgnert, s ezt meg is mondta Fadrusznak szemtől-szembe. 
Persze azt már elhallgatta, hogy neki magának is van egy eszméje és Tilgnert 
megnyerte már ez eszme kivitelére, s hogy Tilgner dolgozik is rajta és műtermében 
várja az egyenes megbízatást. Fadruszt nagyon bántotta ez az igazságtalanság. 
Szerencsére nemrég közszemlére állított feszületé sokkal mélyebb benyomást lett a 
Pozsonyiakra, semhogy egyszerű mellőzésébe belenyugodtak volna. Már június 11-én 
üzt indítványozza Orívay Tivadar,*) hogy hirdessenek inkább általános pályázatot, 
mert hacsak pozsonyiak pályázhatnak, megtörténhetnék, „hogy Tilgner nem volna 
hajlandó tanítványával, Fadrusszal síkra szállani, mit már csak azért sem akar
hatnánk, mert oly hírneves és jeles művészt, amilyen Tilgner, a versenyben való 
részvételre mindenáron rá kellene bírnunk. De másrészt igazságtalan volna, ha oly 
törekvő s teremtő erejéről már tanúbizonyságot tett tehetséget, minő Fadrusz, a 
versenyből egyszerűen kizárnók azáltal, hogy Tilgnernek megbízást adnánk a mű 
elkészítésére“.

Itt tehát pártok alakultak s ezek igen elkeseredett harcot folytattak egymás 
ellen. Batka eszméje alapján Tilgner a következő tervet csinálta: hatalmas gránit-

) Nyugafmagyarországi Híradó, 134. sz.
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alapzaton királyi jelvényeket őrző oroszlán nyugszik, s a gránitalapzatra a Pozsony
ban megkoronázott királyok reliefarcképei kerülnének (XXVIII. tábla, 1. kép). Az 
emlék igen emlékeztet ugyan a bécsi Liebenberg-emlékre, minden jelképe, a relief
arckép, az oroszlán, a címer közös a két emléken, csak a jelképek elhelyezése más. 
Tilgner terve minden monumentális hatást nélkülözött, legfeljebb alkalmat adott volna 
mesterének, hogy néhány képzeleti reliefarcképet mintázhasson. Fadrusz nagyon 
élesen lebírálta egyik barátjához*) írt levelében Tilgner tervét, egyenesen kopizá- 
lással vádolva őt. Hasztalan propagálta Batka a zseniálisnak hirdetett tervet: 
valami nagy elragadtatással nem fogadták. Ehhez járult Fadrusz elhatározó sikere 
a budapesti kiállításon, melynek híre erős visszhangot keltett Pozsonyban. Fadrusz 
barátai tehát szervezkedtek. December 14-én a végrehajtó-bizottság összeült és 
elhatározta, hogy egy kisebb albizottságot bíz meg a végleges határozat meghoza
talára, kimondva, hogy csakis pozsonyi művészek kéressenek fel a pályázatra. 
Batka kitartott eszméje mellett, cikket írt a két német lapba Tilgner és tervezete 
mellett és a december 21-én megtartott döntő ülésen is ily értelemben szólalt fel; 
de a bizottság, Dröxler polgármesterrel az élén, amellett határozott, hogy Tilgner is, 
Fadrusz is szólítfassanak fel a pályázaton való részvételre. Micsoda örömet oko
zott e hír János barátai között!

Ortvay Tivadar írja neki (december 29):
„Tisztelt barátom uram ! Nagyon örvendek, hogy a pályázatra meghívást kapott. Itt, 

főleg a magyarság körében mindinkább terjed a meggyőződés, hogy a koronát tartó orosz
lán eszméje elfogadhatatlan. Az könnyen emlékeztemé az emberi a cseh oroszlánra. Az emlék
nek okvetlenül magyar, nemzeti vonatkozásúnak kell lenni. Kövessen el mindent, hogy ter
vezetével sikert arasson. Ily jó alkalom nem fog egyhamar ismét kínálkozni.“

Ugyanakkor Lippert is örvendezett:
„Tehát mégsem sikerült Batkának áradozó, hyperloyális cikkeivel téged tönkre lenni, 

azaz kizárni a versenyből. Remélem, hogy mint győztes kerülsz ki a harcból. Isten segítsen ! 
Boldog új évet! Legyen ez egy új korszak kezdete életedben!“

János pedig-német nyelven írt - következő levélben tudatja anyjával az örömhírt: 
„Édesanyám! Batka azt akarta, hogy csak Tilgneri hívják meg egyedül a terv- 

csinálásra, ebbe azonban csúfosan belesült. A polgármesteri hivataltól már megkaptam a 
megtisztelő meghívást a tervcsinálásra, csak Tilgner pályázik még, nem félek a konkurenciá
jától. Az emlék körülbelül 50 ezer forintba kerülhet. Imádkozz Istenhez, hogy sikert arasson 
Jánosod“

A fővárosi újságok is tudomást vettek a pozsonyi háborúról és a téli tárlaton 
feltűnt, babérkoszorús ifjú művész sikeréről. Prém József, aki ekkor Pozsonyban 
tanárkodon s a pesti lapoknak híreket szokott küldözgetni, hosszabb cikkben állí
totta össze Fadrusz életrajzi adatait,**) s azokat a sok, részben való, részben 
költött híreket, melyek ilyenkor az újonnan feltűnt nevezetesség körül felburjánzanak: 

„Nap-nap után kapom a híreket,— olvassuk Prém cikkében — milyen kitün
tetések érik Pozsony szülöttjét. Gróf Andrássy Gyula megrendelést tett nála; gróf

♦) Engyeli, Erinnerungen an J. Fadrusz. Pressburger Presse, 1903 nov. 2. 
**) Fővárosi Lapok, 1903 január 16.
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Keglevich István magasztalva emlegeti a tehetségét; Szlávy József koronaőr meg
hívta a házába, hogy gratuláljon neki; gróf Csáky Albin miniszter pedig a kitünte
tett Krisztus-szoborművet márványban való megrendelésre ajánlja a lipótvárosi 
bazilika számára. Már az új országház szobordíszítéseinek egyrészét is rábízza 
gróf Tisza Lajos, sőt herceg Hohenlohe főudvarmester is készséggel ad neki 
helyiséget a budai várkert bazárépületében, hogy ott műtermet rendezzen be.“ Köl
temény és valóság vegyest! A fődolog az, hogy meghívást kapott a koronázási 
emlékpályázatra. Itt aztán vetélytárs nélkül maradt. Mert mint előrelátható volt, 
Tilgner sértett büszkeségében visszalépett a verseny elől. „Nagy monumentális 
feladatok, — írta — melyeknek elkészítése időhöz van kötve, nem engedik meg, 
hogy Batka levéltáros eszméjét plasztikailag megteremthessem.“

Fadrusz azonban kijelentette, hogy megcsinálja a vázlatot, még pedig ingyen. 
A művész levelének ez a része így hangzik:

„Mélyen tisztelt uraim ! A pozsonyi polgárok tanoncéveimtől kezdve mindenkép pártolták 
művészi törekvéseimet. Ők taníttattak a műfaragásra, katonai éveim után szakadatlanul meg
rendeléseikkel és biztatásaikkal halmoztak el, a legdrágább könyvek, a legritkább művek, 
amennyit csak óhajtottam, mind rendelkezésemre állottak; végső akadémikus kiképeztetésemre 
a pozsonyi polgárok nagy pénzösszegeket áldoztak éveken keresztül és mióta önálló lettem, 
Pozsonyból sohasem hiányzottak a megrendelések. Tehát büszkén elmondhatom magamról, 
hogy a város fia vagyok a szó legszorosabb értelmében. Ha tehát én mindezek után nem 
volnék képes a pozsonyiak szívét megragadni és fellelkesíteni, ha nem volnék képes kifejezni 
szülővárosom fényes történelmi nevezetességét és halálra kész hűségét király, haza iránt és 
Pedig kifejezni úgy, hogy az ifjú és az agg szíve egyaránt büszke lánggal fellobogjon, ha 
erre nem vagyok képes: akkor díjról nem is akarok még hallani se...“

Pedig mikor ezt a levelet megírta, már tisztában volt eszméjével, csak érlelni, 
formába önteni, teljesen kialakítani akarta, azért kért néhány hónapnyi munkaidőt. 
Megkapta, s visszavonult dolgozni.

Ortvay leveléből, de a maga érzéséből is mihamar rájött arra, mi lehet az a 
magyar nemzeti vonatkozás, amely megremegtesse minden magyar ember lelkét.

A „vitam et sanguinem“ jelenet a legigazabb jelképe Pozsonynak, király
hűségének, nemzeti érzésének, egész múltjának.

Hogy ez mennyire természetes és magától értetődő volt, bizonyítja az, hogy 
erre nemcsak Fadrusz gondolt, — a gondolat szinte a levegőben volt. Még javában 
dolgozott a mintán, mikor Engyeli Jenő pozsonyi szerkesztő felkereste Bécsben, 
de Fadrusz nem akart elárulni tervéből semmit.

— „Mibe fogadjunk, — feleltem — hogy az alapgondolat a „vitam et san
guinem“ lesz?

Ennek a megjegyzésnek erős hátbadöfést köszönhetek, melyet még nyolc nap 
uiulva is éreztem. Örömének és meglepetésének adott ezzel kifejezést, hogy eszméjét 
kitaláltam. Aki már kapott Fadrusztól egy szerető kézszorítást, az tudja, hogy az 
d kényeztetései néha életveszélyesek voltak.“ *) Engyeli tehát eltalálta az alapgondo- 
iutot. De nem az a lényeges. A probléma: a forma.

r) Engyeli, Erinnerungen an J. Fadrusz. Pressburger Presse, 1903. 302. sz.
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A „vitam et sanguinem“ jelenetet ugyanis igen sokan megfestették, nemsokkal 
az események után, osztrák, olasz és francia művészek felesszámmal. Adel 1778-ban 
megrajzolta(Ranschburgermetszette), a királynő áll gyermekével a karján a szabadban, 
a kivont kardú nemesek körülfogják és lelkesen kiáltoznak. Ez az alapforma. Trichon 
rajzán a jelenet teremben játszódik le, R. Scheeinén a kivont kardú nemesek eskü- 
döznek. Rethelén Mária Terézia lehajol az előtte térdelő nemeshez, Nilson rajzán 
áll, ellenben egy másik ismeretlen szerző rajzán (Mayer metszette) a trónszéken 
ül. Feldolgozta a jelenetet Hayes híres milánói festő s Fragonard Alexander francia 
festő is, a nagy Frago fia.

Látta-e ezeket a rajzokat a Hofkanzleiban Fadrusz, nem tudom; bizonyos, 
hogy egyik sem kapta meg.

Az inspirációt inkább egy más rajzból, J. E. Ridinger (1698—1767) metszeté
ből vette, mely Mária Teréziát lóháton ábrázolja, amint lovát egy apród vezeti. A réz
karcot egy pozsonyi ösmerősétől, dr. Vámossytól kapta.

Az első formában Mária Terézia — beszéli Engyeli — arabs lovon ült. „Ennek 
láttára önkénytelenül azt a megjegyzést tettem, miért nem használ inkább spanyol 
lovat, mert hiszen ezidétt ezt a fajtát szerették a bécsi udvarnál.“ Fadrusz egy ideig 
gondolkozott és azt mondta: „Ez igen jó eszmének látszik, az arabs lovat különben 
is igen mozgékonynak érzem.“ Engyeli erre igen büszke volt, s mikor később 
(1895-ben) tudakozódik a készülő Mária Terézia-emlék felől, ezt írja neki: „Jogom 
van azt kérni, hogy engem a munka haladásáról értesíts, mert hiszen csak nem 
feledted el, hogy a spanyol mén apjának tekinthetem magam.“

Hellmer nagy örömmel hallotta milyen szép feladatot kapott és ajánlataival 
mindenben segítette. Az ő révén az udvari lovardában mintázhatta a hatalmas 
spanyol Albát, melyet gróf Wurmbrandt reggelenként előbb belovagolt.

Legnagyobb gondot azonban a Mária Teréziát ábrázoló modell megtalálása sze
rezte neki. „Olyan nőre lett volna szükségem, — beszélte a művész — aki hozzászokott a 
lóhoz, aki nyugodtan, méltóságteljesen tud ülni és hatalmában van a ló akkor is, 
ha az éppen meghorkan. S aztán ... én az alakot előbb aktban akartam meg
mintázni, hogy csak azután rakjam fel rá a kosztümöt, alaposan áttanulmányozva 
a lovon ülő nőt... Hol kapok ilyen aktmodellt? Gondterhelt fejjel járom Bécs utcáit, 
mikor egyszer csak szemem elé került a cirkusz plakátja, hirdetve egy ismert mű
lovarnő felléptét. Mentő eszmém támadt. Jegyet váltottam és idegesen vártam, míg 
a műlovarnő fellép. Csakugyan, ő az, az én Mária Teréziám, úgy ülte meg a lovat, 
olyan biztosan, olyan nemesen, olyan méltóságteljesen, de olyan könnyedén is, 
aminőnek én azt megálmodtam. Mert álmomban mindig őt láttam. Játszik a lóval és 
uralkodik rajta. Előadás után igyekeztem bejutni a lovarnőhöz. Minden ékesszólá
somat felhasználtam, hogy kérésemnek engedjen. Hogy milyen szép és hálás fel
adat lesz az. Az ő lovaglása örökre szóló mintája lesz a lovagló nőnek. Ez az első 
eset, hogy lovon ülő nőt ábrázol a modern szobrászat. Ahhoz ülhet ő modellt . . .

Türelmesen végighallgatott, aztán így felelt:
— Mert nem pénzzel állott elő: megteszem. Mert nincs a világnak olyan 

vagyona, amiért aktot állanék. De így, — itt a kezem!
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S nagyon türelmes és igazán pompás modell lett, végül még kritizálta is a 
munkámat, s milyen szakszerűen . . . Csak legalább ne feledtem volna el a nevét!“

Megvolt hát a ló is, Mária Terézia ült már rajta, s a két mellékalak kosztümjét 
is megkapta, a mágnásét gróf Festetich Tasziló, a közvitézét az udvari múzeum 
kölcsönözte. A mintával kész lelt, s június első napjaiban hazavitte Pozsonyba 
(XXIX. tábla, 1. kép) és a városháza tanácskozótermében közszemlére állította.

A tervezet mindenkit elragadott, a pozsonyi lapokban lelkes cikkek jelentek 
meg, s Frigyes főherceg és neje is, megszemlélvén a mintát, elragadtatásuknak 
adtak kifejezést. Izabella főhercegnőt Mária* Terézia büszke királyi tartása ragadta 
el; Frigyes főhercegnek a pompás és méltóságos spanyol ló eredeti mozdulata 
tetszett. Mikor a végrehajtó-bizottság összeült, Fadrusz ott ékes szavakkal fejtette 
ki eszméjét. Következtek a felszólalások. Dankó apát kifejtette, hogy Marczali Henrik 
kutatásai alapján a híres felkiáltás hiteles szövege ez: Vitam et sanguinem pro 
rege nostro, s ajánlja, hogy ez legyen a felirat. Elfogadják. De ekkor Batka János 
feláll és azt ajánlja, hogy a megbízás előtt jó volna szakértőket is meghallgatni és 
ezért meg kellene hívni Kelety Gusztávot, aki szintén pozsonyi és a mintarajziskola 
igazgatója. Fadrusz barátai táborában nagy a megdöbbenés! Ki tudja mit akar 
Batka e meghívással? Hátha ezen az úton hozná vissza Tilgneri? Kumlik Tivadar 
tehát ellenzi és lelkes szavakkal szólal fel Fadrusz terve mellett, s fölöslegesnek 
tartja idegen bíráló felkérését. Általánosságban mégis Batkának volt igaza. Mert 
hiszen egy zsűri, melyben egyetlen szakértő sem volt, nem lehet jogosult egy várost 
díszítő, nemzedékek ízlését befolyásolni hivatott emlékmű sorsa felett dönteni. 
A szoborbizottságok összeállításának kérdése igen nehéz és még teljesen tisztá
zatlan. Mert, teszem, Kelety Gusztáv egyedül való meghívása sem lendített volna 
sokat a dolgon. Egyoldalúan fejlett ízlése nem volt alkalmas döntő ítéletmondásra. 
A jelen esetben annál kevésbbé, mert Fadrusz tervezetével Pozsony meg lehetett 
elégedve.

A megejtett szavazás aztán nagy többséget biztosított Kumlik javaslatának, 
s Dröxler polgármester határozatilag kimondja, hogy Fadrusz Jánosnak adják a 
megbízást, aki az emléket kétszeres életnagyságban, karrarai márványból, 42 ezer 
forintért köteles kivinni.

Fadrusz barátai még talán jobban örvendtek a kivívott diadalnak, mint maga 
ü művész. Prém József lelkes cikkben méltatja a tervezetet a pesti lapokban,*) 
melyben Fadrusz célzatainak ad hangot.

A képes lapok, mint a „Magyar Szalon“ Fadruszhoz fordulnak szövegért és 
fotográfiáért, s ő a következő levélben felel:

„Mélyen tisztelt Uram ! Arra törekedtem, hogy, kerülve minden szokásos Istennőket és 
görög géniuszokat, életre hozzak egy darab magyar történelmet úgy, ahogy volt és ahogy a 
világ ezt a korszakot ösmeri és nem úgy, amint a kedves szomszédjaink értelmezik.

A bécsi Mária Terézia szobrot értem. (XXX. tábla.) Valahányszor láttam, fölforrt 
bennem a harag. Az ember alig találja rajta nyomát a magyarnak, holott az osztrák

') Fővárosi Lapok, 1893 június 13.
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birodalom és az egész Mária Terézia korszak a magyarok páratlan lelkesedése és vitézsége 
nélkül egyszerűen nem is létezne.

A magyarok eme világraszóló vitézségéről, amely megmentette birodalmukat, úgy emlé
kezik meg a bécsi szobrász, hogy hátul a talapzat reliefjében van valami magyarforma ember 
(aki lehetne akármilyen huszárezredes is), Hadik gróf és ezáltal úgy tünteti föl ezt a páratlan 
világtörténelmi, nemzetünkre oly jellemző hőstettet, mint valami bravúros kis huszárcsínyt 
(hogy Hadik meglepte a berlinieket). Ez az egész. Köröskörül pedig előtérben a híres gene
rálisok és nagyképű államférfiak, de a magyar a szobortalapzat hátán egy szerény kis relief
ben. Vájjon hol lehettek akkor azok a jó urak mind, amikor a világ akármilyen katonáját 
lehetett Ausztriában látni, csak a híres hadsereget nem lehetett találni sehol? Még híresebb 
vezéreit és államférfiak sem. Kerestem én a világtörténelemben ezt akárhányszor, hogy ugyan 
hol lehettek akkor, amikor Ausztria el volt veszve, de biz én sohasem találtam helyüket, jól 
el lehettek bújva, de azért most ott vannak szép előtérben a szobron és aki akkortájt előtérben 
volt a csatában, az meg szépen háttérben van a szobron. Egy történelmi hazugság az egész, 
gránit és ércben, amely egy milliójukba került; drága hazugság, de annál rútabb.

Képzelheti, mélyen tisztelt uram, hogy milyen boldog vagyok, hogy nemzetem e gyönyörű 
hőstettét márványban dicsőíthetem, szerény anyagi eszközökkel, de, remélem, méltóan. A csoport 
karrarai márványból lesz, dupla életnagyságban (olyan nagy, mint a bécsi Radetzky), de 
márványban nagyobbnak fog hatni, meri fehér, a talapzat egyszerű gránit, semmiféle díszítés
sel, ami a szemet a főcsoportról elvonhatná, csak a homlokzatán nagy, messzire tündöklő 
lapidáros aranybetűkben : Moriamur pro rege nostro. Hogy éppen ezt mondták-e vagy sem, 
az nem határoz semmit, a fődolog, hogy a tett, amely ezeknek a szavaknak megfelel, az 
megtörtént.

Azért is úgy fogtam föl, hogy az ellenség le van verve, a talaj tele van az elmúlt csata 
maradványaival, a királynő egy magaslatra tart kísérőivel és a mágnás bemutat az országba : 
íme, itt állanak hű magyarjaid. Az a kurucpofájú közviiéz pedig harckészen a határ felé néz, 
a penge a kezében és Magyarország pajzsa a karján. A szobor szituációja pedig olyan lesz, 
hogy a mágnás csakugyan az ország közepe felé mutat, a közvitéz pedig az osztrák határ 
felé. Reményiem, hogy ez (a középkori szent László lovasszobrát kivéve, amely már nem 
létezik) első lovasszobor Magyarországon meg fogja állni a helyét becsülettel! Maradok 
mély tisztelettel Fadrusz János“

Szíve-Ielke telve van művével, még június havában megköti a várossal a szer
ződést, melyben kötelezi magát művével 1896 közepéig elkészülni; de mielőtt hozzá
fogna, megy egy kicsit körülnézni a szobrok világában. Még pedig öntudatos szem
mel, határozott ízléssel, rokon- és ellenszenvvel. S meg meri mondani a maga véle
ményét. Láttuk Tilgner tervezeténél s olvastuk most a Zumbusch Mária Terézia 
szobráról. Kíméletlen őszinteséggel tud beszélni, ha kell!

„Willst du zum Künstler dich erziehen, habe den Mut deiner Antipathien“, 
énekli Heyse Pál. S Fadrusz valóban művésszé akarta magát nevelni.

De tud ő lelkesedni is az egyszerű, a nemes művészetért. íme mii olvasunk 
Dröxler pozsonyi polgármesterhez tanulmány-útjáról írt müncheni levelében:

„Tanulmányúton vagyok, hogy megnézzem az emlékszobrokat, mert hiszen még nem 
voltam (Prágán és Becsen kívül) sehol, de mostanig csak egy igazán tökéletes és művészies 
munkát találtam, a Liebig-féle emlékszobrot (egy ülő alak márványból): Wagmüller elhúnyt 
mesterét. Most annál nagyobb bátorsággal nekimegyek munkámnak.“

Abból, hogy mit ösmer el és mit ellenez, megösmerhetjük a művész ízlését, 
sőt megkonstruálhatjuk esztétikáját, következtetve a műveire is, azokra, melyeket 
megcsinált és azokra, melyeket tervez. A Zumbusch-kritikából nemzeti érzésének
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pátosza hangzik ki és lelkivilágának ez uralkodó jegye, amint a pozsonyi hölgyhöz 
írt leveleiben is láttuk, egyenesen történet-szemléletéből és politikai, szociális fel
fogásából fakad, mely lelkét, mint az izzó szén a kazánt, állandó melegséggel 
látja el. Ez lesz minden művének tápláló forrása, s ami Wagmüller szobrán is elra
gadja, bizonyára az a visszatartott, nemes pátosz, mely elfojtott hangon szólal meg 
a mozgást éreztető ülő alak finom lendületű drapériáján, az átszellemesített tekintetű 
arcon, mely belső életet, elevenen ható erőt éreztet. Minden részlet finom meg
figyelése mellett egység és harmónia van benne, éppen az, ami nincs meg Zumbusch 
művén, melynek minden részlete külön való életet él és így kaotikus hatású, mi 
egyaránt bántja magyar érzését és művészi szemét, mely a formavezetés világos 
egyszerűsége, lapidáris igazságok kifejezése révén tud csak a monumentális nyu
galom érzésében gyönyörködni. Az egészet keresi, s azon belül a részletigazságot. 
Ez az esztétikai felfogás, melyet Hellmer körében ösmert fel, kiegészült a Fadrusz 
egyéniségében rejlő érzésáramlással, ezzel a Petőfire emlékeztető szilaj hévvel, me
lyet Hellmerék, ha meg lett volna bennök, mesterségesen elfojtanának, mert féltenék 
tőle a formájukat, a forma szigorúságát, tisztaságát és zártságát, míg Fadrusznál 
ez elemi erővel tört ki, mert lényege, mert uralkodó jegye tehetségének és formájá
nak is ehhez kell alkalmazkodnia. A mi feladatunk csakis az lehet, hogy meg
figyeljük ezt a folyamatot: mint lesz szobrászi formája érzéseinek teljesen meg
felelő hordozójává ?

Már tanulmányútja alatt nagy gondot okozott neki a műterem kérdése, mert 
bécsi kis műtermét nem használhatta. Azon igyekezett tehát, hogy Pesten, a vár- 
kertbazárban kapjon műtermet. Dröxler polgármestert kéri a kezdő lépésekre:

„Strobl tanár megígérte nekem még annak idején, mikor a Krisztusomért kapott díjért leni 
jártam, hogy ő mindent meg fog tenni, hogy megkapjam a budai várkeribazárban azon ideig
lenes műtermet, amelyet ő is bírt, míg magának épített egyet, utána meg Lotz híres festő bírta, 
de már az is kész a saját műtermével és odahurcolkodolt. Tehát arra kérném Nagyságodat 
nagyon, ha megtenné a kezdő lépéseket, hogy aztán a dolog mentül előbb menjen. Én azt 
hiszem, egy ilyen nemzeti munkánál nem lesz nehéz az engedélyt megkapni.“

Nem is volt nehéz. Ősszel már Pestre költözhetett és azonnal hozzáfogott 
niűve végleges kiviteléhez. Nagyjelentőségű mozzanat ez Fadrusz életében. Most, 
hogy a pozsonyiak segítségével művésszé képezhette magát, újra a pozsonyiak 
segítségével jutott tehetségéhez méltó nagyszabású feladathoz.

Igaza van tehát Engyelinek: „Ki tudja, meddig kellett volna még arcképet és 
kisebb szobrokat mintáznia, ha szülővárosának megbízása alkalmat nem ad neki 
arra, hogy egy csapással a magyar szobrászok legelsői közé küzdhesse fel magát.“ 
Ebben a tekintetben tehát áldás volt ránézve Pozsony. De másrészt — látni 
fogjuk — Pozsony ízlése károsan befolyásolta művészi fejlődését, s ez éppen a 
Mária Terézia emléknél nyilatkozott meg a legélesebben, melynek megvalósításához 
új műtermében aztán szívvel-lélekkel hozzáfog.



IX.

Azonban valami megakasztja. Az 1882 óta Nagy Lajos unitárius esperes 
indítványára megindult gyűjtés Mátyás király kolozsvári szobrára oly 
eredménnyel járt, hogy az 1893 június 11-ikén megtartott városi köz
gyűlés a pályázatot kihirdette.

Ezt az eredményt siettette néhai való jó királyunk Ferenc József egy régebbi 
(1887 szeptemberében tett) megjegyzése, aki Mátyás királynak akkor még jeltelen 
születésházát megszemlélvén, megrótta a kegyeletlenséget, mellyel a kolozsváriak 
Mátyás király emléke iránt viselkednek. Ez hatott. A gyűjtés új erővel megindult 
és a kiírt pályázat iránt országos érdeklődés nyilvánult meg. Kolozsvár jogát egy 
Mátyás-emlékhez mindenki elismerte. Hiszen ott született a nagy fejedelem, az 
óvárban, s szülőházát adómentességgel, kiváltságokkal maga Mátyás ruházta fel, 
„mert a királyi méltósághoz illő dolog, — úgymond — hogy szülőházát és helyét 
kegyadományokkal lássa el“. Itt töltötte Mátyás gyermekéveit, itt járt iskolába, az 
óvári zárdaiskolába. A nagy király kegyelete sohasem szűnt meg szülővárosa iránt, 
gazdag kiváltságokkal látta el, ezek alapján lett az „kincses Kolozsvár“-rá. Egykor, 
a régi jó időkben. Fadrusz eleinte nem gondolt arra, hogy pályázzék, kötelezett
séget vállalván,Tiogy a pozsonyi emléket 1896 közepére elkészíti. Mikor tehát pesti 
műtermébe átköltözött, csak a pozsonyi emlékkel foglalkozott. Társai körében 
azonban igen sokat beszéltek a kolozsvári pályázatról és János egyszerre csak 
érezte, hogy Mátyás király erősen foglalkoztatja. Mátyás király régi jó ismerőse 
volt, még a pozsonyi Ventur uccából. Sokat látta ő ott képzeletében, amint a díszes 
Wittmann-házból át-átláíogatott az Academia Isfropolitanába, hogy tudósai közt 
el-elszórakozzék. Kezdett Mátyással behatóan foglalkozni, krónikákat, történeti érte
kezéseket, korképeket keresett. S Mátyás király egyszerre vízionárius erőben jelent 
meg előtte. Mintha maga előtt látná, hatalmas arabsát lovagolva, szikrázó büszke 
tekintettel, a simára borotvált arcon „minden ránc tettekről beszél“.*) S egyszerre 
csak észrevette, hogy pályaterven dolgozik (XXXI. tábla). így olvassuk pályatervéről 
készült leírásában:**) „Vajda-Hunyadra emlékeztető bástyaszerű architektúrán, mintha 
ősi fészke várfokáról lenézne, ott áll Mátyás, a királyi alak, vértben, nyugalomban, 
ereje tudatában és nézi diadalmasan visszajövő seregét. A bástya alján pedig négy 
vezér zászlókat lenget, az egyik vitéz pedig lelkesen mondja: íme, uram, nézd 
a sikeredet!“

*) Corneille írja Cidben.
**) A kolozsvári városi levéltárban.
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A pályázaton heten vettek részt, Stróbl és Zalát kivéve, majd mindegyik 
akkori magyar szobrász, nevezetesen Bezerédy Gyula, Köllő Miklós, Róna József, 
ifj. Vastagh György, Sovánka István, Tóth András és Fadrusz. Strobl és Zala pedig 
belekerültek a zsűribe, melyben résztvett még Margitay Tihamér is a művészek közül. 
1894 május elsejére levitte tervét Fadrusz és megszállott a pozsonyi baráti körből 
odaszármazott Hirschfeld Sándor fűszerkereskedőnél, aki most aztán véle együtt 
leste a döntést, hírt adva az esélyekről a pozsonyi társaknak, kik közül Lippert 
János különös izgalommal várta a híreket. Ö be volt avatva Fadrusz legbensőbb 
titkába, tudta, hogy a sikert Bécsben is nagy nyugtalansággal óhajtják, remegő 
szívvel, édes álmodozással várja-lesi azt egy kis árva galamb ... A felállítás 
után, másnap, hogy kolozsvári újságot kapott kézbe, meglepetve látja, hogy az 
»Erdélyi Híradó“ mv. jegyű munkatársa (Hamvai tanár), ismertetve a pályázatot, 
lelkes szavakkal emeli ki művét: „Egy istentől ihletett szobrász gyönyörű költői 
álma ez a szobor“ — írja — s utána a többi helyi lap is, a „Kolozsváréban 
több cikk, egyszer egy De Noir álnevű szerző, máskor Szekula Ákos, mind lelke
sen hirdetik, hogy Fadrusz műve „magyar munka, őseredeti és hatalmas, igaz, 
csupa erő és önállóság“. A fővárosi lapok is leküldik tudósítóikat, a „Magyar 
Hírlap“ Szeredai Leót, a „Pesti Napló“ Gerő Ödönt, s mind, még a zsűri ülése 
előtt, Fadruszt ünnepli. „Mindenki egyetért abban, hogy a babért ez a terv nyeri el.“*) 
A zsűri tagjai közül Ferenczi Zoltán és Széchy Károly tanárok az első pillanattól fogva 
Fadrusz mellé állottak és főleg Ferenczi, az ő lelkes agitáló erejével fűt-fát megmoz
gat a siker mellett, Fadruszt sűrű levélváltásban értesítve az események állásáról.

Május 15-én összeül a zsűri s elösmeri a pályázat magas színvonalát, minek 
következtében előzetesen elhatározzák, hogy az első díj nyertesét a kivitellel is 
meg lehet bízni. A vita folyamán Strobl kijelenti, hogy szó sem lehet másról, csak 
Fadrusz tervéről, melyről nagy lelkesedéssel beszél. Óhajtaná, hogy a két oldal
feljárót hátrább tennék, hogy a főalak jobban az előtérbe kerüljön s a mellékalakok 
hátrább essenek. Zala György Fadrusz tervét igen kiválónak tartja s azt óhajtja, 
hogy az alapzat felemelendő a néző szemmagasságáig, miáltal a király alakja, de 
üz egész kompozíció is kiemelkedik s fokozni fogja a monumentális hatást. Ehhez 
mindenki hozzájárulván, este már sürgönyileg tudathatta Hirschfeld Sándor a pozsonyi 
híveket: „A Mátyás-szoborra egyhangúlag első díjat Fadrusz“.

Fadrusz siet pályatervét lefotografáltatni, hogy megküldhesse pozsonyi és 
hécsi híveinek. Batkának is küld, mert az ő nemes szíve csak arra emlékszik, 
hogy mit köszönhet első pártfogójának, megértve és így megbocsátva azt is, hogy 
Tilgner barátja milyen válaszúira került a koronázási emlék kérdésében. Batka 
szíves szavakban köszöni meg a figyelmet, „abból én — írja május 29-én kelt 
levelében — művészete mesteri haladását olvasom ki a Mária Terézia tervezet 
óta“. Ezzel a megjegyzéssel pedig őszinteségét és kritikai tehetségét igazolta.

Hátra volt még a Mátyás-szobor kivitelének kérdése. Mint kolozsvári fiúnak, 
nagy pártja volt Vastagh Györgynek a százas nagybizottság körében, noha a zsűri

*) Magyar Hírlap, 1894 május 13.
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figyelembe sem vette, s érdekében szenvedélyes agitáció indult meg. A nagybizoftság 
ülésén (június 8-án) felolvasásra került a zsűri jelentése, melyhez nagy vita fűző
dött. Gyarmathy Miklós alispán Fadrusz terve ellen beszélt, főleg a lovat kritizálta, 
„lábai vastagok, nyaka rossz“. Békésy Antal is-jelentéktelen mozzanatnak tartja a 
megörökítésre azt, hogy Mátyást saját katonái éljenzik. Mások szerint baj, hogy a 
nép nincs képviselve. De a felmerült kifogásokra Széchy Károly és Ferenczi Zoltán 
talpraesetten válaszoltak és Széchy Károly a mű kompozíciójának erejét taglalta. 
Erre aztán egyhangú határozat jön létre, az, hogy a kivitellel is Fadruszt bízzák meg.

Most tehát volt már Jánosnak két nagy megbízása. Nyugodt lelkiismerettel 
utazott el Besnyőre, hogy megkérje szerelmese kezét.

Mert Fadrusz Jánost ezidőben a szerelem ihlette. Deréky Annát, a volt kúriai 
bíró leányát, még a bécsi akadémiai időben ösmerie meg. Tulajdonképpen nővére 
járt az akadémiára, festeni tanult, hogy művészi foglalkozásában találjon írt bána
tára, melyet vőlegénye korai halálán érzett. Fadruszt, mint az anatómia kiváló 
ösmerőjét ajánlották nekik s nővérét, e tudományban oktatta. Annuskának is volt 
titkos bánata, titokban menyasszony volt ő is, de a házasságból nem lett semmi 
s úgy állott ott egymagán, tépett szárnyakkal, a kis verébfióka.

János pedig munkába fojtotta a pozsonyi szép asszony emlékét. Ezidőben 
készült a feszületre a Práter melletti kis műtermében s a Deréky nővéreknek még 
benyújtás előtt megmutatta. Ettől kedvet kapott Anna is a szobrászatra s megkérte 
Jánost, vállalná-e tanítványának ? Most azután többet voltak együtt. A két szerel
mében csalódott lélek összetalálkozott, elpanaszolták egymásnak szívük keserveit, 
miközben az történt, hogy lelki fájdalmuk virága friss bimbót hajtott és a két fiatal 
lélek egymásra talált egy új fellobbanásban. Ezek szép idők voltak! János mint 
fiatal Herkules állott ezidőben a kis tépett szárnyú madár melleit. Hatalmas feje 
hasonlatos volt a bölényéhez. Magasan ívelt homlokával, szelíd nézésű szemével, 
dús fekete sörény hajával, melyet kezdett behinteni az ezüstfényű márványpor, oda- 
hajlik gyöngéden a kis borzashajú lányhoz, rámosolyogva, állát annak vállára 
szorítva, szerelemittasan, gyöngéden, vigyázva, nehogy eltörje a vállcsontját (XXXII. 
tábla, 1. kép).

Most még csak várni kellett, míg az álmok teljesülnek. Mialatt a Mária Terézia 
emlékszobron dolgozott, mialatt a Mátyás-szobrot tervezte, remegve gondolt a 
sikerre, hisz ez családi boldogsága megalapozását is jelentette egyszersmind.

A házasságról kezdettől fogva magas erkölcsi felfogással gondolkodott. Még 
1886-ban olvassuk Lippert egyik levelében: „Te oly szépen, oly szívrehafóan 
ecseteled a házasélet gyönyöreit, oly csábítónak mutatod a paradicsom almáját, 
hogy az embernek szinte kedve jön beleharapni“. Aztán bele is haraptak a barátai 
rendre, előbb Forray Béla, utána Lippert János. Házasélete mindegyiknek példás. 
Fadrusz a bohéméletet rendszertelenségével, nyugtalanságaival és ürességével ala
posan megunván, vágyva-vágyott nagyobb művészi feladatra, hogy életfeladatának 
élhessen. Nem volt vak optimista, de tele életvággyal, bizodalommal és szépség
sóvárgással. Forray Béla menyasszonyának emlékkönyvébe (1891 április 16) ezt 
írta: „Ha az ön kis emlékkönyvében lapozgatok, úgy tetszik, mintha a világ
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csodaszép volna és nem is kívánhatnék önnek egyebet, mint amit már mások 
kívántak. Sajnos, a világ nem oly gazdag költészetben és bölcsességben, mint 
ahogy azt a kis könyv el akarja hitetni, hanem telve van lelki romlottsággal és 
csúf prózával. Azért azt tanácsolom kegyednek, hogy az élettől keveset várjon, de 
azt a keveset aztán tele szívvel élvezze.“ Majd neki is kisütött. A következő évek 
meghozták a sikert. Lelke titkos álmai beteltek. Rendezett viszonyok közé jut. 
Sietve tudatja pozsonyi barátaival, hogy megnősül. „Deréky Anna, egy nagy csa
ládból való finom művészlelkű leányt veszek el feleségül“, — írja Lipperínek. 
Június 31-én tartja eljegyzését szűk családi körben s nemsokkal később Pozsonyba 
megy, hogy tanácskozzék atyai barátaival, a takarékpénztár uraival: mint lehetne 
a fővárosban műtermet építeni? És a takarékpénztár újra megsegíti. Budán, a 
Naphegyen, Mátyás király palotája szomszédságában, nagy műtermes házat épít
tetett, magas, kupolás, egyemeletes palazzót, reneszánszos oszlopokon nyugvó 
erkéllyel és 1895-ben, február 25-én már itt alapít családi tűzhelyet (XXXII. tábla 
3. kép). A Mátyás-templomban esküszik. Szlávy József koronaőr, dr. Haynik Imre 
egyet, tanár, Klobusiczky Jenő orsz. képviselő a tanúi, s Bogisich Mihály apát 
esketi meg őket. Mennek aztán egyenesen nászúira Bécsen át, hol felkeresik a 
kedves emlékű helyeket, ki a Práterbe, hol először találkoztak és itt gyorsfény
képet csináltatnak magukról (XXXII. tábla, 2. kép). Most mosoly suhan végig János 
ajkán, kis felesége pedig néz rá, azzal a szelíd, égő tekintettel, mellyel meg nem 
szűnt őt bámuló szeretettel simogatni s e nézésben vele egyesülni, leikébe bele- 
furakodni elválaszthatatlanul.

Keszler József, a csodálatos mesemondó, az asszonynak erről a nézéséről 
gyönyörűen tudott beszélni.

„Fadrusz keserves ifjúsága! . . . olvassuk Fadruszról írt emlékezésében. Ámu
lattal hallgattuk Fadruszt, midőn baráti asztalnál ez évek történetét meséié. Bozontos 
nagy fejét kissé oldalt hajtva, elhomályosítva félig aláhullott pilláival a szép szemek 
égő fényét, szelíd, édes mosollyal beszélé küzdelmeit, bánatait, kétségeit és remé
nyeit, halkan és egyenletesen folyó szavakban, mintha lelke könyvében olvasná 
sorsa emlékeit. Bájos felesége, a szelídlelkű Anna, le nem vévén róla csodálattal 
telt szemeit, szótlan, mozdulatlan hallgatá e szavakat, melyek mindegyikét már 
ismeré és melyek mindegyike mégis úgy hangzott vissza szívében, mint az ég 
először megnyilatkozó szava. Mennyi mély érzés, mennyi odaadó szeretet volt az 
asszony emez ölelő, simogató tekintetében, mely mintha a sötét szemek mélyéből 
lovelő sugarak dicsfényével övezte volna a szeretett ember, a művész, a hős és 
félisten cigányosan barna, de művészi ihletben ragyogó arcát. A művésznő két
szeresen érezte e lángoló szavak erejét: egyszer, mert szerelmes férjének, aztán 
Pedig, mert rajongva csodált mesterének ajkairól hullottak. A világ szép látványa 
volt kettőjüknek e percben egybeolvadó képe.“ *)

Ebben a testi és lelki harmóniában dolgozott mostantól fogva János, egy
másután alkotva műveit.

') Magyar Nemzet, 1903 október 27.
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Kicsit előrerúgtattunk az események folyamán s vissza kell térnünk arra 
az időre, mikor Fadrusz Budán, a várkertbazárban műteremhez jut és 
elkezdi mintázni -nagyban a Mária Terézia emléket. Először a lovat 
mintázta, életnagyságban, bécsi stúdiumok alapján, miközben folyton

Bécsbe kellett utaznia részlettanulmányok miatt, melyeket Fadrusz szenvedelmes 
érdeklődéssel folytatott. A kosztümökhöz is nagyszabású tanulmányokat végzett. 
Frigyes főherceg ajánlólevele alapján Hohenlohe herceg főudvarmester rendelke
zésére bocsátotta Mária Terézia kosztümjét. Pozsonyból elkéri Schmiddeli Dániel
nek 1742-ben festett Mária Terézia arcképét. Az udvari könyvtár rendelkezésére 
bocsátja az egykorú metszeteket. Lafranconi Graziozo Enea, a híres pozsonyi mű
gyűjtő, hasonlókép ellátja korabeli képekkel s ezeknek alapján képzeli el Mária 
Terézia fiatalkori képét, dús szépsége teljében, magyar díszruhában, mélyen kivá
gott csipkeszélű vitézkötéses pruszlikban, panyókára vetett, prémes szélű, nagy 
redőzettel lehulló palástban. A főűr öltözetét gr. Festetich Tasziló tulajdonában 
lévő eredeti után mintázta. Ezt a grófnak egyik őse Mária Terézia udvarában 
viselte. A kuruc öltözetét az udvari gyűjteményekben lévő eredeti után készítette. 
Kard, patkó, sánckosár, lószerszám mind eredeti tanulmányok után készült, a 
tudós alaposságával, az amatőr lelkesedésével, a kor realisztikus irányának nyo
mása alatt.

Pozsonyban, Frigyes főherceggel az élén, roppant érdeklődtek a szobor fejlő
désének minden mozzanata iránt. Gervay Nándor (1894 április 1-én) jelenti, hogy 
Frigyes főherceg a minap azt mondta neki, hogy felkeresi műtermében legköze
lebbi pesti útjában. „Igyekezzék minél többet mutathatni neki, hogy meggyőződjék, 
miszerint nagyszabású szobra csakugyan elkészül a milléniumra.“ Mert ez volt 
Pozsony legfőbb ambíciója, ilykép akart előkelő szerephez jutni a milléniumi nagy 
napokban. Maga ő felsége is nagyban érdeklődött a szobor iránt. Mikor Tallér 
Pál pozsonyi h. polgármester kihallgatáson volt (1895-ben) nála, átterelte a beszél
getést a szoborra, s Tallernek részletes jelentést kellett lennie a szobor tervéről, 
a művészről. Ö felsége kijelentette, hogy a leleplezésen jelen lesz.

A szobor tehát készült. Az 1894 szeptember 3-án megtartott közgyűlésen a 
szoborbizottság jelenti, hogy a szobor lovának agyagmintája teljesen elkészült (XXXIII. 
tábla) és azt a kiküldött szakbizottság és Kelety Gusztáv mintarajziskolai igazgató
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a főszöntésre alkalmasnak és kétszeres nagyságban márványból való kifaragásra 
elfogadhatónak találta. így kerül le a szobor darabonként Carrarába, 1895 elején, 
ahol a Paolo Triscornia cég felpontoztatja és kifaragtatja.

Fadrusz leutazik Carrarába a munkálatokat személyesen vezetni. Rendkívüli 
gondossággal jár el minden legkisebb részletkérdésnél, de az óriási márványdarab 
fejtése közben előre nem látható nehézségek merültek fel, hasonlókép a szállításnál, 
melyek a munkát késleltették. Minderről maga a művész siet részletesen beszá
molni. Levelei igen érdekes képet nyújtanak a carrarai márványbányákban és faragó
műhelyben folyó életről.

A kifejtett kisebb márványdarabokat vastag köteleken eresztik le a hegyről, 
mindenütt márványtörmelékkel borított utak, márványtömbökkel telehintett hegy
oldalak, kő, kő és kő az egész vidék. Megérthetjük azt a hatalmas víziót, mely 
feltámadt ott Michelangelóban, vágyat érezve lelkében kifaragni magát a hegyet!

Fadrusz is elragadtatással szemlélte, tapintgatta, ölelte szívéhez Carrara 
márványvilágát, hol, mint mindenkiben, kinek lelkében látományok kísértenek, csudás 
alakok rajzanak fel. Feuerbach is megfestette a vidék monumentális vonalait, 
melyek figurákba alakultak Fadrusz lelki szemei előtt. Álmok, vágyak égtek a lel
kében. Oh, ha a sors megadná neki, hogy anyagi függetlenségét biztosítva, 
magának élhetne, ezeket az álmokat kifaraghatná és megmutathatná a világnak, 
mi foglalkoztatja belső világát, mily grandiózus alakok születnek itt lelkében!

Visszajövet, azonnal részletes jelentést küld Dröxler polgármesternek:
„Itt küldöm a Mária Terézia-blocknak a fényképét (XXVIII. tábla, 2. kép). Egy gyönyörű 

darab egységes márvány ez és meg lehetne csinálni bőven a lovasalakot belőle egyből, amint 
látja, mert ez a legnagyobb biok, amit valaha Carrarában törtek, de a szállítás a tengerig és 
a beemelés a hajóba nem enged meg többet, mint egy 55.000 kilogrammos darabot, t. i. az 
Öböl oly sekély, hogy csak kisebb vitorláshajók közelíthetik meg a szállítóhidat, amely a ten
gerbe van építve, az emelőgép pedig 40.000 kiiogram maximumot bír csak el. így tehát hogyha 
a lovasalakot egy darabból csináltuk volna, ami az én ideám volt, akkor egy külön alkotmányt 
kellett volna csináltatni a tengerig való szállításra, a szállítóhidat pedig beljebb kellett volna 
építeni a tengerbe és nagyobb emelőgépet teremteni arra a célra. Tehát a szállítási eszközök 
előteremtése, amint azt a dimenziók és súlyok megkívánták volna, rém sok pénzbe került 
volna; tehát alkalmazkodnom kellett a meglevő eszközökhöz és horderejűk maximumához, 
he kellett illeszteni a lófejet a szügyig, a farkot az alatta levő bokorral egy darabban, a 
királynő alakja pedig a derékban lesz összeillesztve, persze mind olyan helyeken, hogy a 
legjobb szem sem láthatja soha, még ha tudja is a helyét . . .

Carrarában kitűnő művészerőket találtam a kivitelre, így tehát a ruhákat, a terrénumot, 
a ló legnagyobb részét ott csináltatom, míg a fejeket, kezeket és finomabb utolsó dolgokat 
Pozsonyban fogom végezni, úgyhogy nem is kell fűlhető műtermet felállítani Pozsonyban, 
hanem mindjárt a talapzat fölé a végleges faalkotmányi, amely alatt aztán elkészül az utolsó 
^unka. Jövő év májusán aztán megérkezik a mű és egy háromhavi szorgalmas munka 
után le lehet leplezni Isten segítségével, amit szülővárosom lelkes polgárai létrehoztak . ..“

Mikor aztán a bánya jelentette, hogy a munka kész, Fadrusz újra leutazott 
(1896 tavaszán) s akkor aztán kiderült, hogy a szállításnak rendkívüli akadályai 
vannak, minek következtében nem lehet a szobrot szeptemberben leleplezni.

A munkával, amit a Triscornia cég végzett. Fadrusz igen meg volt elégedve. 
»A kő —írja a polgármesternek április 27-én — mindenekelőtt gyönyörű szép, egy-
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színű és minden érnélküli, a munka kifogástalan, nagyon lelkiismeretes, a kivitelben 
tökéletes a legkisebb részletekben is, csakhogy hátrább van még, mint ahogy a 
szerződésben ki van kötve.“ Ennek okát aztán így mondja el:

„Nagyságod tudja, hogy a tengeren nem szállíthatjuk, mert a Carrarai-öböl nagyon 
messzire be a tengerbe igen sekély és így mélyebbjáratú hajók a partot meg nem közelít
hetik, a vasút pedig sem ily súlyokat egy darabban, sem ilyen arányokat az alagutakon át 
nem ereszt, tehát szét kellett vágni a lovat a közepében és a darabok újból való szorgos 
összeillesztése oly helyeken, ahol az összeillesztés nem látható (ruharáncok alatt, lószerszám 
alatt), rendkívül sok időt vett igénybe. Azonkívül sok anyag elkallódott, mert például az a 
nagy darab, amelynek a fényképét elküldtem és amelyből az egész lovasalakot meg lehetett 
volna csinálni, (ha egyből lehetett volna faragni), a szétdarabolásnál csak a ló mellső darab
ját, a királynő torzójával, a királynő felső alakját és a lófejet adta ki. így is oly rettentő 
nagy súlya volt a fődarabnak, hogy a hegy aljálól a vasúiig való szállításhoz külön kocsit 
kellett csináltatni, mert ilyen súlyok még sohasem lettek iit szállítva. A Wagónokal pedig az 
olasz hadügyminisztériumból kellett kölcsönvenni, mert a közönséges Wagón nem bírta a 
fődarabot, még e rendkívüli Wagón teherképességén is túlment a súly, úgyhogy a ló hasát 
részben ki kellett vágni, úgymint a talapzat vastag részeit, hogy az előírt súlyra leszállít
hassák. Amíg pedig a Wagónok kaphatók voltak a minisztériumból, eltelt két hónap, ami 
persze kárba veszett idő volt. De ami a munkát leginkább hátráltatta, az a kő rendkívüli 
keménysége. Amíg tudniillik egy ilyen nagy egységes márványtömbre akadtak, nagyon sokat 
le kellett repeszteni a bánya felületéről és ez a mély hegyoldalból kihozott márvány oly 
rendkívüli kemény, hogy a szerszámok és fúrók minduntalan csorbulnak és törnek; ez a körül
mény ugyan nagyon jó a szobornak, de nagyon rossz a faragónak, mert sok időt vesz igénybe.“

Minthogy a szobrot tehát darabokból kellett összeállítania, Fadrusz rendkívüli 
gonddal ügyelt arra, hogy sehol se legyen mélyedése. Mikor erre vonatkozó aggo
dalmak merültek fel, egy későbbi (1897 december) levelében így írja le lelkiismere
tesen elvégzett carrarai munkálkodását:

„Mélyen tisztelt polgármester úr! A mi szobrunkon nincs egy tenyérnyi helyecske, 
amelyen a víz megállhatna ; a koronától egészen a talpáig végigvizsgáltam egy palack vízzel 
és ahol a legcsekélyebb víz megállhatott, azt a helyei kiöntöttük angol márványcementtel és 
pedig úgy, hogy jó esése legyen és egy csöpp víz meg ne állhasson. Azonképpen angol 
márványcementtel van kitöltve a legkisebb rés is, ott, ahol a szobor részei össze vannak 
illesztve és biztosíthatom, hogy nagyobb lelkiismerettel nem lehet ezt a munkát végezni, mint 
amint én tettem ; hiszen ez a munka lelkemnek és életemnek egy része, hogyne óvtam volna 
minden baj ellenében. Azonkívül minden egyes rész össze van kötve belül a másikkal hatal
mas bronz csavarokkal és kapcsokkal, olyannyira, hogy inkább fölösleges biztosítékot adtam 
a munkámnak az erősítésekben, mintsem hogy valamit elhanyagoljak. Tehát a szobrunkon 
semmi résen be nem veheti magát a víz, arról kezeskedem. Ami pedig a jég veszedelmességét 
illeti, ha beveszi magát egy résbe, az való igaz, de csak kisebb súlyoknál; ekkora súlyoknál 
ártalmatlan annál is inkább, mert a keskeny réseken, ha legrosszabb esetben be tud hatolni, 
csak nagyon keskeny sávot tud képezni.

Tanulság rá a bécsi Mária Terézia szobor mögött álló két „Rossebändiger“, ugyanabból 
a márványból, mint a mi szobrunk. Lesz talán vagy nyolc éve, hogy a szabadban állnak, 
soha be nem lettek födve télen. Ezeken a szobrokon a rések csodálatos könnyelműséggel 
csak porhanyós gipsszel lettek kitöltve, azt persze a nap, az eső, a fagy kiette és most már 
van négy éve, hogy teljesen nyitva állnak és pedig lent a plintosnál, a legveszedelmesebb 
helyen, mert ezekben a részekben meg is állhat a víz. Én már most négy éve figyelem ezt a 
dolgot, de a jég makulányi bajt nem tudott okozni a szobrokon. Úgyszintén nyitva állnak 
már évek óla magán a bécsi Mária Terézia szobron a gránitlépcsőzet részei, azokon sem
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vettem észre semmi bajt. De a legjobb példa erre a schönbrunni nagy márványkút állapota. 
Ez egy meglehetős felületes és dekoratív munka, aminőt a bárok parkszobrászat számtalant 
teremteti. Nem túlságosan nagy márványdarabokból összerótt munka. Az egész munka a 
vízben áll nyáron át, télen pedig szabadon. Ezen minden figyelem nélkül összeállított darabok 
rései keresztül-kasul szelik a munkát, úgyhogy ugyancsak szétvethette volna már a jég más
fél század óta, de ez eddig nem történt meg. Igaz, hogy el van hanyagolva az egész, de csak 
azért, mert fontosságot nem tulajdonítanak neki, de a jégtől okozott eltolásokat vagy repe
déseket nem lehet látni rajta, csak közönséges elhanyagoltságot.

Tehát legyen nyugodt, mélyen tisztelt polgármester úr és mindazok, akik érthető nyug
talansággal néznek szobrunk első telelése elé. Régen tanulmányoztam már én ezt a dolgot és 
teljesen nyugodt vagyok ; csak egy dolgot nem tudok, nem lesz-e a télen át piszkos; ha 
igen, akkor jövőre ezen is segítünk. Boldog ünnepeket kívánva, maradok igaz tisztelője Fadrusz“

Augusztusban újra leutazott, hogy jelen legyen a szállításnál s feleségének is 
részletesen beszámol útjáról és a szoborfaragás állásáról.

„Édes Dráginkóm ! — írja augusztus 10-én. — Örülj édes mindenem, mert a szobrunk 
nagyon szép lesz, majdnem kész már az egész és a hó végével útban lesz minden. Tegnap 
éjszaka értem ide. Triscorniáék mind tengeri fürdőben vannak, csak az egy szál Pollina van 
itt magára hagyva, én tehát megint itt lakom az „Albergo Postádban, aminek alapjában 
Örülök (ámbár drágább). Ma reggel végignéztem a munkálatokat és egészben nagyon meg 
vagyok elégedve, persze egyetmást át kell dolgoznom, egyszerűsíteni vagy finomítani, de az 
mind gyorsan fog menni. Ami a fő, a királynő fejét egészen át kell dolgoznom, hála Istennek, 
a legtöbb helyen van még hozzávaló anyag rajta. Mindjárt délután hozzá is fogtam és nap
estig le nem tettem a vésőt és kalapácsot, van is látszatja, meri az orr már kész, szájat, 
halántékot és a két orcát pedig megkezdtem, azt hiszem 4 nap múlva kész az egész. A két 
mellékalak gyönyörű, a ló is, a királynő ruhája mind, mind nagyszerű hatása lesz. A ló 
hátsó része is majdnem kész már. Mind kérdeztek utánad. Csókol ezerszer Bazsád.“

A szobor azonban végre is teljesen elkészült. Bepakolják (XXXIV. tábla, 2. kép) 
és 1896 szeptemberében Pozsonyban meg is érkezik. Ekkorra már az előmunkálatok 
készen voltak, készen az oberalmi „Marmorindustrie-Kiefer“ cég által csiszolt 
szürkéskék gránitból készült talapzat, az ország minden megyéjéből beküldött egy- 
egy negyed köbméter földből emelt dombon. Fadrusz a felállítást és az utolsó 
simításokat mind maga végezte és november 14-én átadta a városnak.

Mialatt Fadrusz Pozsonyban az utolsó simításokat végezte, Pozsony minden 
Polgára büszke örömmel gondolt fiának dicsőségére. Ahol megjelenik — ünnepük. 
Egy ilyen spontán ovációról írja Pestre feleségének:

„Édes aranyos cukorkám! Itt ülök Gervay papuskánk mellett, aki éppen azt mondta, 
hogy : no írjon már, hogyha írni akar és mondja meg kedves kis feleségének, hogy az ő 
felügyelete, de nem ellenőrzése mellett írom e levelet és hogy csókolja a kacsókáidat.

Gondold csak, a múltkor nagy bankett volt Szilágyi és Neiszidler tiszteletére, nekem 
rezerváltak egy szép helyet. Kezdődtek aztán a szép toasztok királyra, Szilágyira, Neiszidlerre, 
Eszterházyra, a nemzetre etc. etc. Egynéhány jó beszéd, de többnyire keserves nehezen jöttek 
a világra a különben jó mondókák. Egyszerre aztán feláll Gervay papuskánk és képzeld, 
mond egy gyönyörű toasztot énrám, nagy csönd és a végén nagy éljenek között. *

Erre aztán akarva nem akarva felelnem kellett és nekivágtam bátran, elmondtam, hogy 
mennyi jó embert találtam én az életutamon, akik tiszta szívvel támogattak, de főkép Gervay 
Papuskám és az első pozsonyi takarékpénztár. Egypár humorisztikus dolgot is beleszőtiem 
úgy, hogy mind hahotáztak, aztán sikerült befejezés után roppant éljenzés közt és gratulációk 
közt végeztem. Papuskánk mily aranyosan meg volt hatva! Nagyon, nagyon szép volt . ..
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Az ünnepélyes leleplezést azonban az előrehaladt évszak, az akkortájt lezajlott 
képviselőválasztások izgalmai miatt nem lehetett már megtartani és elhalasztották 
a következő év tavaszára. A szobor szépségeitől a megjelent bizottsági tagok el 
voltak ragadtatva. A pozsonyi első takarékpénztárnak ez évi november 14-én meg
tartott igazgatósági üléséről ezt tartalmazza a felvett jegyzőkönyv:

„Elnök jelenti, hogy Fadrusz János jeles művészünk meghívására a szobor
átadásnál megjelent számos igazgatósági taggal együtt. Az igazgatóság, meghatva 
a zseniális mű szépségeitől és magasztosságától, szívesen ragadja meg az alkalmat, 
hogy abbeli örömének és megelégedésének adhasson kifejezést, hogy Fadrusz János, 
kit az intézet azon perctől fogva, hogy a művészi pályára lépett, kedves gyámolt- 
jának tekintett, már ezen első remekművével az élő művészek legjobbjai sorába 
lépett. Midőn az igazgatóság a művészt imént alkotott remekművének befejezése 
alkalmából melegen üdvözli, egyúttal azon reményének és óhajának ad kifejezést, 
hogy Fadrusz János, a dicsőségesen megkezdett pályán tovább haladva, még sok 
szobrászati remekművel szaporítsa hazánk műkincseit, saját szülővárosa és hazája 
dicsőségére.“

Nos, ilyen takarékpénztári jegyzőkönyv is kevés van e hazában!
Végre, minekutána a Márton Lajos és fia cégnél elkészült a Márton Vilmos 

által tervezett vasrácsozat is, tavasz tájára, május 16-ára kitűzték az ünnepélyes 
leleplezés napját is.

Zivataros, esős napon folyt le az országos nagy ünnepély, melyen jelen voltak 
ő felsége I. Ferenc József, az uralkodóház tagjai nagy számmal, az ország nagyjai 
és vezetői felesszámban (XXXV. tábla, 1—2. kép). Ez a nap igazi diadalnapja 
volt Fadrusz Jánosnak. Mindenki vele örült sikerének, királyi kitüntetésének. De ő 
ezen a napon is csak az az egyszerű művészember maradt, aki volt, ő felségével 
és a főhercegekkel teljes elfogulatlansággal társalgó, akinek a siker, az ünnepel- 
tetés csak egyszerű velejáró, mert lényegesnek azt nézte, hogy ő legyen a mun
kájával megelégedve. A leleplezés előtt néhány nappal, fotografálás céljából, reggeli 
öt órakor le kellett szedni a szoborról a leplet, s hónapok múltával ekkor látta 
viszont a művész alkotását. „Abban a pillanatban, — írja Engyeli*) — hogy a szobor 
baloldala leplétől megszabadult, a felkelő nap első sugara végigszaladt a szobron. 
Feledhetetlen, ünnepélyes pillanat volt ez! Fadrusz lázasan izgatott volt és nem 
szólt semmit. Engem is elragadott a látvány és érzéseimnek hangot adtam, de a 
műve szemléletébe elmerült művész türelmetlenül felkiáltott: „Hagyj most csak 
békén!“ Éreztem, hogy szavaim a pillanat ünnepiességét sérthették, mely a művész 
lelkében, ki élete első nagy alkotását megvalósulva látta maga előtt, sokkalta mé
lyebben és erősebben visszhangzott, mint bennem.“

Valószínű, hogy e pillanatban csak azt kereste, nem tudná-e kritikus szemmel látni? 
Már a kolozsvári pályázat igazolta, hogy tudta.
Az első benyomás azonban mindenkire megkapóan elragadó, mert hiszen a 

mű kitünően van elgondolva. Érdekes, hogy három találó megjegyzést éppen ő fel-

Pressburger Presse, i, h.



A KIRÁLY MEGJEGYZÉSEI, AZ EGYKORÚ KRITIKA 87

sége tett volt közvetlenül a leleplezés után, mindhárom — látni fogjuk, ha az em
léket később esztétikai szempontokból magunk is szemügyre vesszük — a kompo
zícióra vonatkozik.

Az egyik megjegyzése ő felségének,*) hogy eredeti fölfogás nyilatkozik meg 
az emléken, mert a mellékalakok nem állanak lenn a talapzatnál kísérőnek, hanem 
fönn, a főalakkal összeolvadva, mintegy természetes csoportban.

Mikor pedig a szobor körüljárásakor a szobor baloldalához érkeznek, hol a 
mágnás feltekint a királynőre, így szólt a király:

— Ez a főoldala a szobornak, mert a lovasszobornál mindig ott a főnézet, 
ahol a Silhouette egészen látszik.

A harmadik megjegyzése a spanyol ló választására vonatkozott. Kitűnő gon
dolatnak találta, mert illik a korhoz és az uralkodó eszméhez. De, tette hozzá, 
sokan a ló állását és proporcióit elhibázottnak fogják tartani. De aki ösmeri a 
spanyol lovat és a magas iskolában nyert fegyelmét, azt különösen el fogja 
ragadni ... S ezt az elösmerésí visszhangozta aztán az egész magyar és külföldi 
sajtó. Tóth Béla „A magyar szobor“ cím alatt ódát írt a „Pesti Hírlap“ tárcájában: 
„Egy világ kezdődött, a nemzeti művészet . . . Jertek feleim, nézzétek ezt a szobrot, 
mint ahogy olvassátok Toldit! Higyjetek, reméljetek és szeressetek!“ Alfa (Alexander 
Bernát) a „Budapesti Hirlap“-ban meghatottan ismerteti: „Nagy benső örömmel 
búcsúzom el e műtől. Haladunk! S mellettem egy energikus hang, minlha gondo
lataimat hallotta volna, ismétli e szót és újra ismétli: Haladunk, erősen megyünk 
fölfelé. Megfordulok és látom, igen hívatott ember mondotta, aki maga is elsőrangú 
mester, a fiatal mester pályatársa, az irigység nélkül való igaz művész: Strobl.“ 
Lyka Károly a „Budapesti Napló“-ban és az Új Idők“-ben főleg anyagszerűségét 
emeli ki. „Hatalmas karok metszették ki fehér márványsziklából: a szikla ereje 
megmaradt benne . . . Büszkék vagyunk erre a hirtelenül készen elénk álló emberre. 
Szeretjük érte igaz szeretettel, csak annyit adhatunk neki. A dicsőségről majd gon
doskodnak a szobrai.“

A külföldi sajtó is megszólalt, hevesi Lajos a „Fremdenblatt“-ban a megértő 
kritikus finom érzésével jellemzi művét s hirdeti, hogy benne „a monarchia egy nagy 
stílusú plasztikust kapott ismét. Önkénytelenül kérdezzük magunkban, mennyi időbe 
került volna, míg Bécsben monumentális feladathoz jutott volna. Tilgner is csak 
közvetlenül halála előtt jutott egyhez.“ Erre a megjegyzésre Pozsony is büszke lehetett.

A „Berliner Börsen Courir“, a „Leipziger Illustr. Zeitung“, — mely képben is 
bemutatta — a „New-York Herald“, a „New-Yorker Staatszeitung“, a „La France 
Illustrée“, az „Illustration“, a „Figaro“, az „Illustr. London News“, itt feküsznek mind 
előttem és lapozgatok bennük. A szobor szépségétől el van ragadtatva mindahány. 
Ainé Giron, a „La France Illustrée“ tudósítója lelkes felkiáltásban tört ki: „Üdvö
zöllek ifjú szobrász — te máris híres — s Franciaország, a költői ihletek és a 
nagy művészet Franciaországa nevében barátságosan rázom meg a kezed és lel
kesen kiáltom: Éljen!“

') Pesti Hírlap, 1897 május 17.
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Mintha csak azt a bankettbeszédet hallanék, melyet Fadrusz tiszteletére az 
István főherceg szállóban művésztársai által rendezett lakomán mondott el vala
melyik hirtelen lelkesedő társa. Ennél már jelentősebb mozzanat volt, hogy Pozsony 
városa, — az emlékszobor-bizottság előterjesztésére — minthogy Fadrusznak az 
emlékszobor elkészítéséből semmi anyagi haszna sem volt, egy díszes, Csákos 
Mihály vésnök által tervezett kazettában átadandó 1000 (egyezer) darab húszkoronás 
aranyat szavazott meg.

Fadrusz pedig Iefotografáltatta művét és a következő levéllel küldette el azt 
(1897 június 11) a pozsonyi első takarékpénztárnak:

„Nagyságos Elnök úr, mélyen tisztelt igazgatóság! Ha megengedik, hogy szívem szólítsa 
meg önöket, akkor kedves, szeretett atyáimnak nevezem és a mai napon fiúi szeretettel oda
mutatok a szobrunkra : íme, a ti munkátok ! Hálát adok a mindenható Istennek, hogy meg
engedte nekem, hogy örök forró hálámat így kifejezhessem. Ha majdan nekünk, akik együtt 
szenvedtünk és örültünk, eljön az időnk, amikor minden földi hiúságunk porba hull, akkor 
is királyi szobrok fogják hirdetni, hogy én a pozsonyi első takarékpénztár gyámfia voltam 
és hogy a pénz emberei mennyire voltak a szív emberei és a magyar kultúra ápolói. Mind
nyájukat fiúi szeretettel és hálával megölelve maradok örökre hálás neveltjük Fadrusz János.“

A takarékpénztári jegyzőkönyv hozzáteszi: „Megelégedéssel és örömmel 
tudomásul vétetik.“

A szoborbizottság tagjai számára pedig az emlék faragása közben lehullott 
törmelékekből Mária Terézia reliefarcképét faragtatta ki, s a kedves meglepetés 
érthető örömet okozott. Gervay Nándor, a takarékpénztár alelnöke, meghatva írja 
neki: „Egyébbel, mint az elérzékenyüléstől szemembe tódult örömkönnyekkel nem 
tudom megköszönni a szintoly gyöngéd, mint nagybecsű ajándékát.“

Most hát áll a szobor a Duna partján, s mint a Thaly Kálmán által fogal
mazott alapító okmányban olvassuk:

„Állj is rendületlenül!
Állj örök időkig!
Állj, míg az ezeréves, imádott haza áll!“

Fadrusz rajza.



XI.
A Mária Terézia emlékkel egyidejűleg — szerződése értelmében — dolgoznia 
kellett Fadrusznak a Mátyás-emléken is, mert hiszen a kolozsváriak is 
azt tervezték, hogy a millénium alkalmával leplezik le szobrukat.

Mikor azonban munkába fogott és tanulmányozta a kolozsvári 
Templom-tér dimenzióit, mindjobban meggyőződött arról, hogy az alakoknak szer
ződésileg megállapított másfél életnagysága nem megfelelő. Az emlék így kicsinynek 
hatna. Elveszne a térben. De a kolozsváriak a nagyobb arányokat nem egykönnyen 
vállalhatták, hiszen a gyűjtés még egyre folyt, a szükséges kétszázezer korona sem 
volt még együtt, hogy lehetne ilyen körülmények között még nagyobb összegig 
felelősséget vállalni ?

A kérdést azonban nem lehetett kicsinyes pénzügyi szempontokból elejteni. 
Fadrusz egész energiájával azon volt, hogy szerződését megváltoztathassa és 
Széchy Károly és Ferenczi Zoltán odaadó támogatásával itt is sikert ért el. Szer
ződését hatvanezer koronával felemelték. „Édes jó Károlyom, — írja Széchy Károly
iak lelkesedve — hát mégis keresztülvittük a kétszeres életnagyságot! Hála legyen 
neked és mindazoknak, akik oly fáradhatatlan kitartással rajta voltatok azon, hogy 
Mátyás király első szobra dicső emlékéhez méltó legyen! Ha egy-két hónap múlva 
feljösz., már sokat láthatsz.“

A szobor fejlődésének egyes fázisairól rendszeresen tudósítja a szoborbizottság 
elnökét, Zsigmond Dezső országgyűlési képviselőt. Mindenekelőtt szorgos lótanul- 
mányokat csinál Mezőhegyesen, a ló mozgását figyeli meg, főleg a kívánt állásban 
s kisebb tanulmányokat mintáz, sur le vif, hogy azok alapján a végleges formához 
jusson. Egy későbbi, Zsigmondhoz írt levelében olvassuk:

„A királyi szobor kétszeres életnagyságú vasvázlatán nagyban dolgoznak műlakalosaim 
(XXXVI. tábla, 1. kép), az ácsok most csinálják az állványt, merta lovasalakot egy magas 
Piedesztálon állva fogom mintázni, hogy mindjárt a műteremben megítélhessem azon hatást, 
amelyet a szabadban gyakorolni fog.

A nagy alakhoz készüli segédminta oly nagy és kész, hogy eszerint a végleges nagy
ságot a millennáris év május hó végéig vagy június közepéig gipszbe öntve és bronzirozva 
kiállíthatom a millennáris kiállításon ; odáig pedig elkészül a nagy szobor lécsablónja is és 
ekkor lejövök Kolozsvárra, hogy a helyszínén kipróbáljuk a szoborsablónnal, hogy hol lesz 
a legjobb helye a főtéren. (így próbáltam ki a Mária Terézia szobrot is.) Ha aztán a szobor 
helye így tüzetesen meg van jelölve (körülbelül júniusban), a nagyméltóságú főispán úr és az 
igen tisztelt szoborbizottság tetszésétől függ, hogy mikor akarja megtartani az alapkőletétel 
Ünnepét. (Június végétől fogva bármilyen nap.)“
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Valóban, 1896 szeptember 30-án a szobor alapkövét nagy ünnepélyességgel, 
mint a millennáris ünnepség egyik nevezetes programmpontját, letették. Az ünnepi 
beszédet Hegedűs Sándor országgyűlési képviselő tartotta, kiemelvén, hogy ez 
emléket úgyszólván maga ő felsége kezdeményezte. Fehérváry Géza báró a király 
képviselője ő felsége nevében örömének és megelégedésének adott kifejezést afölött, 
hogy a Mátyás-szobor elkészül. Jósika Sámuel báró ő felsége személye körüli 
miniszter a kormány nevében gyújtó hatású beszédet mondott, melyben ékesszólóan 
jellemezte Mátyás király politikai egyéniségét és végül dr. Groisz Gusztáv fel
olvasta az alapkőbe helyezendő okmányt, mely a szobor történetét foglalja magában.

Fadrusz eközben szorgalmasan dolgozott művén. Hogy milyen aprólékos 
gonddal, mutatja Széchy Károlyhoz írt egyik levele, mely Velencéből kelt: „Itáliában 
jártam, hogy páncélokat szerezzek Mátyás király és vitézei számára, de a valódiak 
iszonyú drágák, azok a közönséges imitációk pedig csak olyan dekoratív semmi
ségek, nem maradt tehát egyéb hátra, mint megrendelni utasításom szerint, ezek is 
jó „zsírosak“, node örülök, hogy egyáltalán kaphatók.“

így, lépésről-lépésre, készül a szobor, végül 1900 elején írt egyik levelében 
így foglalja össze a munka állását:

„Az öntödében a négy alak és a király alakja kész, a ló részint öntés közben van, 
részint már ki is van önive, t. i. a fej és a lábak (XXXVI. tábla, 2. kép és XXXVII. tábla, 
1. kép). Ezekből méltóztatik látni, hogy a munka ezen része kényelmesen elkészül. Ami a 
szobor piedesztálját illeti, jelemhetem, hogy az alsó része az architektúrának már munkában 
van, miután erre van szükség legelsőbben és hogy annál nyugodtabban és biztosabban 
haladhassunk a kivitelben, elhatároztam, hogy a piedesztál munkáját két részre osztom és 
pedig a középső és tulajdonképpeni piedesztált, amelyen a király lovasszobra áll, az a kő
faragómester fogja csinálni, aki az első fundamentumkövei vagy alapkövet lerakta három 
év előtt, a két szárnyat pedig, meg a talapzatrészt egy másik firma, aki ezt a részt már 
munkába is vette. Mindkét firma megbízhatóságáról szavatolt nekem Pákei főmérnök legutóbbi 
ottlétem alatt. így tehát annál gyorsabban és biztosan fejlődnek a munkák, anélkül, hogy egy 
darabkát is el kellene hamarkodni. Mindezekből láthatja az igen tisztelt bizottság, hogy én 
szavamnak állok és a szobrot szeptemberben a leleplezésre készen állítom a főtérre.

Tehát, mélyen tisztelt bizottság, ha a város a szobrot szeptemberben le akarja leplezni 
vagy eziránt talán még másképpen határoz, az a munka menetét nem változtatja meg. A szobor 
így is, úgy is szeptemberre készen lesz.

Ezek után azonban engedje meg a mélyen tisztelt bizottság, hogy nézetemet a leleplezés 
terminusára nézve elmondjam.

Először mindenképpen célszerűbbnek tartanám, ha a leleplezés tavasszal és nem ősszel 
történnék. És pedig mindjárt a királyon kezdem. Ha ősszel csináljuk, akkor így áll a dolog: 
hogy mi meghatározzuk a napot és miután rövid az idő, tehát azt az egy napot el kell 
fogadnia a királynak vagy elmarad. Ha azonban tavasszal csináljuk, akkor azt mondhatjuk: 
felséges uram, azt Ígérted, hogy lejösz, a szobor kész, melyik napon akarsz lejönni ? így 
aztán biztosan jönne. Továbbá, ha az ősszel csináljuk, akkor éppen a legtöbb magyar, aki 
csak teheti, Párisban lesz, mert a párisi világkiállítás Magyarországon is csak világesemény 
és így Mátyás király szobrának leleplezése sokat veszítene országos hatásából. Azonkívül a 
fekete sereg fölszerelése, a nehéz lovak szerzése, az országos bandériumok fölhívása, 
elhelyezése, a díszalbum elkészítése, mindezek a fontos dolgok keresztülvitelére fölöttébb rövid 
az idő, de a párisi kiállítás majdnem kivihetetlenné teszi, hogy őszig velük elkészüljenek, 
sőt én meg vagyok győződve, hogy ha tavaszkor is akarnók csinálni ezeket a gyönyörű 
dolgokat, akkor is már most serényen dolgozni kellene, hogy jól elkészüljünk. Ezek után a
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mélyen tisztelt bizottság és a város bölcs belátására bízom, hogy döntsön a leleplezés idejére 
nézve, de akár ősszel lesz, akár tavasszal, a munka mindenesetre ősszel készen lesz.

Most pedig felkérem az igen t. bizottságot, hogy engem összeköttetésbe hozzon azon bizott
sági taggal, aki a fekete sereg dolgában magára vállalta a vezetést és szervezkedést; mert 
az ünnepély ezen részéi teljes historikus alapon kell keresztülvinni, ami ugyan nem nagy 
költséget, de meglehetős nagy és lelkiismeretes munkát igényel.

Úgyszintén a díszalbumra nézve szívesen rendelkezésére bocsájtom magamat az illető 
bizottságnak és az illusztrációkra nézve, úgymint az illusztráló művészekre nézve minden
képpen tanácsommal készen állok. A piedesztál anyagára nézve szerződésem szerint kitünően 
kipróbált erdélyi termésköveket választottam, amelyek úgy színre, mint szerencsés anyagukra 
nézve megfelelnek annak a zord és bástyaszerű karakternek, amelyet kezdettől fogva az 
architektúrának szántam. Hallottam márványt, meg gránitot ajánlani, ezt azonban semmi esetre 
sem fogadhatnám el, (ha meg is volna a hozzávaló nagy költség), mert ez a két anyag teljesen 
ellenkezne a szobor fölfogásával.

A szobor minden részében pontosan be lesz tartva a költségvetés, egyedül a funda
mentummal lesz többkiadás, mert megdöbbentő mélységek föltöltéséből áll a főpiac talaja, 
pedig bizony le kell mennünk, míg biztos talajt érünk. Ez tehát a nyár munkaprogrammja és 
azt hiszem megtettem mindent, hogy meg ne akadjon semmi.“

A király lovasszobra csakugyan elkészül, s igen nemtelen intrikák ellenére 
kiküldik a párisi nemzetközi kiállításra (XXXVII. tábla, 2. kép), a feszülettel együtt. 
Mátyást a nagy csarnokban, ezer és ezer szobor közé ékelve, helyezték ugyan el, 
de mindez nem tudta elnyomni. Frigyes főherceg is látta Párisban és nagy elös- 
meréssel szólt róla: „A szobor egész Párisban nagy feltűnést kelt. Mindég körül- 
állják, ami pedig nagy szó, mert abban a csarnokban több ezer szobormű van.“ 
Éppen azért hatása nem is lehetett teljes, — de a zsűri szakértő tagjai mégis 
észrevették, sőt játszva nyerte el a Grand Prix-t. Bécsi mestere, Hellmer, az elsők 
egyike, aki üdvözli. Később, mikor — a leleplezés után — beküldi neki a szobormű 
fotográfiáját, ezt írja neki: „nagy örömöt okozott nekem Mátyása fotográfiájával. 
Ez aztán ismét egy igazi Fadrusz! Nagy szemmel látott, erőteljes, egészséges az 
alakításban. Tagadhatlanul nagy lépés előre a pozsonyi emlékhez képest.“

Most már csak az alapzatnak felépítése volt hátra, melynek anyagán még egyre 
tanácskoztak Kolozsvárt. Mert hiába, itt nagy szerepet játszott a pénzkérdés, a gyűjtés 
pedig igen lassan haladt. Fadrusz kimegy Párisba, a világkiállítás megszemlélésére, 
onnét írja a bizottságnak a következő levelet:

„Értésemre jutott, hogy a tek. bizottság f. hó 11-én tartott gyűlésén azt a határozatot 
hozta, hogy a Mátyás-szobor talapzati építmény felső részének is a szerződésben kikötött 
erdélyi bácstoroki kő helyett esztergom-megyei süttői kőből való felépítését fogja Kolozsvár 
szab. kir. város törvényhatósági bizottságának javaslatba hozni. Erre vonatkozólag van szeren
csém kinyilatkoztatni, bárha e megváltoztatása a kőanyagnak a munkálat jelen előrehaladott 
stádiumában sok nehézséget fog nekem okozni, mindazonáltal készséggel kijelentem, hogy 
nagyon Örülnék, ha a mélyen tisztelt törvényhatósági bizottság megadná nekem a lehetőséget, 
hogy az egész talapzatot egységes kőből építhetném föl. Mert ha a kő színben és karakter
ben egy, kétségtelen, hogy az egész mű esztétikai értéke emelkedik. Azonkívül megvan neki 
az az érdes külseje, amit a talapzat bástyaszerű karaktere megkíván és kétségkívül keményebb 
is, mint a bácstoroki kő; ami azonban az erdélyi bácstoroki kő értékéből nem von le semmit, 
mert az századok óta, mint kitűnő kő ki van próbálva.

Tehát ismét kijelentem, hogy örömmel teljesítem a mélyen tisztelt bizottság ebbeli kíván
ságát, tisztelettel kérem azonban, hogy a bácstoroki kő, amely a szerződésben ki volt kötve*
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és a süttői kő közti beszerzési és szállítási 7500 írt, azaz Hétezerötszáz frtnyi árkülönbözetet 
megtéríteni, illetve kérem, hogy a szerződésben a talapzat elkészítésére előirányzatba vett 
összeget 18.000 írtra kiegészíteni méltóztassék. A kőcsere persze magával hozza azt is, hogy 
a szobor felállítását már nem az idén, hanem csak tavasszal kezdhetjük meg. A szobor az 
öt zászló kivételével teljesen bronzba van öntve.“

A törvényhatóság Fadrusz javaslatait elfogadja, s 1901 folyamán megkezdődik 
a szobor végleges felállítása (XXXVIII. tábla, 1., 2. kép), nem kis izgalmak között. Már 
Fadrusz levelében olvassuk, hogy a piac feltöltése váratlan nehézségekkel járt, úgy
hogy a zsűri művésztagjainak azon kívánságát, hogy a szobor mellékalakjai szem
határig felemeltessenek, nem teljesítették. Látni fogjuk, hogy ez aztán milyen örök 
időre szóló kárt okozott és milyen gondot Fadrusz Jánosnak, akinek panaszai vissz
hangra keltek a kolozsvári sajtóban, ahol nagy elkeseredéssel tárgyalták.

Ilyen körülmények között, mikor aztán közeledett a leleplezés napja, 1902 október 
12, Fadrusz körlevelet intézett a kolozsvári szerkesztőségekhez, melyben elmondja:

„Nagy ünnepélyre készülünk; nemcsak kolozsvári, hanem nemzeti ünnepélyre. Termé
szetes, hogy egy ilyen munkánál mindenki részt vesz érdeklődésével és hogy ilyenkor külön 
vélemények, nézeteltérések kerülnek felszínre és kifejezést találnak a lapokban. Elkerülhetetlen 
dolog, hogy egy ilyen teljesen szabálytalan alakú térnél (amelyben még külön szabálytalanul 
áll a templom), a fölállítás körül nehézségek és tévedések ne forduljanak elő, de mindig csak egy 
szavamba került, hogy a szükséges változások megtörténjenek. Azért kérem önöket, mélyen 
tisztelt uraim, ha vannak szükséges korrektúrák, ne tegyük azokat ideges és elkeseredett 
hangulattal, hiszen mindannyian a legjobbat és a legszebbet akarjuk.

íme, befejeztük öt esztendő lelkes és nehéz munkáját, egyesült erővel tűrjük el zavartalan 
munkakedvvel feladatunk izgalmait és fáradalmait, hogy örömpoharunkba ok nélkül keserűség 
ne kerüljön“.

Fadrusz felszólításának hatása alatt elmaradtak a keserű megjegyzések és a 
leleplezés hatalmas nemzeti ünneppé fejlődött. Fadrusz számára pedig meghozta az 
osztatlan sikert. Vaskoronarenddel tünteti ki a király, díszpolgársággal a város, a 
doktori címmel az egyetem. Ö pedig úgy járt-kelt ott, a király képviselője: József 
főherceg, Széli Kálmán miniszterelnök, gr. Apponyi Albert, a képviselőház elnöke, 
s az ország szellemi vezetői körében, ő, az egykori lakatoslegény, mint a velük 
egyenrangú, nem, mint a mindeneket felülmúló lángész, de egy titkon vérző sebbel 
a szívében, mert az időközben lezajlott Erzsébet-pályázaton elbukott, s ő ezt a bukást 
az emberek hűtlenségének tulajdonította. Ez volt az első csalódása az emberekben! 
Azelőtt minden mosolynak örvendezett. Most hazugságot sejtett mögötte. Nem volt 
igaz öröme se tapsban, se hízelgő szavakban.

Maga az ünnepély politikai tüntetés volt — a király mellett. Noha személyesen 
nem jöhetett, elküldte az ifjú József főherceget, akinek szavait, melyeket a király nevé
ben mondott el, válaszolva Széli Kálmán miniszterelnök beszédére, ünnepelve Korvin 
Mátyást, a nemzeti királyt, viharos lelkesedéssel fogadták. Apponyi Albert grófnak 
a díszlakomán elmondott beszéde is hódolás volt a király elolt. Khuen-Héderváry 
gróf akkori horvátországi bán is felszólalt, hogy a magyar szent korona egységét 
dokumentálja.

A leleplezéssel egyidőben egész sorát a kultúrintézményeknek avatták fel, az 
egyetem központi épületét, a néprajzi múzeumot, a népművészeli kiállítást, az igaz-
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ságügyi palotát, a magyar nők Erzsébet-lobogóját. A díszlakomákon is a politika 
uralkodott, de a New-Yorkban tartott lakomán Szádeczky Lajos, egyetemi tápár, 
ünnepelte igen szép beszédben Fadrusz!, a központi szállóban tartott lakomán pedig 
Márki Sándor, egyetemi tanár, mind a kettő historikus. Úgy látszik: Fadrusz tör
téneti felfogásával egyetértettek.

A kolozsvári ünnepnek országos visszhangja támad. Nemcsak Kolozsvár, de 
a főváros is ünnepel.

A Népszínház és a Magyar Színház Balla Miklós ünnepi ódáját szavaltatja, 
világhódító Mátyás király költői apoteózisát. Meghatva és tiszta esztétikai élvezettel 
szemlélték a műéríők is Fadrusz szobrát, az őt körülvevő sok politikai demonstráció 
zajongásai ellenére is. A „Pester Lloyd“ akkori kritikusa, Rothauser Miksa mégis 
mondotta volt: „oly sok az ünnepély, hogy félő, a nyilvánosság a sok örömünnep 
közt nem fog Fadrusz monumentális alkotásának kellő méltánylásához jutni.“ Cikke 
tiszta elösmerés, ahogy azt csak ő tudott adni, üröm nélküli öröm. Maga a művész 
sem sorolhatna fel több dicséretet: a mű monumentális, az erőt jelképezi, az alakok 
egységesek és egyszerűek, a talapzat stílszerű. A leleplezés alkalmából Márki Sándor 
szerkesztésében megjelent emlékkönyvben Ferenczi Zoltán dr. ismerteti a szobrot. 
Malonyay Dezső szokott rapszódikus előadásában a „Művészet“-ben, Lyka Károly 
az „Uj Idők“-ben, AiexanderV>evná\ a „Budapesti Hirlap“-ban finom elemzéseket adnak.

Ez időben kapja azt a megbízást, hogy a budai királyi palota Hunyady- 
termében a Mátyás-szobor kis mintáját állítsa fel. Nem sokkal utóbb ez megtörténik. 
A kismintát bronzba öntik és az máig is ott van a budai várban. Az 1911. római 
kiállítás előkészítő bizottságában leszavazták azt az indítványomat, hogy a magyar 
pavillón előtti téren állítsuk fel a kolozsvári Mátyás-szobor gipszmintáját. A kollé
gák ezt megakadályozták és így csak ez a bronz kis minta került bemutatásra, 
benn, a többi szobor közt s így nem is volt meg a kellő hatása, nem is lehetett. 
A méret a monumentális hatás egyik lényeges feltétele. A királyi palota termében 
dekoratív hatása jó, csak egészen más természetű, mint a kolozsvári alkotásé.

Nem meglepő ezek után, hogy a főváros megirígyli a kolozsváriak dicsőségét 
és a Pesti Hirlap~ban kifejezésre jut, hogy most mi pestiek bezzeg csak tűnődhetünk 
azon, nem minden irigységtől menten, mért engedtük vala át ezt a szobrot Kolozsvár
nak ! Kiss Gereben sóhajt fel ígyen, de ez a sóhajtás mit sem használt. Különben 
is, — Fadrusz még erejének teljében, tele érzéssel, eszmével, alkotó erejében, — ki 
sejtheté vala a véget? Magam — a Vasárnapi Ujság-ban (október 19) — Fadrusz 
Pályáját ismertetve, egész bizalommal írtam: „Az alkotó erejének javában, művészi 
erővel és lelkesedéssel dolgozó művésztől még sok kitűnő alkotást várhatunk.“ 
Dolgozott is ekkor a második Erzsébet-pályázatra. De tört reménnyel.



XII.
Időközben elkészültek egyéb művei. Zilah számára Wesselényi-emléke 

a Tuhutum-oltárral, melynek leleplezése megelőzte néhány nappal a 
kolozsvári ünnepeket, de még előbb átadhatta Kisbéren Wenkheim Béla 
báró bronz lovasszobrát is. Befejezte a budai királyi palota kapuőrző 

oroszlánjainak mintázását, a lépcsőt tartó magyaros jellegű Állasokat, csinált a 
budapesti (budai) tornaegylet számára örökös vándordíjnak egy kis bronzcsoportot, 
„Toldi viaskodása a farkasokkal“, s munkába vette volt a Szent István templomba 
tervezett Szent Lászlót, elkészült a szegedi Tisza Lajos szoborral, miközben két
szer is résztvett az Erzsébet-pályázaton.

1901 szeptember 30-án leplezték le szinte az egész magyar arisztokrata világ 
jelenlétében Kisbéren Wenckheim Béla báró kisméretű lovasszobrát (XXXIX. tábla.) 
A gondolatot Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter vetette fel, aki még 1899-ben, 
leveldi Kozma Ferenc mezőhegyesi emléke leleplezésekor kijelentette, hogy a magyar 
lótenyésztés körül hasonlókép nagy érdemeket szerzett Wenckheim Béla báró 
(1811 — 1879) emlékét is meg kell örökíteni, Lipthay Béla bárót bízta meg a feladat 
végrehajtásával, aki egyenesen Fadruszhoz fordult és a vele való tárgyalások alapján 
eleinte egy, a kisbéri Wenckheim-mauzoleum falára illesztendő reliefben, később egy 
kisebb méretű lovasszoborban állapodott meg. Javaslatát Darányi miniszter, majd 
a minisztertanács is elfogadta, s Fadrusz nagy kedvvel fogott a munkába. Le-lejárt 
Kisbérre az angol telivéreket tanulmányozni és mintája általános tetszést aratott. 
Mikor a szobor leleplezésre került, Lipthay Béla már nem volt az élők sorában, 
de utódja, Podmaniczky báró éppen olyan lelkesedéssel intézte az ügyeket, s tette 
valóban nagyszabásúvá a leleplezést.

A mű a leleplezésekor nagy hatást keltett. A „Budapesti Hírlap“ vezércikké
ben Darányi rövid ünnepi beszédéről elismeréssel szólva, így folytatja: „Olyan volt, 
akár az a szép, nemes, vonzó szobormű róla, mellyel Fadrusz János gyarapította 
dicsőségét. Ez is olyan kicsiny, de ha rajta felejti az ember a szemét, mintha nőne, 
elevenednék és lélekzetet venne ló és lovas. Gyönyörűen kombinált fejtartása van 
lónak és lovasnak; gyönyörűen könnyed, szabad, édes, lágy vonalakban pihen a 
tartásuk; a modern ruha mintha semmi nehézséget nem adott volna a művésznek, 
olyan természetes és olyan szerencsésen szolgálja a plasztikus hatásokat (pedig 
úgy sejtem, hogy ez a dolog még olyan puskapor, amelyet fel kell találni, probléma, 
amelyet nem oldottak még meg). Wenckheim Béla arca, nézése kitűnő arcképnek is.
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Azt hiszem arról ma már nem érdemes beszélni, hogy kár, hogy nem legalább 
teljes emberi nagyságban készült a szobor. így is Wenckheim Béla szerencsésen 
meg van örökítve. A dicsőség Fadruszé, az érdem a földmívelésügyi miniszteré“.

A Wesselényi-szobrot egy polgári iskolai tanító, Pungner Gyula indítványozta 
1891-ben a vármegyei tanítótestületi közgyűlésen és onnét került az a megye elé» 
mely azt nagy lelkesedéssel fogadta, kivitelét elhatározta, s Szikszay Lajos alispán 
elnöklete alatt bizottságot alakított, mely a gyűjtést vezette.*)

Már 1894-ben pályázatot is hirdetett, melyen Holló Barnabás és Bezerédy 
Gyula vettek részt, de a bizottság Zala és Strobl véleményének meghallgatása után 
egyik pályaművet sem fogadta el. Ezidétt Fadrusz János már Mária Terézia- és 
Mátyás-szoborterveivel az érdeklődés középpontjában állott és a bizottság, Neményi 
Ambrus orsz. képviselő és Ferenczi Zoltán útján hozzá fordult, őt egy tervezet 
bemutatására kérve fel. 1896 augusztus elsején mutatta azt be és általános tetszést 
aratott. „Még most is előttem van a nézők csoportja, — írja ifj. Kapos Sámuel az 
Emlékkönyvben — amint néma csodálattal szemlélték a vázlatban is oly fölséges 
alkotást.“ A bizottság nem sokkal utóbb szerződést köt a művésszel és akkor úgy 
tervezik, hogy a leleplezést 1897 július elsején megtarthatják. Fadrusznak negyvenezer 
koronát kötnek le, beleszámítva összes költségeit. Ezenfelül magára vállalta Fadrusz 
a milléniumi megyei emlékkő tervezését és megelégszik az ezen munka kivitelével 
járó — élvezettel. A Szikszay-parkban tervezett Tuhutum-vezér emlékére, melyen turul
madár gubbaszt, róvás-írással a Karacsay-kódex néhány versét vésette. Azonban évről- 
évre elodázták a leleplezést, melyet végül is csak 1902 szeptember 18-án tartottak 
meg. Az ünnepi beszédre Szilágyi Dezsőt kérték fel, ki azonban közben meghalt, míg 
Thaly Kálmán, kire ezután gondoltak, betegsége miatt nem vállalhatta s így végül 
Beöthy Zsoltot nyerték meg. A kolozsvári Mátyás-emlék leleplezésére készült az egész 
hivatalos világ, a zilahi leleplezés sokkal kisebb méretű volt. De annál melegebb.

Fadrusz Wesselényinek tragikus alakjából egyetlen vonást emelt ki (XL. tábla, 
2. kép), azt, melyet Kemény báró úgy fejezett ki, hogy „a nép és arisztokrácia közötti 
bizalmatlanságot lerombolta“. Fadrusz — a nép fia — ezt olvasta ki Wesselényi 
Pályájából, az Árvízi hajós önfeláldozó heroizmusából, politikai küzdelméből egy
aránt. Nem merült el Wesselényi tragikus leikébe s még tragikusabb sorsába, nem 
az atlétát, sem a szenvedelmes agitátort kereste; Fadrusz Wesselényiben nem 
a hagyományos sérelmi politikának utolsó képviselőjét látta; Fadrusz képzeletében 
az elnyomott nép ügyének szószólója jelent meg, aki szívével érez együtt a job
bágysággal annak nehéz sorsában s ékesszóló erővel küzd a parasztság ember
jogainak kivívásáért. Ennek a gondolatnak formai szimbóluma: a nemes megjele
nésű úr a feléje közeledő paraszt elébe megy, vállára teszi a kezét és mélyen a 
szemébe néz. Eggyé válnak (XLI. tábla.)

A gondolat oly közvetlen, oly egyszerű, nem posványosodik el zsánerszerű- 
ségben, formális haladást is képvisel Mária Teréziához képest, amennyiben á fizikai

*) Részleteket lásd Kapus Sámuel, Emlékkönyv a nagy Wesselényi Miklós báró zilahi szobrának 
teleplezési ünnepségéről. Zilah 64—66. 1.
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érintés fokozza a csoport egységét, s teljessé teszi a lelki kapcsolatot. Megérezték 
ezt Zilahon azonnal. „Tessék csak megnézni és sokáig nézni azt a két némán is 
beszédes alakot — írja a Zilah 1896 augusztus 2-iki számában dr. Both István — 
aztán tessék meghallgatni, hogy a szíven és történettudáson kérésziül mi mindent 
mondanak el azok! Az egyiknek panaszos szemében letűnt évszázadoknak véget 
érő keserve villan meg, a másiknak fenkölt vonásairól következő évszázadok tanul
hatnak nemesen érezni.“

A művésznek sikerült is — a mozdulat finomságában — megéreztetni azt, 
hogy a főúr nem leereszkedik, de szeretettel közeledik a néphez. A paraszt sem 
kegyet kér, de jogot, s annak védelmét. Itt szinte egyenrangú két tényező a főúr 
és a paraszt. Együtt adnak egy egészet: a rendi társadalom hagyományai felett a 
népjogok egyenlőségének diadalát szimbolizálva.

De ez a latin szó nem jelent semmi klasszikusat, Fadrusznál egyszerű formák
ból alakul ki minden, sőt egyelőre túlságosan sok való formából, melyeket kor
történeti tanulmányok alapján szed össze, Kemény báró leírásából, Barabás 1836-iki 
festményéből Wesselényi alakjához és igen sok néprajzi tanulmányból a parasztéhoz. 
Mint egész azonban egységes.

A leleplezéskor melegen ünnepelték. Dr. Kaizler György alispán megnyitó 
beszéde után Beöthy Zsolt nagyszabású tanulmányt olvasott fel Wesselényiről 
(megjelent a Magyar Könyvtár 301. f.), melyben Fadrusz művének eszméjét kiemelve, 
Wesselényinek a népszabadság körül szerzett érdemeit hangsúlyozza. „Valóban a 
magyar parasztnak első ércalakja, mely ezen a szabad földön művészi kéz alkotá
sában megjelenik, meghatott tekintetével a nép méltó háláját örökíti meg iránta.“ 
Fia Wesselényi Miklós báró megkapó szavakkal emlékszik meg az oly közvetlen 
szimbólumról. Végül Zemplényi Árpád szavalta el a Kisfaludy-Társaság koszorú
jával ékesített ódáját: „Az óriás magyar feltámadott“.

A Szikszay-parkban leplezték le a Tuhutum-emléket (XLII. rábla) Kincs Gyula 
emlékbeszéde után, de rovás-írásos feliratai körül ádáz ujságháború indult meg 
mihamar. Kettőt vontak kétségbe: a rovásírást és a Karacsay-kódexet. Ez utóbbit 
Somogyi Antal hamisítványának, az előbbit tudákos csinálmánynak jelentettek ki. 
Zilah várost azonban ez nem ingatta meg: éppen ezekben a napokban díszpolgárává 
választotta Fadruszt, s elhatározta, hogy a díszpolgári oklevelet, melyet rovás
írással írnak meg, küldöttségileg adják át a mesternek. Úgy is lett. A díszoklevél 
egy cédrusfadeszkát ábrázol, — Bécser János zilahi gimnáziumi rajztanár műve,— 
melyre előbb, az erezet sötétebb árnyalati színével, mintegy rá van lehelve a 
Wesselényi-szobornak és a pogányoltárnak képe, aztán ősmagyar rovásírással 
beléje van „róva“ az oklevél szövege. Ösmagyar rovással, mert Zilah város nem 
kételkedett abban, hogy ez a székely-magyar rovásírás egykor létezett. Lehet, hogy 
máig is él a nép közölt, mint ahogy hitte Fadrusz s kifejtette néhány gyönyörű 
magyarsággal írt cikkében, melyek országszerte feltűnést keltettek. De egyszersmind 
nagy vitát. Tóth Béla a Karacsay-kódex hamisítvány-voltát vitatta, de a rovásírás régi 
voltában hitt. Csak azt állította, hogy már nem él a nép között. Fadrusz Tar Mihály 
omori parasztemberre hivatkozott, mint aki máig él vele. Bizonyára mások is, csak
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ki kell kutatni. A kutatást az akadémia vette a kezébe, bizottságot küldött ki, mely 
azután megállapította, hogy Tar Mihály nem a hagyományból vette, hanem egy 
népszerű magyar nyomtatványból (Toldy László művéből). Maga a rovásírás azon
ban — mint azóta főleg Sebestyén Gyula dr. kutatásai alapján kétségtelenné vált*) — 
régi, a magyarság ezt a székely végeken ápolta, s ez a hagyomány három (az 
újabban fölfedezetfekkel együtt öt) emléken maradt ránk, a többi irodalmi közvetítés
nek, többnyire Telegdy 1508-iki Rudimentájának köszönheti létét. A székely rovás
írás végső forrása a föníciai írás, de közvetlenül az ó-török rovásírásból eredt- 
Ez az ó-török rovásírás rokon a zsidó, sőt az etruszk írással is. S mikor Fadrusz 
megérezte a maga zseniális intuíciójával ezt a kapcsolatot, utat mutatott a tudomány
nak az igazság felderítésére. És az igazság útban van! Újabban Martha francia 
tudós és tőle függetlenül mások is, mint Bartels Wanda finn-magyar hasonlításokkal**) 
eredményeket értek el az etruszk nyelv titkának megfejtésében.

A szegedi Tisza-szobor nagyrészben néhai Lázár György dr-nak, Szeged 
akkori orsz. képviselőjének, fáradhatatlan agitációjából jött létre. 1898-ban határozta 
el a közgyűlés a szobor állítását, mely célra azonban csak húszezer forint állott 
rendelkezésre, ami kevésnek bizonyult és így évi 3000 forintnyi hozzájárulást szavaz
nak meg. Lázár György dr. érintkezésbe lép Strobllal, Zalával és Fadrusszal, de 
mind úgy el vannak foglalva, hogy nem vállalkozhatnak. Időközben azonban Fad
rusz meggondolja magát és Zala révén értésére adja a bizottságnak, hogy egyenes 
megbízás esetében harmincezer forintért vállalkozik. A bizottság örömmel fogadja a 
hírt. Megkérik Tisza Kálmánt, hogy a szoborbizottságba küldje ki a család egy tagját. 
Tisza Kálmán meghafottan válaszol: „Talán a testvérnek is szabad megmondania, 

• hogy megérdemli ő ezt, de azért ez a mai időkben oly ritka jelenség nagyon is 
megérdemli mindazok elismerését és háláját, kik őt igazán szerették.“ Egyúttal 
a család képviselőjéül önmagát jelöli ki, akadályoztatása esetére pedig fiát, gróf Tisza 
Istvánt.

Közben azonban a függetlenségi városi képviselők nevében megfellebbezik a 
határozatot, de a belügyminiszter 1899 júl. 10-iki határozattal ezt mellőzi, s így 
Fadrusszal a szerződést megkötik.

Fadrusz igen érdekes levélben örömének ad kifejezést, hogy e megbízást 
elnyerte. Jó sorsa eddig is nagy feladatokkal látta el. Leírja a Tuhutum-emléket, a 
Mátyás szobrot, a Mária Teréziát, a Wesselényit, mindenütt kifejtvén az alapeszmét.

„Miért örülök ezen feladatok után, hogy Szeged város lelkes polgársága rám bízta Tisza 
Lajos szobrát ? Meri ezzel a szoborral a legifjabb Magyarországot, a mai Magyarországot 
fogom jellemezni, nemcsak Tisza Lajost. Mert ma elült a harcok zaja, régi alkotmányunkat 
visszavívtuk és a legnemesebb királyi szív, rajongó szeretettel környezve, őrködik fölötte. 
A magyar nemzet egy évezreden át alig vehette le kezét kardja markolatáról és ezért nem 
fejleszthette kultúráját, nem fejleszthette munkaerejét, csak harci erényeit. A mai Magyarország 
üiás erényeket követel fiaitól, mint a régi és a mai Magyarország hősei: a munka hősei.

♦) Rovás és Rovásírás. 1909. 269. 1.
**) J. Martha : La langue étrusque. Paris. 1914. Wanda von Bartels, Die Etruskische Bronzeleber von 

piacenza. Berlin, 1914.
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Ezért szimbolikus Szeged város legújabb története a mai Magyarországra, mert mindkettőnél 
jó királyunk segítségével és nemzetünk elszánt és ernyedetlen munkájával újjászületett. Aki 
pedig Szeged újjáépítésében oly lelkes és odaadó munkát végzett, mint Tisza Lajos, arról 
méltán el lehet mondani, hogy az volt, aminek lenni a mai magyar ember legnagyobb dicső
sége: a munka hőse!“ (XLIII. tábla 1. kép.)

íme, itt „az eszme,“ melynek csak formába öntése volt még hátra, s mialatt e 
sorokat írta, már rég meg is találta. Látta a grófot állani a rakpart kőkockáján mun
kásai között elmaradhatatlan sétapálcájával, amint nézi a gödrökben dolgozó kubi
kosokat, két munkás hengeren gördít egy tömérdek kőkockát, a harmadik földet hány. 
Ez a kubikos. Egyszer csak (1901 április 20) kapom tőle ezt az izgatottan írt levelet:

„Az imént kaptam a postáról egy füzetet Standbilder und Monumente és ebben van egy 
szobor Dalou-tól egészen abban a felfogásban, mint az én szegedi Tisza-szobrom. A témája 
hasonló, azért a fölfogás is hasonlít. Ott Alphand Directeur des íraveaux de Paris, itt meg 
Tisza Lajos Szeged újjáépítője. Kényszerítő logikával kellett a munkás embert a munkásaival 
csinálni, persze ez a párisi dolog gazdag sok figurával és speciálisan csak a munkával fog
lalkozik, az én témám pedig a városépítés. (XLIII. tábla 2. kép.) De akárhogy van, a gondolat 
oly hasonló, hogy minden kedvem elment a munkától. És ha kisül, hogy az a párisi munka 
előbb lett leleplezve, mint amikor én a tervemet Lázár Györgynek (a képviselőnek) megmond
tam : akkor új tervet csinálok. Most rögtön megkérdezem, hogy mikor, milyen évben és hónap
ban mondtam én ezt neki ? Ö pedig megmondta Darányi miniszternek. Ez a két ember tudta 
a tervem tartalmát és alakját jó egy éve (vagy talán több) a vázlat megcsinálása előtt. Ha 
tehát ez előbb volt, mint a párisi emlék leleplezése, akkor megmaradok a tervemnél, de ha 
már akkor állott, akkor irgalmatlanul más tervet csinálok. Nem szorulok rá, hogy munkáim 
más munkákra hasonlítsanak. Téged, kedves barátom, arra kérlek, hogy tudd meg annak a 
szobornak a hivatalosan pontos leleplezési napját. Aztán majd meglássuk. Ugy-e milyen bosz- 
szantó ? Kedden majd elhozom neked ezt a képet.“

Könnyű volt őt megnyugtatni. Dalou Alphand-ját 1899 december 14-én leplezték 
le, ő a megbízást 1899 júliusában kapta. Akkor pedig már rég kész volt a tervével. 
Lázár György is így nyilatkozott, s 1902 áprilisában jelentette a szoborbizottságnak, 
hogy a szobor gipszöntése kész, s így a következő év májusában megtarthatják 
a leleplezést. Csakugyan 1903 áprilisban a főalak bronzba volt már öntve. De nem
sokkal ezután János megbetegszik. Július végén jelenti a felesége, hogy János ágy
ban fekvő beteg, de a szobor kész és küldik. A szobor megjön és a város gazda
sági udvarának egyik folyosójára helyezik el, biztosítják és megkezdik az alapozási 
munkálatokat. De eközben Fadrusz meghalt.

Közben változtatni akartak a János által megállapított felállítási terven, de a 
felesége igen energikus hangú levelet írt: „Drága megboldogult uram minden művét 
már vázlatban olyan tökéletesen oldotta meg, hogy soha azokon változtatni nem 
kellett. Ezen a kipróbáláson is újra bebizonyult, hogy csakis úgy állítható fel a 
szobor, amint Ő azt nekünk itt hagyta“. És úgy is állíttatott fel.

1904. június 12-én leplezték le a szobrot, azon a napon, mikor Tisza Lajos 
huszonöt évvel ezelőtt királyi biztosként Szegedre érkezett, hogy aztán teljes oda
adással a város újjáépítését vezesse. Az ünnepi beszédet Lázár György dr. tartotta.

A kritika azonban nem volt elragadtatva. Főleg a mellékalakok túlzottan 
naturalisztikus voltát kifogásolták. Lyka Károly „nem plasztikusnak“ találta őket,
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itt egy „még ki nem alakult gondolat vált kővé, mielőtt még megérhetett volna a 
kőre“. Azt hiszi, hogy a gondolat reliefszerű megoldást követelt, s nem tudja, hogyha 
Fadrusz erre a megoldásra gondolt is volna, Daloura való tekintettel bizonyára 
elejti, mert az a mellékalakokból csakugyan reliefet csinált és Fadrusz az utánzás 
látszatát is kerülni akarta. De más oka is volt. Lyka szerint „e derékban elvágott 
alakok levetették volna magukról a geometriai egyenest, mihelyt Fadrusz ráér relieffé 
kapcsolni össze formáikat, vagy kőszerüen tömöríteni a laza alakokat. A pozsonyi 
szobor mutatja, hogy amikor érkezése volt rá: tudott bánni az efféle föladatokkal“. 
De Fadrusznál az ilyesmi nem idő, de intuíció kérdése volt. Bizonyság rá a követ
kező történet. Mikor kész művét bemutatta a szegedi szoborbizottságnak, egy bizott
sági tag azt a hibát találta, hogy a mellékalakok nem életnagyságban emelkednek 
ki a gödörből, hanem csak féltesttel. Fadrusz erre elmondotta, hogy azt a gondo
latot akarta kifejezni, hogy Szegedet a hullámsírból ásták ki, s kijelentette, hogy 
a szobrot máskép nem tudja elképzelni.

— Nem tudom, úgymond, hogy ki az, aki kritizál, de én nem az ő, hanem a 
saját sugallatom szerint dolgozom s azon, amit megcsináltam, nem változtatok.

Nem is változtatott, mert hiszen ez a „gondolat“ szimbólum volt, s képzelete 
tőle nyerte ihletét. Viszont Tóth Béla, ki csak a gondolatot tudta méltányolni, ezt 
a szobrát tartotta a legjobbnak, „mert a legmélyebb, a legmagyarabb gondolatú“/ 
Nem a szemével, de az eszével kritizált.

A farkasokkal birkózó Toldi kisplasztika (XL1V. tábla 1. kép), 1900 február 14-én 
vándordíjnak alapította a budapesti (budai) tornaegylet, s Fadrusz megígérte, hogy 
az általam szervezett 1901-iki velencei magyar osztályon kiállítja. A beküldési határ
időre azonban nem készült el. Később levélben tudósít a kalamitásokról: „Toldinak 
határozottan nem adatott meg, hogy Velencébe menjen. Háromszor kellett zselatinba 
önteni. Először mind a két karon olvadt a zselatin, másodszor az arcon és a mellén 
végig, még szerencse, hogy az eredeti sértetten maradt. Aztán hozattak párisi 
enyvet és akkor sikerült az öntés gipszbe, ebbe a háromszori öntésbe beleveszett 
14 nap, amely végképpen elvette a lehetőségét a velencei útnak, május 15-én pedig 
már kell a tornaegyesületnek“.

Minthogy az utolsó percig reméltük, hogy az öntés idejére kész lesz, a kata
lógusba belekerült, de nem volt kiállítva. Ne méltóztassék azt hinni, hogy nem volt 
sikere. A katalógusban elmondtam a Toldi-jelenetet s ez elég volt az olasz kritikusok
nak, hogy a piu forte, originale, geniale munkát megdicsérjék. Mire is való a szobrot 
látni ? Dicsérni vakon lehet . . .

Csinált ő ezenkívül úgynevezett dekoratív munkákat is Hauszmann Alajos 
építőművész alkotásaihoz, az igazságügyi palota és a királyi vár számára. Az igaz
ságügyi palota számára készített két törvényhozót (XLV. tábla, 1., 2. kép) még 
1893-ban, közvetlenül a budai várkertbazárban való letelepedése idején, a római 
antik szellemében. Az egyik a törvénytáblára mulat, a jogrend őre; a másik, kezében 
nz esküvő kézzel díszített jogar, a törvényhozó. Az első összevont szemöldökű, 
kérlelhetetlenül merev tekintetű férfi; a másik magába mélyed, önmagával viaskodik, 
nz igazságot keresi. Ott fönn a magasban mindezek a finomságok persze elvesznek,
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de megmarad belőle a nagy Silhouette, a rámutatás, meg a jogarra támaszkodás, 
az ülés nyugalma és a frontális helyzet majesztétikus ereje.

A királyi palota lépcsőfeljáratánál két Atlast csinált, két atlétát (XLVI. tábla, 
1., 2. kép.) Az egyiknek határozott magyaros jellege van, kis bajuszával, tompa orrá
val, mélázó tekintetével, széles állával. Balkarján nyugszik a teher, melyet játékos 
erővel emel, mellette vicsorító fogakkal párduca, segítőtársa és őrpajtása, de hatal
mas testével, dagadó izmainak roppant erejével megnyugtat, hogy teherbíró. A másik 
nyakán tartja a terhet, két karját feje fölé emelve és oroszlánbőrrel fogja fel az 
oszlopot. Idős ember, hosszú szakállal, csak orra, lecsüngő bajusza és rengő 
szakálla látszik. Izmai, inai, roppant formái csupa erő. Mellette is párduc áll, figyelő, 
ugrásra kész, emberies tekintetű párduc. De enélkül is megnyugtat az Atlas, erejével 
és nyugodtságával.

Ugyancsak a királyi palota számára készült a négy palotaőrző oroszlán (XLN\\. 
tábla, 1., 2. kép). Az egyik pár ellenséget' lát és vad dühvei, széttátott szájjal ordít; 
a másik csak figyel, de rendíthetetlen nyugalommal és éber odaadással. Csak a 
nagy formák, minden kicsinyes textúrakezelés mellőzve, frontális helyzetben, a méltó- 
ságos erőnek hatását keresve.

Megtervezte azonkívül a karánsebesi királyszobrot, de nem fejezhette be és 
ez a feladat tanítványára, Rollinger Rezsőre hárult. Megtervezett továbbá a buda
pesti Szent István templom számára egy Szent Lászlót, a keresztvédő lovagot, amint 
keresztalakú kardját ajánlja fel Istennek . . .

íme, az alkotások mily hosszú sora, aránylag rövid idő alatt (1893—1902). 
S ez a termékenység, ez az alkotó hév mintha Petőfire emlékeztetne. De Tóth 
Béla tovább ment. Ő egyenesen azt írta egyik levelében Fadrusznak (1900, Nagy 
Boldogasszony napján): „Az én kis pályámnak dicsősége, — egyetlen dicsősége! — 
hogy művészeted nagyságát óvatos hanemek és ámbárok nélkül hirdetem és ki me
rem mondani azt az igazságot, hogy Petőfi óta te vagy az első magyar lángész“.

önkarikutura.



XIII.
Emlékszem, aznap este újra együtt voltunk szokott találkozónkon, s örven
dező hangon újságolta, hogy egy igen kedves levelet kapott Tóth Bélától- 
De nem mutatta meg. Mit ír az effendi? — kérdém. — Kedveskedéseket — 
felelte. Elmosolyodtam. A dohogó Tóth Béla s kedveskedések?! De János 

egyre erősítgette s himnuszt zengett Tóth Béláról, nem a stilisztáról, azt én is aláírtam 
volna, de az emberről.

Ez általában jellemezte Fadruszt, mint embert. Óriási testben, nagy energiák 
mellett, a legpuhább szív dobogott. Mindent érzésén át látott, viszonyokat, embereket 
s mindezideig nem igen csalódott. A sors megtáncoltaffa, aztán hirtelen fordulattal 
legtitkosabb álmai is beteltek, mindenki tenyerén hordotta s őt mindez az áradó 
lelkesedés állandó hangulatával töltötte el.

Ebből táplálkozott pátosza, ami fölverte képzeletét.
Több arcképünk maradt róla. Az egyiket Tóth Béla írta meg, a művészről 

szóló emlékezéseiben.*) „Feje nem oroszlánfej, mint nekrológusai mondják, hanem 
hatalmas, nagy, konok akaratú, fekete bivalyfej. Tökéletesen az. Zordonságában 
szépséges. Durván nemes. S hogy a bivalyanalógia tökéletes legyen: e tömör, 
sötét arcból ártatlan, világoskék, szinte nefelejcsszem ragyogott ki. Nem tehetek 
róla: tüstént eszembe jutottak a kékszemű bivalyok, akiket a Balaton mellékén láttam. 
S az a szép, szelíd, az erő mogorvaságát enyhítő két szem kancsal volt egy 
kicsit. Istenem, hát az is ferdén látja a világot, aki ilyen tökéletesen látja . . .“

A másikat László Fülöp festette meg e könyv számára. (Melléklet.) Vázlatosan, 
alig egy fél óra alatt, de nem volt meg benne ez a „zordonságában szépséges“ fej, 
s próbálta javítani. „László még egy órát dolgozott a képemen — írja nekem másnap 
Fadrusz — és nagyszerű lett.“ Mostani formájában egy kissé bandzsító, nagyhomlokú, 
Jól megfésült, mosolygós arcú férfinak vázlatosan odavetett képe ragyog felénk. 
Egy arrivé. Aki kacérkodik a világgal. Mindenesetre nem Mátyás hatalmas alakjá
nak meggyúrója.

Még a legtöbb karakter van egy önkarikatúrájában, s tömpe orra, felhúzott 
szemöldöke, aránytalanul nagy homloka, lapos álla — minden túlzás mellett — valami 
bivalyszerűt adnak ki. Csak nefelejcsszeme ragyog felénk hamisítatlan tisztaságában 
László művéből.

így, együtt a három, megadja Fadrusz Jánost, aminő lett.

') Pesti Hírlap, 1903 nov, 1,
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Még pedig az élet kohójában. A lakatosinaskodás, a fafaragó-iskolában eltöltött 
esztendők nyomorúságai, a hároméves katonai szolgálat fáradságai lelkét és testét 
megedzették. Annak a tudatában, hogy lelkében égő lánggal lobog az isteni tűz, 
— s beh világosan érezte ő ezt kezdettől fogva! — semmiféle nyomorúság sem 
tudta leverni. Ellenkezőleg, a nélkülözések csak erősítgették, indulatai fékezésére, 
kitartásra szoktatták, kifejlesztették benne az önuralmat, akaraterejét kipróbálták, 
feszült figyelmét, gondolkodó erejének önállóságra szoktatását eredményezték és 
emberlátását elmélyítették. Érezte hivatottságát, hallotta tisztán a küldetés szavát, 
mint Jean d’Arc és hitt benne. Rendíthetetlenül. Megösmerte élethivatását, lelkében 
ellenállhatatlan vágyak ébredeztek : dicsőség, nagyság, hírnév után. De mind ez a 
vágy nála nem tétlenül töprengő, hiú álmodozásban élte ki magát, hanem benne, 
mint a munkát ösmerő s az anyag legyőzésének nehézségeivel tisztában levő és 
a megmunkálás fáradságaitól vissza nem rettenő munkásemberben csak annál 
nagyobb teltvágyat ébresztett. Becsvágya ébredt fel és folytonos munkára sarkalta, 
akcióra, magaművelésére, testi és szellemi erejének fejlesztésére. Az egyszer helyesnek 
felismert útról senki és semmi által magát eltéríttetni nem engedi. Hogy porcellán- 
gyárba menjen előrajzolni, mint anyja óhajtotta? Hogy Tilgner mellett kitartson, 
mert Batka így kívánta? Erről szó sem lehet. Ö tudta, mit akar. Útjába senki sem 
állhat. Szenvedelmes erővel, elszánt kitartással élt ideáljának. Még inaskorában ott 
állott az esőben, órákig, hogy könyvhöz jusson. A mesterlegény a padláson, a katona 
a kimenő órákban ott ült a könyv mellett, mely új világokat nyitott meg lelke előtt. 
Aztán a pozsonyi baráti körében, a szellemi viták és az újabbnál újabb könyvek, 
az értékes lelkű barátok, a vele együtt szellemük fejlesztésére törekvő, egyivású 
ifjak köre, majd a bécsi művésznövendékek sok, érdekes vitája: mind-mind nagyobb 
és nagyobb szenvedelemmel buzdítják a magamívelésre. Mert érezte, hogy az ízlés 
finomítása és az ítélőképesség elmélyítése végett jártasnak kell lennie a kultúra 
virágoskertjében. Mikor aztán Pesten megjelenik, mindenkit elragad fellépése nemes 
egyszerűségével és mindenkit meglep tudós olvasottságával. Hogy gyönyörködött 
Keszler József—maga is nagyszerű előadó! — Fadrusz beszédének bájában. Tóth 
Béla írja: „A nagyeszű, a roppant tudású ember, ki a kényelmesebb forma ked
véért nem irtózik az atelieri cigánybeszédtől sem és örömest mosolyog, hogy 
eltitkolja a szemében fel-felcsillanó könnyet. Különben művésze a beszédnek. Leg
egyszerűbb mesélése is víziókat keltett az emberben. Mikor már pajtások lettünk: 
anekdotái mind olyanok voltak, hogy kezem tapintotta a szereplő kutya nedves 
orrát, az emberek régi ismerőseim voltak egy szálig és ráismertem a hangjukra. 
Akkor első, szinte még idegen találkozásunkon Mária Terézia koráról beszéltünk. 
És Fadrusz János egy-két perc alatt lerombolta szobám falait, eltüntette a bútorokat, 
el engemet, el magát. Kedves, barátságos, kicsiny ablakú bécsi szobában, anno 1760 
vagy hány, két liszteshajú, selyemruhás bácsi suttogott a sakktábla mellett arról, 
hogy mi történhetik most a Burgban. És tudtak mindent.“

Kozma Andor, a higgadt íféletű író így jellemezte: „És mondhatom, hogy ma 
kevés olyan pallérozott ízlésű, erős eszű, komoly tanultságú művészünk van, mint 
Fadrusz. Különösen a történelemben és az irodalomban nagy a jártassága. No meg
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éppen Mária Teréziáról, vagy az igazságos Mátyás királyról, az ő témáiról, minden 
könyvet apróra ismer, amit csak valaha megírtak és minden anekdotát, amit meg
írtak, vagy tán még meg sem írtak.“

De nemcsak a stúdiumához tartozó könyveket olvasta ő, — lassanként széle
sebb mezőket is bejárt, s az egész európai irodalmat felölelte érdeklődése. Könyv
tárában láttam Ranke „Der Mensch“ c. művét, anatómiai műveket, koszlümtanokat, 
a Trocadero, a luxemburgi múzeum fotográfiáit, fegyvertani munkákat, de amellett 
Jókait, Zolát, Kemény Zsigmondoí és az újabb magyar írókat nagy számban. De 
mindenekelőtt a bibliát, a szentek életét és Homerost. Minket is az ő olthatatlan 
tudásszomja hozott össze. Mikor elolvasta „A tegnap, a ma s a holnap“ c. tanulmány
köteteimet, ennek visszhangjaként (II. melléklet) kaptam tőle az alábbi levelet:

„Igen tisztelt uram ! Már re'gen akartam önnek írni, de előbb Turnert akartam látni, 
mielőtt önnel Ruskin tanulmányáról beszélnék. Mert mit ér ez írás, ilyenről beszélni kell, 
esetleg disputálni és egy óra alatt többet mondhat egymásnak az ember, mint egy heti 
korrespondenciában. Tehát most láttam Turnert, hatalmas benyomást tett reám, de egész mást, 
mint amilyent az eddig olvasottak után váriam. Azután nagyon csudálkoztam hogy Ibsennek 
oly kevés tért szentelt. Maeterlinkről írt dolgát nagyon élveztem, ámbár csak egy dolgát 
olvastam, de szóról-szóra úgy éreztem. Érdekes, hogy ez a legislegmodernebb misztikus 
ugyanezen „egyszerű természelhangokkal“ (Mélisande 65. s.) éri el „borzongató hatását*, 
mint a legislegrégibb mesterek (ha jól tudom Aeschylos Hermes hazatérésében, ahol a király 
és nagyjai szívtépően és borzasztóan jajgatnak ugyanily egyszerű természethangokkal). 
Björnsterne Björnson „Über die Kraft“-}át nagyon kerestem könyvében. Igaz, hogy Björnsont 
nem lehet egyszerűen misztikusnak nevezni, de ez a műve határozottan vallási miszticizmus 
és az én lelkemet iszonyúan feldúlta. Nem a hitemet, de érzéseimet, annyira, hogy sírtam 
mint a záporeső. No meg Edgar Poe ? Már kettőt számon kérek, lássa és most egy nagy 
ugrással az alföldre: Tömörkényi ? Ön azt mondja Ambrus Zoltánnál, új hang, de nem 
magyar, én úgy érzem, hogy Tömörkényi új is, meg magyar is. Igaz, hogy nem az egész 
magyar hang, csak egy része, de abban olyan körülírt és befejezett, hogy szinte kizárja a 
továbbfejlesztés lehetőségét. Lássa, ezeket és ezekhez hasonlót akarok önnel pertraktálni, 
ennek fejében aztán nyújtok önnek is egy ritka élvezetet: egy teljesen nyers szobrásztehet
ségnek csodálatos munkáját. Miután mostanság nem járok sehova, azaz ismerősök közé, 
kérem legyen olyan szíves és jöjjön el, holnap, kedden délután 5 órától várom a Vigadó 
kávéházba, hogy önnel ezekről a témákról beszélhessek, amit már oly régen óhajtottam, de 
amint levelem kezdetén mondtam, előbb Turnert akartam látni és most hazatérésem után első 
dolgom, hogy önt ezen legalább reám élvezetes találkára felkérjem. Kiváló tisztelettel 
fadrusz János.“

Az első találkozás percétől fogva szoros és sírig tartó barátság fejlődött ki 
közlünk. Rendszeresítettük a keddi találkozásokat, melyek aztán mindkettőnk élet
szükségletévé fejlődtek. Hogy panaszkodik János, ha egy-egy keddi találkát meg
hiúsítottak a körülmények! Egy ilyen panaszlevelét közlöm, mely tükre a lelkének 
s mutatja, hogy mit jelentett nála cgy-egy jeles mű olvasása, mennyire átélte, mily 
intenzíven beleélte magát a képzeleti világokba. Jacobsen „Niels Lyhne“-jéről van 
itt szó, melyről egy tanulmányomat olvasta és később magát a regényt.

„Kedves barátom ! Csütörtök este, Vigadó kávéház, 8 óra. — Tehát már nem jön ! Ó maga, 
zsivány! Hát így tartják szavukat az esztétikus urak ? Ó maga, maga, de nem folytatom, 
ncm férne az erre a papirosra. Pedig sok volt a bögyömben, örültem erre a napra, már 
lacobsen miatt. Persze egy lázban befaltam. Azonközben szívem minden szálai szétváltak
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egymástól és mindenik külön szenvedte végig ezt a legmélyebb emberi drámát, egy szép, 
erővel teljes élet meddőségét. Élete májusában ezernyi illatos virággal teljes, de a szomorú 
ész nem lát gyümölcsöt. Borzasztóan szenvedtem, amint kopik, foszlik minden, minden, 
minden. Ilyen borzasztó könyvet ne adjon többet, mert nagyon szenvedek. Úgy szerettem 
volna odaadni feleségemnek ezt a remekművet, de nem mertem, mert ő még többet szen
vedett volna. Egész nap az oroszlánoknál voltam, iszonyú bűzben dolgoztam, be is fejeztem 
munkámat. Az én angolom megint írt a Krisztus dolgában és ma egész nap nem találtam 
senkit, aki le tudta volna fordítani becsületesen, lássa evvel is vártam, Holnap majd kis 
sógornőm fogja fordítani. Hát maga, gézengúz, miért nem jött el ? Szívből üdvözli híve 
Fadrusz.“

Az az intenzív hatás, melyet képzeletére Jacobsen tragikus hősének sorsa 
gyakorolt, mély áradozó érzéseinek jele, szíve nemességének, mely megnyilatkozott 
anyja iránti végtelen szeretetében, éppen úgy, mint felesége, barátai, művészete, 
általában az emberiség, sőt az állat kultuszában is. Az egész világot k ebiére ölelte 
Anyját a fiúi szeretet rendkívüli hevével árasztotta el. Legnagyobb diadalai idején 
öröme csak akkor teljes, ha anyját maga mellett érezhette. De leveleinek néhány 
sora mindennél többet mond. Minekutána megnősült, az írja anyjának:

„Ugyebár tudja, hogy magamhoz fogom venni, csinálok egy egész külön nagymama 
szobát, ahol kedves anya nálunk fog trónolni, mint egy királyné?“

Még meghatóbb egy másik levele:
„Úgy sajnáltam, kedves anyuskám, hogy az idei karácsonyestét egyedül tölti, de ha 

Isten úgy akarja, jövőre már együtt leszünk a magunk otthonában. A kendőt én választottam 
ki, hogy ha kimegy az udvarra meg ne hűljön, — a takarót a kis feleségem hímezte, — a 
fehér szőnyeg is tőle való, hogyha felkel az ágyból, meg ne fázzon a lábára, tegye az ágy 
elé, oda való.“

Mikor elvesztettem édesanyámat, felsóhajt mélyen átérzett részvétlevelében: 
„Milyen csapás lehet egy igaz gyermekszívre, ha jön a végső katasztrófa!“

És hálaérzete: ez egyenesen megható. Ösmerjük Pozsony, a város lakosai 
és főleg a takarékpénztár iránt érzett hálájának számos példáját. De éppen olyan 
kegyelettel viselkedett ő ifjúkori küzdelmeinek emlékei iránt, megható szeretettel 
gyűjtötte össze lakatosmunkáit, fafaragványait, porcellánfestményeit, s ragaszko
dott lakatoslegény társaihoz, katonabarátjaihoz, nyomorának osztályosaihoz, s min
denkit, valaki csak támogatta, segítette a küzdelmes időkben, hálás hű szívének 
egész melegével környezett. „A Mária Terézia szobor leleplezése előtt, amidőn a 
művész Pozsonyban tartózkodott, történt, hogy a Szilágyi Dezső ucca és a Halász
kapu ucca sarkán egy nap reggelén találkozott Gyurikovics Zsigmonddal, a pozsonyi 
Toldy-kör öreg, hűséges szolgájával, akinek házához lakatoslegény korában nagyon 
gyakran ellátogatott. Fadrusz meglátva régi ismerősét, odament hozzá, kezet fogott 
vele s így kezét fogva adott örömének kifejezést a találkozás felett s az elmúlt 
idők utáni kérdezősködés közepeit egy cseppet sem zavarta a művészt az, hogy 
magát az akkori polgármesteri, Tallér Pált, egy rövid viszonlköszöntéssel engedte 
maga mellett elhaladni. Ő csak beszélt tovább régi ismerősével, s kérdezősködött 
a többi közös ismerős után.“ *)

*) Hercsáth Kálmán, Fadrusz János. (Iparosok Olvasótára. 4.) 34. lap.



NEMES BÜSZKESÉGE, ÖNTUDATA 105

^ÁKjOJy <?~X^<XaXí1vVM. ©-vVIW^- a-C^va (

^/Cv’vLAjeAv/t <iJcx^o>vt>(vcv< -CűCÍÁa-^ ( ^aa^väX-X?Ö öw^*<_X_ 

{/^JXo/Cza^v -CwvAa4/»^^ ^G-tyV>-e-CiA^^> .

^JJL, <^o

( orv-vzi >jt" «-aG^ Ay/C^
' j^/CvoJ ^w^t" 'C’^tCaAM. I 'oX^-^<ct^-3

i 4 _ ' ' ’ 1 i_
^ftAAzvy^t^o^^l  ̂ ebe. ^c^<n^a^-4

z^W-vWT <Xazvaz^-Za^<ÁX_ <!<_ ^3^5^ ^^0_^zOx^-XX«L?l. 

O\XLQaa. /AHä>^Col4>^ 4

e^JIzSóJtAízorCta^

/^2-^>ö-«-o /Lo<>| />2>eA*XeX^

<WiQu>yy/a^x ^Xa>-<>C^Scm t

*) ld. dolgozatában, 504. lap.



104 ANYJA IRÁNTI SZERETETE, HÁLAÉRZETE



NEMES BÜSZKESÉGE, ÖNTUDATA 105

M
rx •

<y^Cov^x ^L-0v-4^^. x^ta^-v-a. <x_^

rv^o-^T"ay2~

x[ő •

/3u < pC^_ /VvXlZtA^ £ZVA ;' 'X'.)

(po<Q<2__ 'v"®—<vaa»a <BtA_ *-^XL>n_ zvvua-^z^^^v. 

^Vv^a^o , v>P< /T^-V2-e_ ( cóc <siX-6^Aaa. <i-^*y^*-
'^2-Ay-M-v£^i_s-t~ »-o "W-1

^JCVS^ZO—- cst^ 7Cc^>^ClX>-G-^-*-^ -^^XvQ^ti>^^Ä>r

är^Xxj^xx. Jt>2i-<_jß^-^-X a—» tzL-«u^2-^ <Q^u. '^Ev*Su^í-^~aX^^T

^A^A_X-Í>a_ O^ULaA_^2_ /ÍZQ

*Y^/v\Ax< «Xo-t>r-A^tot ■.

Jr-T' -i-^ ■ -s—^--7^4^'
'^*->^-*XAA.»^<^t^l>M, G_A^-i0-w«0 «O t^_ '^Ö^VUa7'

’) Kl. dolgozatában, 504. lap.



104 ANYJA IRÁNTI SZERETETE, HÁLAÉRZETE

Perum Á Q t íAl C>Q m í nrlonilr lzíilKn C7l~>n\rnrlir> xrorriz-r nví -3 l^rvmXlirnkk nmknui 4t«ám ó ♦ nmr orrXr*

ÍX^LXo X'-yx\^á u í; / ■ v <



NEMES BÜSZKESÉGE, ÖNTUDATA 105

Az ilyen apróság megadja a kulcsot az egész emberhez. Kiegészíti a képet 
az érem másik oldala. Az a megkapó biztonság, mellyel a nagy urakkal szemben 
viselkedett, az a dölyftelen egyenrangúságérzet, mely modorából kisugárzott. Az 
idegennek is feltűnt ez gyakran. Egy kolozsvári lapban olvassuk, a Mátyás-szobor 
leleplezési idejéből: „A király-sátorban láttam Fadrusz Jánost, akkor, midőn a király 
képviselőjének bemutatták. Daliás alakja messze kimagaslott a többiek közül, kik 
körülállották az ifjú királyi herceget. Fekete díszmagyarján ekkor már ott díszelgett 
a király újabb kitüntetése: a vaskoronarend. De kimagaslott azért is, mert míg a 
többiek, a nagy méltóságok mélyen meghajolva állottak a kir. herceg előtt, addig 
Fadrusz János még jobban kiegyenesedve, büszke komolysággal állott a király 
képviselője előtt.“

Mikor a vaskoronarendet ment megköszönni, így ír arról Romy Bélának:

„Voltam a királynál, nagyon kedves volt, olyan atyai kedvességgel nevetett rám. Min
denről kérdezett, hogy mit csinálok, s végül azt mondta, hogy reményű, hogy sikerülni log 
az Erzsébet-pályázat.“

Szinte megható ez a természetes egyszerűség! Ennek titka az, hogy meg
őrizte gyermekszívét, örömét találta a gyermekes csínyben, a gyermekörömökben is 
mindvégig. „Emlékszem — írja Engyeli*) — első látogatásomra a naphegyi villában. 
Elménél, ő és felesége a kapuig kísérlek. Friss hó feküdt az udvaron, s mielőtt 
még észrevettem volna, hólabdákkal agyonbombáztak, a mitsem sejtő szegény ven
déget, s nem maradt más hátra, mint védekezni, ahogy tudtam.“

Ez a gyermekes jószívű ember maga volt a kemény öntudat.
Emlékezzünk arra a levelére, melyet ifjúkori ideáljának írt Bécsből az örökölt 

névről és rangról, melyet oly kevésre becsült. „Csak azt nevezem én névnek, mit 
önmagunk szereztünk a semmiből, a magunk erejéből.“ Ez a határozott állásfogla
lás derül ki egy leveléből is, melyet Lipthay Béla báróhoz írt a Wenckheim-szobor 
elkészítése idején, s így hangzik:

„Igen tiszteli méltóságos uram! A kisbéri Wenckheim-emléknek a homlokpárkányzaiára 
arany betűkkel rá lesz írva Wenckheim Béla neve. Már most szeretném tudni a kegyelmes 
úr nézetét, hogy vájjon így írjuk-e, hogy báró vagy csak egyszerűen Wenckheim Béla. Én 
az utóbbit választanám, mert szükséges az egyszerűség és a lapidáris stílus. így is szokás 
a szobrokon, mert akinek az utókor szobrot emel, az egy minden rangon fölötti apoteózis és 
°tt már a titulus mindegy.“

Igen, a titulus mindegy, ez volt a jelszava. A magunk munkájára legyünk 
büszkék és kényesek. Egyszersmind öntudatosok. Ilyen volt. ő, szerette a maga 
munkáját és szigorú volt annak megítélésében. És elnéző másokkal szemben. A meg
testesült, szenvedelmesen jó kolléga volt. Ó volt az irigység nélkül való művész. Gerő 
Ödön többször megírta, hogy mikor lenn járt Kolozsvárt a Mátyás-pályázat tanul
mányozására, még nem ismerték közelebbről egymást, mikor végigkísérte a kiállítás
termen, egyik tervtől a másikhoz. „Fadrusz a kollégák műveinek szépségét ismer
tette“ _ írja Gerő. — „Fanatikus magyarázójuk volt. Védelmezte őket a kifogásaim

*) Id. dolgozatában, 304. lap.
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ellen. Róna Józsefnek igazán szép pályamunkájáról lelkesedve beszélt Bezerédy 
tervéért fanatikusan kardoskodott. Azután eljutottunk az ő tervéhez s ott egyetlen 
szót sem szólt.“ A Hock-affér idején, Hock Jánost támadó két művész, Újvári és 
Vágó tiszteletére bankettet rendeztek a művészek. Fadrusz itt lelkesen hirdette az 
ő saját művészbarátság teóriáját. „Hagyjuk a személyes ellenségeskedést és tartsunk 
össze. Becsüljük meg egymást és legyünk összetartok.“*) Ha valamelyik kolléga ellen 
éles kritika jelent meg, személyes sértésnek vette, társával érzett, bánkódott, emésztette 
magát. Néhai Maksziányi Dezső dr. meglátogatta műtermében, hogy megnézze az ép 
akkor mintázott Mátyást, s elragadtatással szemlélte. Ettől Fadrusz megijedt. Attól 
tartott, hogy barbár kritikusszokásként úgy fogja őt a fiatal tollforgató megdicsérni, 
hogy egyben lepocskondiázza a többi szobrászt. Sietett utána levelet meneszteni.

„Egyre akartalak kérni, — írja ebben — de elfelejtettem a sok mindenféle között, t. i. 
arra, hogy ha írsz az én dolgomról, kérve-kérlek, ne hasonlítsd össze a kollégáim munkáival 
és ne bántalmazd a magyar szobrokat és szobrászokat. A mostani szobrászgeneráció ártat
lanul sínyli az első nemzedék bűneit. De még az sem volt a magyar szobrászok bűne vagy 
gyöngesége, hanem az egész szobrászattal együtt szenvedte a biedermeierség utólsó kínszen
vedéseit. Igaz ugyan, hogy már Franciaországban ébredeztek ekkor az első modern nagy
stílű szobrászok. De csak nézd meg Berlinben azt a Feldherrn-Allét, vagy Slrassét, ahol az a 
20 vagy 50 szobor áll az ucca két oldalán és merem állítani, hogy a régi pesti szobrok mind 
jobbak, mint ezek. Hidd el nekem, hogy a mi kiválóbb szobrászaink Párisban is becsülettel 
állnák meg helyüket. Ha a mostani simfelési mánia lecsillapodott, be fog bizonyulni e mon
dásom igazsága . . .“

Nem tudta, hogy mi az a kollégiális irigység és nem is hitt benne. Lám, 
milyen nemesen fogadták az ő feszületét, milyen lelkesedéssel állott melléje Stróbl 
és Zala a kolozsvári pályázatnál. A kollégiális irigység a rosszmájú kritikusok 
találmánya. Emlékszem, milyen felháborodással mutatott egy Tarka krónikát, mely 
igaz humorral beszélt el egy művészpletykát a vaskoronarendjéről:

„Fadrusz János megkapta a vaskoronarendet. Meg is érdemelte, aligha van valaki, 
aki nem tiszta szívből szánná neki. Tudvalevő, hogy az érdemrend kettős irányban öröm. 
Először mert van, másodszor pedig, mert — valaki másnak nincs. A művészek ez esetben 
ugyan az első okból is örvendtek a Fadrusz érdemrendjének, de még sokkal jobban örvend
tek neki, mert egy másik szobrász nem kapta meg. Ez a másik szobrász igen tekintélyes, 
befolyásos művész, feje a szent klikknek és okkal vagy ok nélkül, de nem nagy népszerű
ségnek örvend a kollégák körében. Az egyik művész sietett is, hogy learassa az eset titkos 
gyönyörűségeit. Kereste az alkalmat, hogy találkozhassék ezzel a másik szobrásszal. Kár
örömmel mondta neki:

— No, Gyurka, mit szólsz hozzá? Fadrusz vaskoronarendet kapott.
A szobrász egy pillanatra elhallgatott, mint akinek hosszú hegyes tőrt döftek a szívébe, 

de aztán diadalmasan válaszolt:
— Az igaz, de ... de ... Fadrusz „pro litteris“ rendet szeretett volna kapni, hehehe ! 

És ebben megvolt az ő vigasztalódása.“

Ezt ő Zaláról el nem hitte. Az ő szemében Zala a Mátyást elösmerő igaz 
kolléga volt. Éppen azért módfelett bánkódott, mikor egyszer (1901 májusában) 
Tóth Béla Zalának Pekár-síremlékét kegyetlenül megkritizálta. Levelet írt neki,

‘) Magyar Hírlap tudósítása 1898 nov. 16.
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hogy ne bántsa az ő művésztársait; azok ismerve barátságukat, még azt találják 
hinni, hogy ő késztette fel. No csak ez kellett Tóth Bélának. Levelet írt neki, 
szólván vala ekkép:

„Kedves János barátom! Mindenekelőtt: nem ériem szíves leveled célját. Ami engemet 
illet, én nem állanék szóba olyan emberrel, azaz hogy majommal, akiről fölteszem, hogy 
azért cselekszik valamit, mert divat. Szeretetreméltó soraidból pedig az a meggyőződés lát
szik, hogy én Zala urat azért ülöm, mert mostanában divat őt ütni. Ki Üti őt? Nem tudom. 
Én sohasem olvastam róla egyebet alázatos dicséreteknél. Sőt úgy tudom, én vagyok az 
egyetlen magyar ember, aki eddigelé kedvezőtlen véleményt is mert róla mondani. Eszerint 
a „divat“ tulajdonképpen én vagyok. S magamat követem, ha — mint te mondod — divatot 
követek. Zala úr Pekár-síremlékét tegnap láttam először és megbotránkozlam rajta, mert 
hihetetlenül gyenge portéka. Hogy neked tetszik-e vagy nem tetszik, a te dolgod. Hogy 
nekem nem tetszik, az én dolgom. Közöttünk két különbség van. Az egyik az: te nagy 
művész vagy, én pedig kis journalista, vagyok. A másik az, hogy én mindig megmondom, 
amit gondolok; te pedig — alkalmasint azért, mert nem akarsz a kollegialitás ellen véteni 
magyarországi szobrász művéről még sohasem mondtál egyetlen egy kedvezőtlen szót sem. 
Sőt mindent dicsérsz; én legalább eddig úgy tapasztaltam. Mások is. Ennélfogva, azt hiszem, 
aligha találkozik olyan ember, aki azt higyje, hogy te én előttem Zala barátodat lesimfelted, 
s az „hatott“ reám. Hiszen te csak dicsérni tudsz. De reám az sem „hat“. Szócsöve én soha
sem voltam senkinek, se minisztereknek, se másoknak. Mindig a magam nevében beszéltem, 
a magam lelke szerint. Azért vagyok rettegett, de egyszersmind szegény, zaklatott, üldözött . 
ember. És őszinte maradok mindhalálig. És közlöm a gondolataimat, valamig ebben az 
országban sajtószabadság van s valamig akad sajtó, mely írásaimat kinyomtatja. Aki azt 
meri mondani, hogy én reám „hat“ valami: cégéres gazember. Ha esetleg akad ilyen: fel
hatalmazlak, sőt kérlek, hogy ezt mondd meg neki az én nevemben. De minthogy titkos, 
anonym gyanúsítások korát éljük s én a te nagy művészetednek a világért sem akarok 
csodálatommal ártani: ezennel fogadom, hogy nevedet e levél borítékára írtam le utolszor. 
Sohasem fogok többé tudomást venni semmi művedről, egy betűvel sem. A vesztes én 
leszek, mert keserű dolog az, mikor a magamféle szókimondó embernek hallgatnia kell 
olyasmiről, ami őt érdekli s ami közügy. Dehát vagyok én olyan erős, hogy megtegyem 
a kötelességemet. S ezzel, mint a véső és a toll embere, örökre elbúcsúztunk egymástól. 
Magánérintkezésünk, azt hiszem, a régi marad. Nincsen reá ok, hogy ne maradjon az. Fele
séged kezét csókolva, vagyok híved Tóth Béla“

János erre hosszan és behatóan ír neki. Az egész lelkét feltárja. Csodálatos 
niűvészvallomás ez:

„No, édes Bélácskám, jól megadtad nekem ! Azonban e papiros formájáról láthatod már, 
hogy nem hagyom magamat; ide hallgass, Bélácskám! Igaz ember vagyok én is, vagy mi! 
és igaz embernek lenni és főkép igazságos embernek lenni volt törekvésem mindenha; és 
becsület istenemre mondom, hogy soha életemben sem dicsértem egy munkát, amelyet nem 
lett volna szabad dicsérnem. Te csak nem figyeltél, hogy /nz7 dicsértem, most sem a Pekár- 
síremléket dicsértem, hanem a Csukássyét és ha le a Pekár-emléket úgy kritizálod a cikked
ben, ugyanezen szavakkal, mint ahogy azt a levélben tetted, akkor egy szavam sincs hozzá, 
^er/ igazad van. Te azonban a megvetésnek és az utálatnak egy olyan rohamával sújtottad 
őí> amely nem egy munkáját bélyegzi, hanem az egész embert, ez pedig egy igazságtalanság 
és én nem akarom, hogy te igazságtalan legyél. Nem érted te azt, hogy én féltékeny vagyok 
minden szavadra, hogy azt akarom, hogy te egy tüzes lánggal égő, de mindig igazságos, 
nem is ítélő, de ítélet legyél ? Nem érted te azt ? Nos pedig, ha Zala soha egyebet nem 
csinált volna, mint az aradi emléket, azért is megérdemli azt, hogy te őt a lelki felbuzdulás 
egy pillanatában a te borzasztó toliaddal a nemzet színe előtt meg ne bélyegezd. Ezt pedig 
IriGgtetted és ezért mondtam, hogy nincs igazad! Azt mondod, hogy nem divat Zalát ütni,
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nem divat, de már sport! Úgy látszik, hogy nem olvasol igazán újságot (hisz van abban 
valami) és akkor értem, ha azt mondod, hogy csak saját véleményednek adtál kifejezést, de 
hiszen már az utolsó időben csak per: „Zala-féle alakok“ emlékeztek meg róla* Hiszen az 
csak magától értetődik, hogy ez az iszonyú és jogosulatlan vehemencia valamennyiünket 
érint, hiszen olyan cikkeket írtak már, hogy minden művész úgy érezhette magát, mint a 
törvény szerint vogelfrei páriák, idegeinkkel és agyvelőnkkel experimentálhat, akinek kedve 
van. A parlamenti művész-vita idején valóságos undor fogott el a közélet barbár voltán, ha 
tehettem volna, akkor ma már valamely csöndes tengerparton állna a műtermem, ahol emberi 
ábrázat mérföJdnyire nincsen. Az igaz, hogy én’csak dicsérek, de csak olyan munkát, amelyet 
becsületes lélekkel dicsérni lehet és kell! A rossz munkákról azért nem beszélek, mert tudom, 
hogy mily nehéz egy jó munkát csinálni és a többi kollégák úgyis simfelnek eleget. Ha 
azonban egyszer megpróbálod, hogy véleményt mondjak egy kifogásolható vagy gyenge 
vagy éppen rossz munkáról, akkor meg is fogom azt mondani, nyugodtan mérlegelve és az 
igazságot keresve, még a legnagyobb ellenségemmel szemben is; meri az igaz művész
embernek az ő munkája az ő becsülete és én senki becsületét bántani nem akarom, miként 
nem akarom, hogy az enyémet bántsák.

Sohasem fogom elfelejteni azt a látogatást, amit egyszer Stróbl barátomnál tettem. Nagy 
és igazságtalan bántódás érte őt a művészetében és oly iszonyú izgatottságban járt-kelt, 
hogy attól féltek, hogy megőrül. A műteremben nem volt senki, a kertben egy lélek sem, 
egyszerre csak megláttam egy kis dombocskán egy fatuskóra kuporogva egy nagy tűz előtt, 
amint mozdulatlanul a lángba néz. Oda megyek, megérintem a vállát.

— No, Lojzi, mit csinálsz?
— Mit csinálok, barátom ? nézem a tüzet, — a tüzet, — a tüzet, — a tüzet ... Úgy-e ez 

tiszta ? A tűz az tiszta, a tűz egyedül a tiszta, minden piszkos, minden, minden piszkos, de 
beléjön a tűzbe és elég és tiszta lesz minden. Azért égni kell ennek a tűznek, míg élek, éjjel
nappal, míg élek, meri ez az egyedüli tisztaság és az embernek kell valami — kell valami 
tisztának lenni az életben, — kell lenni, mert különben állatok vagyunk, de a tűz, de a tűz, 
azt imádom, mert valaminek kell lenni! . . .

Fényes szép szemében pedig ott lobogott az őrület lángja és csak az Isten irgalma 
mentette meg őt, hogy teljesen meg nem őrült. És az a tűz tényleg hónapokig éjjel-nappal 
égett, míg egyszerre csak házi tüzet rakott és azóta elhamvadt a másik, mert egy tűz egy
szerre két helyen nem éghet . . .

Ö is panaszkodott a múltkor rád; azt mondta : „Látod, te barátja vagy, mondd meg 
neki, hogy ne bántson engem folyton folyvást. Mit tettem neki ? Már sok év óta járatom a 
lapot, úgy szeretem olvasni dolgait, olyan nagyszerű ember, hát annál borzasztóbb, hogy 
mindig bánt. Ha már a munkáimat bántja, elég baj nekem, mert az egész ország olvassa 
(pedig talán még sem vagyok olyan rossz szobrász, amint ő mondja), de most már a szár
mazásomat is bántja. Hát tehetek én arról, hogy a lótok közt születtem ? Azért én mindig 
lelkes magyar voltam és vagyok is, kérlek mondd meg neki, hogy nagyon kéretem, ne 
bántsa származásomat!“ Ezek az ő szavai, átadom neked szóról szóra és hozzáteszem az 
én kérésemet is, ne bántsd a magyart, még ha tót is, sőt még akkor annál inkább ne bántsd, 
Mert ez a lovas nemzetek ősi gőgje, hogy a gyalogjáró népeket lenézi, gúnyolja és nem 
kívánja a vele való egyesülést. Ezért nem kívánják most ők az egyesülést velünk, amióta 
leszálltunk a lóról, most sajnáljuk ezeréves bűnét a magyarnak, azaz dehogy sajnáljuk, 
dehogy javultunk, még most is: kása nem étel, még most is: tót nem ember, még most is : 
Stroblicsek. No hát ha még egy ilyen színarany magyar ész, ha ezt is ilyen gáncs éri, 
hát mit fortyant fel az én ostoba vérem, látván a megyeház kapujában a szegény ügyes
bajos tót zatyafit, amint nagy alázatosan megsüvegeli a mord tekintetű és bajuszú hajdút, 
hogy: „proszim ponisani pán velkomosni“.

Az meg akkorái mordul rá szegényre, hogy majd elfelejti, hogy ő tulajdonképpen mit 
akar? Hát még ha beljebb kerül a hűvös bolthajtásos folyosóra és ott hagyják állni akár
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ítéletnapjáig', szegény földhöz ragadt öreg embert, írásos keservességével. Nincs ember a 
sok léhütő közölt, akinek megesne a szíve a szegény hajlott hátú, kérges tenyerű párán.

No most jön egy fiatal legényke, vékony szőke kis pofaszakállal, aranylánc fityeg a 
csuklóján, így lejt bőrkamáslis méltóságában. No már most hafrét hajlik szegény zatyafi, 
még egyet simít hosszú szürke haján és újfent kezdi: Proszim ponisani pán velkomosni! 
Ó jaj, de miféle hang jön most e ráncos vékony orrból, mert directissime az orrból jön, a 
szegény zatyafi felé: mágyáchul beszéj, büdös tót, mágyáchul. így kedvelteti meg a magyar 
úr a nemzetiségekkel a nyelvét és az államot. Egyszer, így beszéd közben, egy nagy úr és 
képviselő azt mondta egy nagyobb társaságban, hogy higyjék el uraim, a deres nagyon 
hiányzik a megyei közigazgatásunkból, a paraszttal nem lehet másképpen bírni. Erre én azt 
mondtam hogy: igaza van, uram, a deres hiányzik, de én ott kezdeném, hogy elsősorban 
lehuzatnám azt a sok aranyláncos csuklójú kölyök Nérót és Kaligulát és úgy megkenném 
őket, a hétszilvafás apja istenüket, hogy menten megtelne a bugyogójuk a sárga bőrkamás- 
liig állambölcsességgel. Én akkor lennék igazán boldog, ha útón-útfélen hallanám, hogy a 
tót, az oláh, a szász hogy’ töri a magyar nyelvet és dehogy gúnyolnám, dehogy gúnyolnám. 
Az én feleségem azt mondta nekem egyszer, hogy én minden emberrel, még a szolgákkal 
is túl jó vagyok, csak ő vele vagyok szigorú, hogyha valamit vét. Azt mondtam neki: igen 
ám, az embereket ott hagyom, a szolgát elküldöm, hogyha nem kell, de te az életem párja vagy 
és rajtad én hibát nem tűrök, mert te egy vagy én velem. így vagyok veled is, édes Bélám, 
hiába kapálódzol, te az én lelkemnek a birtoka vagy és téged hibákkal látni nem bírlak.

Elválhatsz le tőlem „tolitól és vésőtől“, de közösségünket nem veheti el senki, úgymint 
Szilágyi Dezsőt el nem veheti tőlem senki, mert ez nem tőle függ. Hogy pedig többet rólam 
nem akarsz írni, mily gyönyörű feladat nekem, hogy szép munkákkal, még szebb, gyönyörű 
és őrületes nagyszerű munkákkal, kiverjelek fokonként makacsságod sáncaiból, míg a végén 
olyan munkával rukkolok ellened, hogy egyszerre csak kezdesz ordítani, iszonyú stentor 
hangodon : papirost, millió árkus-papirost, tollat ide, tollat ide, Jézus Mária, segítség, tollat ide, 
írni akarok . .. Ölel téged változhatatlan szeretettel és tisztelettel, kedves nődnek kézcsókot, 
öreg Jánosod.“

De Tóth Béla elolvasatlanul visszaküldte e levelet, írván :
„1901. V. 4. Kedves János barátom, bocsásd meg, kérlek, hogy leveledet elolvasatlanul 

küldöm vissza. Azért teszem, meri joggal sejthetem, hogy folytatása ama vitának, melyei 
velem, az én írói szabadságomról kezdték Én pedig már kijelentettem, hogy közöttünk, ami az 
egymás mesterségét illeti, nem lesz több szó. Szótartó ember vagyok; tehát remélem nem 
veszed rossz néven, ha a magam részéről mindent elkövetek, hogy konsequens maradhassak. 
Még egyszer szíves bocsánatodat kéri alázatos szolgád Tóth Béla“

Fadruszt ez a dolog véghetetlenül bántotta. Kétségei közt igazságot akart 
tudni. Kihez forduljon? — kérdezte tőlem.— „Hozzád nem, — mondotta — te elfogult 
vagy Tóth Bélával szemben, nem becsülöd eléggé az embert, — te bizonyosan . . .“ 
— „Neki adok igazat, most az egyszer kivételesen művészi ügyben is igaza van — 
feleltem. — Ha ő, mint a minap tette, lekritizálja a velencei kiállítás magyar osztályát, 
melyet nem látott, tehát csak információk után indul (a legnagyobb képtelenség a 
szem ítéletét követelő képzőművészetről — hallomás után ítélni!), kritikája szégyen
foltja a mesterségünknek; de most, hogy te „kegyelmet“ kérsz a kollegáid számára, 
neki van igaza. A kritika nem ösmeri a kegyelmet, csak az igazságot.“ ,

János nem nyugodott meg. Ez a válás bántotta. Mert később, ha össze is 
jött Tóth Bélával, művészetről nem beszélhetett vele. Az effendi mindig kitért előle.

— „Tárt karokkal és kacagva fogadtam; — beszélte ő maga — aztán sohasem 
voltam olyan beszédes, éjfélutáni cigány, mint ama tavaszi alkonyaikor. Felhőkig
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érő blagueokat mondtam primadonnákról, lovakról és mindenről, ami nekem ide
genebb és ismeretlenebb és érdektelenebb a Sirius csillagon növő gombáknál. Aztán 
a Napóleon szeretőiről értekeztem; végül pedig áttértem a felsőbb szivarológiára. 
Pedig szegény János mester nem is volt dohányos ember. Észrevette egy új sző
nyegemet. Tüstént áttértem arra, hogy Napier a logaritmusokat egy ezred huszárral 
számíttatta ki. Nem akartam szólani még a szőnyegekről sem, hiszen azok is az ő 
művészetéhez tartoztak; mert nagy értője volt nekik. Érezte pajzán rosszaságomat. 
Összeölelkeztünk, mikor elment. Akkor utoljára.“ Belenyugodni azonban nem tudott. 
Mikor aztán később, 1905 januárjában, a rovásírás ügyében Kozma Andor elítélő 
cikket írt, a maga igazolására elküldte neki a Tóth Bélának szánt levelet, mire 
Kozma a következő, hihetetlenül világos eszű és tiszta okfejtésű levélben győzte 
meg. Itt közöljük:

„Kedves nagy Jánosom, ez írást elolvastam, köszönöm, itt küldöm vissza. Szívem szerint 
beszélsz benne, mikor ütöd az ostoba és magunkra legkárosabb nemzeti dölyföt. Ezt nálunk 
mindig ütni kell, mert rettenetes hajlandóságunk van rá, hogy összes hazafiságunkat csakis 
e hiú és bántó alakban adjuk ki. Az ilyen hazafiság persze nem jár semmiféle önzetlen áldo
zattal, hanem csak magunknak esik nagyon jól, meri másoknak rosszul esik.

Mikoron pedig érdemes és általam is őszintén szeretett és tisztelt szobrásztársadnak, 
Strobl tanárnak, nemes buzgalommal védelmére kelsz, akkor meg a magad jó, tiszta szíve 
szerint beszélsz. Ha barátod, kinek ezt a kedves paksamétái eredetileg írtad, ezért rád meg
haragudott, legfeljebb a „ne tanítsd apádat“ stb. jogcímén lehette. Mert ama barátod — igen 
naív volnék, ha nem tudnám, hogy ki az — mindazon okos, nemes, szép elveket, melyeket 
neki oktatsz, rég tudta, vallotta, sőt, valahányszor temperamentuma meg nem léveszté, követte 
is. Mikor pedig az embert a temperamentuma megtéveszti (s kivel nem esik ez meg akárhány
szor?) és vét a maga elvei ellen, akkor mi sem haragítja meg jobban, mintha jóbarátai rajta
csípik a botlásán — „und lesen ihm die Leviten“. Tudod, éppen ilyenkor valamennyien azt 
gondoljuk, százszor a helyes elvek szerint cselekedtem, s hogy most az egyszer nem, már 
úgy beszélnek velem, mintha most kellene megtanulnom azok abcé-jét.

Különben, akár van, akár nincs közied és Tóth Béla közt régi neheztelés, ügyetek most 
tisztán tárgyi s általában is: a te lényed és felfogásod, meg az ő lénye és felfogása, ameny- 
nyire azt a köz észreveheti, nem személyi, hanem elvi és temperamentumbeli nagy ellentétben 
van. Te, mint a nagylelkű alkotó géniuszok gyakori szokása, utálod a kritikát. Nemcsak, 
amely a te munkádat érinti, hanem általában : a kétkedő, boncoló, inkább judiciumos, mintsem 
fantáziás kritikai észművelet neked csak rontónak, alkalmatlannak, kelletlennek tetszik. S mivel, 
még hozzá, önbizalmad teljességében minden kicsinyes irigységen felül érzed magad, nem 
akarod, hogy a világon csak egy szegény művész is legyen, akit nem dicsérnek, hanem 
leszólnak. Te szívedre ölelnél minden szobrászkollégát — mint Hugo Victor vagy Jókai 
minden írót válogatás és kritika nélkül — s a nagy alkotó munka, meg a béke és boldogság 
kedvéért mindenkiről elismernéd: „te is nagy, ő is nagy, mindenki nagy és dicső!“ Ezt a 
nagylelkűséget neked meg kell bocsátani, valamint a természetbarátnak, hogy nemcsak a 
rózsákban, hanem még a giz-gazban is tud szépet, kedveset találni. Hanem a kertésznek már 
kritikusabb embernek kell lenni s attól viszont ne vegye senki bűnül, ha kissé kegyetlenül 
gyomlál s néha bizony virág is marad a siető keze közt. A kritikus embernek körülbelül 
hivatásához tartozik, hogy gyűlöltessék, míg ellenben a te elemed a népszerűség és közsze
retet. Az a le szerencséd, hogy erre vagy praedestinálva s hogy alkotó tehetséged is van 
hozzá. De a kritikai elme éles fegyelmezése és őrködése, sőt kegyetlen gyomláló munkája 
nélkül minden giz-gaz, bolondság, dib-dáb és gyémántcsillogású értéktelen kaláris egyenlő
értékű lenne a mélybecsű komoly alkotásokkal: — S akkor? .. . Akkor mindig úgy maradna 
a dolog, ahogy szinte már van is Magyarországon. Politikában, irodalomban, művészeiben
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és mindenben, vegyes és mindegy a kvalitás. A verseny nem az alkotóerőfeszítésekben, hanem 
az érvényesülés, a siker kieszközlésére vezető ügyeskedésekben van. A főbizonyság pedig 
még a valóban nagy és jeles Fadrusz mellett sem az, hogy a szobrai kitűnőek, hanem az, 
hogy ő igen hazafias.

Szerintem ezt a vezércikkekben lélekző, frázisos, de legkevesebbé sem igazán lelkes 
új Magyarországot nem szabad kritika nélkül elfogadni. S mert az itt a dicsőség útja, azért 
nem szabad ám mindenkinek együtt üvölteni a leghazafiasabb és legnemzetibb pateniű piros- 
fehérzöld farkasokkal! Mert az nem igaz, hogy a magyarból az önbizalom hiányzik, s azt 
kell mesterségesen és regével, meg vak hittel szultyongatni. A magyarban van önbizalom, az 
elhízás és a nagyzási hóbort határáig; igazi, komoly, keresztül-kasul szolid, kitartó munka
kedve és műveltsége azonban még mindig nincs. És sohasem lesz, valameddig itt mindenki 
hazaáruló, aki el nem ismeri, hogy a hazafias frazeológia tökéletesen elég a haza üdvösségére. 
Barátom, tudod-e, hogy én titokban még azt is hiszem, hogy te a magad és a magyar művé
szei roppant szerencséjére születtél német városban, nevelődtél német levegőben? Ha te nem 
készen jösz vala ide, a mi szerencsétlen frázisvilágunkba, itt roppant fogékony temperamen
tumodnál fogva belekeveredd, bizonyosan belekeveredel a tisztán deklamatív magyar irányba, 
mielőtt még Isten kegyelméből való nagy tehetséged hatalmas alkotásaidban megnyilatkozha
tott volna. De te — mily szerencse! — a munkás német világból, mint alkotó kész művész, 
realiter létező művekkel jöttél ide: átadtad azokat nemzetednek s csak aztán kapott el a mi 
nem dolgos új magyar irányunk.

Neked ez már nem olyan nagy baj. Amit te már alkottál, az több és maradandóbb, 
niint amennyit a deklamatív ár ellen erőlködve, egy itthon tősgyökeres művész egész életén * 
át létrehoz. De én telhetetlen vagyok veled szemben s szeretném mindennap elkiabálhatni: 
»nézd, hazám, itt ez a Fadrusz, ez nem törődik a mi henye nemzeti frázisainkkal, de folyton 
alkot s gazdag művészleikéből művészi munkában árad ki a magyar lélek!“

Ez, kedves János, veled szemben az álláspontom, melyet ha megértesz, meg is bocsáj- 
lasz s nem tarthatsz barátiatlannak. A kétkedő kritikai szellemet pedig szeretem, mert szük
séges. Hisz annak kötekedő ingerlése nélkül még a jelen nem szobrászt ügyed is egy nap 
alatt minden eredmény nélkül hangzott volna el. így egy eredménye mégis lehet annak. Tán a 
le kezdeményezésed és megfigyelésed révén fog végre bizonyossá tisztázódni, hogy a rovás
írásnak, mely tényleg van (másutt is van, nálunk is van, Tar Mihály is tudja, részben tán 
az én öreg Évim is ezt tudta), — semmi köze az ős hűn—székely—magyar kultúrához. Alig
hanem az lesz a vége etruszk nyomra jövésednek, hogy ez a tévesen ősi magyar rovásnak 
regélt írás, csak olyan „ex Italia lux“, mint a rendes, nemzetközivé vált latin Abcé, melynek 
különben őse. Azt hiszem, csak olyformán juthatott az el hozzánk is, amint eljutott ez a 
rnásik fejlettebb betűrendszer, mellyel én neked most is írok s mellyel maradok nagyra- 
hecsülő és szerető, bár szokatlanul őszinte barátod Kozma Andor“

Ebben a levélben főleg Fadrusz barátsága pátoszának azt a rendkívül finom 
elemzését csodáljuk, mely megmagyarázza Fadrusz kritikagyűlöletét is. Ahogy 
Condivi írta Michelangelóról: „Sohasem volt mások alkotásaira féltékeny, még 
a szobrászokéira sem, — inkább természetes jóságból, semmint önmagáról való 
nagyzó véleményből. Inkább mindent és kivétel nélkül dicsért“.

Ebben az ő nagy kollégaszeretetében eljutott oda, hogy vérét ajánlotta fel 
e£y halódó barátjának, Pacher bécsi akadémiai növendéknek, aki Görzbe meneküli, 
a halál elől. Az orvosok vércserét ajánlottak neki, s mikor János ezt meghallotta, 
írí az apának, Pacher Pálnak Bécsbe s ajánlkozott az áldozatra. De már késő 
v°lt. A barát közben kiszenvedett.

Mert Fadrusznál az érzés nem volt tettetés, de komoly valóság, ha kellett: 
véres valóság. Ö barátaiért kész volt mindenkor helytállani. Lelke csupa szeretet,
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szíve csupa hit volt. Hitt nemcsak az Istenben, de az emberekben is. Ebből fakadt 
az ő jósága. Mikor Szarnovszky halála után gazdátlanul maradt a király-szobrok 
egyike, a Pálffy grófé, Fadrusz János lelkes levelet írt Romy Béla miniszteri taná
csosnak, kérve őt, hogy adják oda Senyéinek, mert tudja, hogy nagyon szeretne 
dekoratív munkák helyett egyszer már egy. önálló szobrot csinálni. „Ö sohasem 
pályázik, írja Fadrusz, mert ösmeri a pályázatoknál szokásos csúnya dulakodást 
(azt hiszem ismered te is egy kicsit*), de ez egy kitűnő szobrász, akitől csak jót 
lehet várni, munkája és karaktere teljesen megbízható.“ így írt Fadrusz — még a 
Pálffy-szobor szerzőjéről is!

Mikor pedig arról volt szó, hogy Kassa város tízezer forintért honvédszobrot 
állít, Hajnóczi József felszólítására levelet ír Fadrusz (1900 március 15), melyben 
kifejti, hogy ő, Strobl, Zala úgy el vannak látva nagy munkákkal, hogy kisebb 
megbízásokat alig vállalhatnak. Különben is igen sok a fiatal lehetséges szobrász, 
azok között kell pályázatot kiírni. Ha a pályázat meddő lenne, az esetben bizonyos 
feltételek között vállalkoznék ő maga, ha t. i. a szobrot teljesen a maga érzésének 
megfelelően csinálhatná. De ragaszkodik ahhoz, hogy előbb pályázatot írjanak ki.

A párisi kiállítás előkészítésében is lázas buzgósággal vesz részt. K. Lippich 
Eleknek kezére jár a művészek lelkesítésében, anyagi felsegítésében, hogy nyugodtan 
dolgozhassanak a párisi kiállításra. Mert boldog volt, ha másokon segíthetett. 
Jelenti is ezt K. Lippich Eleknek (1898 aug. 2):

„Kedves Elek barátom ! Látod, bizony még itt sincs nyugalmad, utánad jövök bajainkkal. 
Tudod, hogy mibe állapodtunk meg ketten a képvásárlások dolgában. Te magadra vállaltad, 
hogy a miniszterrel megbeszéled és ráveszed őt erre a megoldásra, én meg külön-külön meg
beszélem a dolgot a mi jelentékenyebb művészeinkkel Nos tehát, már most majdnem az összes 
számottevő művészekkel beszéltem, műtermekben jártam, leveleztem, feleleteket kaptam és 
most egy meglehetős tiszta képem van a helyzetről. Az itteni művészek javarésze apró-cseprő 
munkákkal van elfoglalva, melyek többnyire ipari jellegűek, de aki képen dolgozik, az is csak 
a megélhetés szempontjából dolgozik, a hangulat levert, reménytelen, a párisi kiállításra nem 
dolgozik senki (kivéve Zemplényit és Thormát), levertek mind és száraz valamennyi, mint a 
hegyi patak eső nélkül. Ilyen volt a hangulat, amikor körülnéztem, ehhez még egy elkesere
dett agitáció és hangulat, hogy ne csináljunk semmit a párisi kiállításra, úgyhogy minden 
feketelátás nélkül lehet mondani, hogy ha ez a reménytelen hangulat még soká tart, minden 
agitáció nélkül is egy nagyon silány kiállításra volna kilátásunk. Ebben a mizerábilis han
gulatban jöttem én a megbeszélt tervünkkel. Képzelheted, hogy a szegény fiúk milyen örömmel 
és csodálkozással kaptak e híren, hogy hát a miniszter mégis törődne a művészekkel ? A 
legtöbb csak úgy hitte el, mert elég komoly embernek ismernek engem, hogy nem fecsegek 
hiábavalóságokat. Elmondtam, hogy le vagy a közvetítő a miniszternél és most nagy a 
munkakedv és bizalom, meri általános az irántad való bizalom a művészkörökben és hogy 
azt mondtam, hogy te elvállaltad és biztosra mondtad a miniszter beleegyezését, hát általános 
a jó reménység és a munkakedv. Én részemről boldog lennék, ha már nyélbe volna ütve a 
dolog, hogy még idejekorán hozzá lehetne fogni a munkához és ki lehetne kerülni azokat 
az utálatos ujságherce-hurcákat, amelyek nem használnak senkinek, de ártanak mindenkinek. 
Majdnem minden számottevő művésznek van egy-két kitűnő képe, sőt némelyiknek a legjobb 
képe otthon van. Ugymint Csók Templomképe, amely Párisban medaillet kapott. Eisenhut

*) Célzás arra, hogy Romy Bélának, mint miniszterelnöki min. tanácsosnak, közvetlen tudomása lehetett 
a pályázati intrikákról.
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Kakasviadala, Karlovszky életnagyságú halott Krisztusa, Márk Kísérlete és a többi. Csodál
kozással láttam, hogy milyen szép és prima kvalitású dolgok állnak árván a műtermekben 
és milyen nyomorult fajtájú dolgokkal kell bíbelődni művészeinknek, hogy megélhessenek, 
így aztán megérti az ember azt a nagy csüggedést és ebből megítélheted, hogy Wlassics ezen 
képvásárlása nemcsak okos, hazafias és méltányos, hanem egyszersmind régi hibák jóvá* 
tétele és korrektúrája.

No most informáltalak a helyzetről, úgy amint van, és meg lehetsz győződve, hogy 
ebben egy szó sincsen túlozva, hanem becsületesen a helyzet leírva. Tudom, hogy egyelőre 
hűsoltök, te is, a miniszter is, de talán addig, míg hazajön a kegyelmes úr, össze lehetne 
hozni diszkréten a képeket a kvalitásos művészeinktől, úgy hogy együtt legyen mind, 
mire haza jön. Mit szólsz ehhez? Kérlek írj, tanácsolj, beszéljük meg, forgassuk a dolgot, 
hogy mentői előbb megérjen. Ölel híved Fadrusz“

Fadrusz közreműködésével sikerül az akció, és a művészek néhány régebbi 
alkotását meg is vásárolják. De aztán nem az történik, amit Fadrusz és K. Lippich 
reméltek, hogy t. i. az anyagi gondoktól megszabadult művészek új munkába fognak 
nagy ambícióval, hanem az, hogy most már nem dolgoztak semmit s a bizottság 
kénytelen volt régi műveiket Párisba vinni. Nagyon természetes, hogy a hatás 
igen vegyes, sőt több: lehangoló volt. A német kritika, teszem Muther, egyszerűen 
konstatálta, hogy a magyaroknál az örök tegnap a művészet egyetlen tartalma. 
„Láttunk egy török képet Benczúrtól, egy kakasviadalt Eisenhuttól, kísértést Márktól, 
sírbatételt Fesztyfől . . .“ stb.*) Amit tehát Muther nem szeret, az mind a Fadrusz 
által beprotezsált művészet. De Fadrusz nem így gondolta! Ö segíteni akart társain, 
hogy azok újra szárnyra kapjanak. Nagyon természetes, hogy a legnagyobb hiva
talos nyomás ellenére sem tudtak olyan kitüntetés-Iistához jutni, mely az otthoni 
felfogásoknak megfelelt volna. A magasba húzott vásznak: Ferenczy, Iványi-Grünwald, 
Rippl-Pónai stb. művei könnyebben jutottak elismeréshez, mint a hazai nagyságok. 
Az érem-lista hatása tehát megdöbbentő volt. ír erről is Fadrusz Lippichnek ekkép:

„A festők konsternálva vannak, de nem annyira Benczúr kitüntetése miatt, mint inkább 
az itten megszokott művészi mértékek, súlyok és arányok teljes össze-vissza hányásán. Ez a 
kitüntetési csapás oly radikálisan szétütött mindent a festők között, hogy a hangulatot csak 
a teljes „pa/T-sággal és méla megadással lehet jellemezni. Fokozza ezt az ernyedt hangulatot 
bizonyára az a lelkifurdalás is, hogy ezt az állapotot jó maguk idézték elő cél és öntudat 
nélküli marakodásuk által, amivel nemcsak magukban, de leginkább a magyar művészeiben 
tettek kárt. Ezt, azt hiszem, mindenki érzi most és ennyiben nem is volt haszon nélkül ez 
a csapás. Persze Lotz, Székely, Fényes, Csók, Bihari, Ferenczy, Horovitz, Mednyánszky 
és a többi erősek azért erősek maradnak ezután is, de sok erőszakosan felszuggerált alak 
látja most, hogy nem olyan borzasztó magasságban állanak a többiek fölött, hogy azokat 
meg lehessen vetni, meri ez az áldatlan művészi gőg, lenézés, sőt megvetés, amelyet egyik 
irány a másik ellen tanúsított, ez szülte művészi életünkben azt a csúnya visszavonást és 
fejetlenséget, amely alatt annyit szenvedtünk.

Tehát in summa: a hatás méla megadás, kesernyés, de csöndes nézelődés és talán 
magábatérés. Különben csönd, mert senkisem tud semmit, hogy miképpen történt; Benczúr 
esetét tudják ugyan, dé nem kelt nagyobb érdeklődést, meri mindenki teljesen el van foglalva 
a magáéval. Egy része pedig örül, hogy Benczúr kapta, egy része (a legkisebb) pedig azért 
Örül, hogy egyáltalán valami festő kapott egyet. Hogy ez a csönd nem a vihar előtti csönd-e, 
ücm tudom ! Remélem azonban, hogy nem viharozni, hanem dolgozni fognak ! Ölel hű Jánosod.

*) Muther, Aufsätze Uber bild. Kunst. III. 159. 1.
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Ez a levél tiszta képe Fadrusznak. Hogy bántja őt a magyar betegség, a 
visszavonás, hogy tépelődik a művészi küzdelmek hiábavalóságának tudatában; 
az egymás ellen való áskálódás helyeit rajongó lélekkel vágyódik összetartásra. 
Mikor pedig erre alkalma nyílik, egész lénye áradó lelkességével fordul a palléro- 
zatlan őstehetségekhez, kik útjába akadnak.

Ilyen volt Molnár Dániel, székely fazekas, állatszobrász (1854—1914), akit 
támogatásával talpraállított. Barátkozásukat így írta meg nekem Molnár Dani a 
maga keresetlen egyszerűségében:

„Én még munkaképtelen kis gyerek koromba élvezettel majmoltam az agyagból a külön
böző állatalakokat. No de azokat csak én ismertem vagy neveztem el egy vagy más állat 
nevére. De más nem látott egyebet, csak egy kis ágas-bogas agyagot De azért én azt már 
akkor jónak, szépnek láttam. És élvezettel foglalkoztam volna mindig avval, ha szegény 
szüleim engedték volna. De ők nem értették, hogy milyen érzés rejlik bennem és mi lehetne 
belőlem, ha ők azt nem megfojtani, hanem fejleszteni igyekeznének bennem. Hogy munka
képessé fejlődtem, nemcsak a szüleim, de a sors is egészen elzárt — elszakított az annyira 
szereteti — óhajtott foglalkozásomtól. És a mindennapi kenyér rögtöni megszerzésére kény- 
szeríteit. Mint szorgalmas és takarékos munkásember töltöttem az életet szegény szüleim és 
nyolc kisebb testvéreim közt, mint kenyérkereső gondviselőjük, 56 éves koromig. Akkor meg
nősültem. No de mi történt. A velem született és minden akadályok közt bennem lappangó 
különös érzés vágy — újból a 56 évek dacára — legyőzhetetlenül kitöri. Újból vágyaim kielé
gítése végett majmolni kezdtem az állatok utánzását. Más dolgot, munkát, félrelökni igyekez
tem, inkább kész voltam éhezni. No de már most feleségem állott utamba, még sokkal 
hatalmasabban, mini egykor szüleim. Azt Ígérte, hogy ha arról a gyermekes, haszontalan 
foglalkozásomról le nem mondok végképpen, ő velem bizony nem lakik. Én békén tűrtem 
feleségem lármáját, mert részben igaza volt, mert az idomialan alakok nem értek egy fillért 
is. No pedig a kenyeret a mindennapi szorgalmas munkával kellett megkeresni. így tehát 
én csak vagy titkon, vagy a feleségemtől való szenvedések közt gyakorolhattam az alakok fej
lesztését. No de a sok akadályok közt mégis annyira sikerült, hogy egy lelkes úrnak, László 
Gyula marosvásárhelyi iparkamarai titkár úrnak megtetszett. Ki magával alkalmilag felvitt 
Pestre, a Róna műtermébe, hol bemutattunk egy bikát, melyet hazulról vittünk. És ott bizo
nyítékul csináltam egy bivalat és ezeket látta meg a nagy, a lelkes művész Fadrusz és úgy 
karolt fel, úgy veit kegyelmébe.“

Hihetetlennek látszik az a rajongás, mellyel Fadrusz Molnár tehetségét fogadta. 
Azt hitte meg fog állani forgása közben a föld. Megszólalnak a mennyei trombiták 
s hirdetni fogják az új csillag feltámadását. Minthogy ez nem következett be, lett 
a trombita ő maga. Barátait felverte a riadó hírrel. Engem is, mint mennyei aján
dékkal, azzal tüntetett ki, hogy megmutatta Molnár Dani állatjait. K. Lippich Elek
kel így tudatja érkezését:

„Kedves Elekem! Egy hihetetlen gyönyörű művészi szenzációról adok hírt; maradj 
otthon kérlek, 6—7 közt jövök. Hallatlan 1 Ölel János“

Jött is, de csak úgy éjfél felé, addig járta a baráti házakat a csuda hírével- 
De ezek a megpenészedett pesti emberek csak néztek, hümmögtek, de nem adtak 
semmit. János magára maradt a rajongásban, pláne az anyagi támogatásban.

Megírta tehát Molnár Daninak, hogy csak csinálja az állatokat tovább, mert 
van azok közt olyan gyönyörű egynéhány, hogy azt jobban csinálni nem lehet. 
A mindennapi kenyeréről majd gondoskodik ő. Küldött is neki havonként 50 koro-
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nát, rövid ismeretségük alatt 500 koronát, aztán nem kellett tovább segítenie, mert 
híre futott a dolognak, állatjai keresett cikkek lettek s nem egy — gróf Künn Géza 
révén — Londonba is eljutott. Haláláig ebből élt.

Mikor Molnár Dani panaszkodott, hogy sohasem tanította senki, Fadrusz 
így felelt:

„Sohase keseregjen azon, kedves Dani bátyám, hogy nem nyert útbaigazítást; a jó 
Isten adott magának tehetséget, a szép és örökkévaló természet pedig megmutatta magának 
mindennap, hogy miképpen kell azt csinálni; ez a kettő pedig: a jó Isten és a szép természet 
9 legjobb tanítómester. Maga, Dani bátyám, nagyon meg lehet elégedve a sorsával, mert olyan 
művész lett magából, amilyet a természet csak csinálhatott az emberek befolyása nélkül.“

Maradt Fadrusz levelesládájában Molnár Daninak egy 1905 augusztus 31-én 
kelt levele, mely ékes fényt vet Fadrusz jó szívére, azért közöljük is:

„Méltóságos szobrász úr! Én nagyon örvendenék, ha ezen soraim a méltóságos szob
rász urat jó egészségbe s kedvező körülmények közt találná kedves családjával együtt. Mi 
most hála Istennek meglehetős egészségbe vagyunk. A levélbe küldött kép az én tulajdon 
képem kis szobraimmal, amelyet nékem a méltóságos urak ajándékoztak, kiknek kedvük volt 
engem többféle alakba levétetni, nékem is egypár képet ajándékoztak, egyiket megtartom 
magamnak, a másikat elküldtem annak, akit az én szívem legjobban óhajt.

Egynéhány napot kedvesen töltöttem a szovátai fürdőn a méltóságos urak és grófok 
közt, akik hozzám érdemem felett való tisztelettel viselték magukat. Én beszéltem nékik a 
méltóságos szobrász úr hozzám való nagy jóságáról, hogy nékem, akit még sohasem látott 
és semmi hasznát sem vette, 500 koronát ajándékozott, ami beteges állapotomba, mikor 
munkaképtelen voltam, mindennapi kenyerem volt. A méltóságos szobrász úr leveleit tőlem 
elkérték és egymásnak kézről-kézre adva olvasták és annak barátságos és részvétteljes tar
talmát bámulták. Én sem fogok megfelejtkezni a méltóságos szobrász úr velem tett nagy 
jóságáról, valamig csak bennem a szív érezni tud. Köszönöm, ezerszer köszönöm.

Maradok hálás tisztelettel egész családja iránt alázatos szolgája Molnár Dani. Makfalván 
1^03 augusztus 31.“

Éppen ez, az őstehetség iránt érzett természetes vonzalma miatt vette magá
hoz a hóembert építő kocsist, Balikó Sándort és kinevelte ügyes szobrászlegény
nek, s vonzódott szeretettel a szegedi borbélyhoz, ifj. Cserzy Mihályhoz, aki 
«Homok“ álnévvel jelzi művészi tehetséggel írt népies elbeszéléseit, akinek egyszer 
ezf a levelet írta:

„Kedves drága Öcsém !
Bocsásd meg, hogy csak most köszönöm meg kedves ajándékodat. Kedves jó isme

lseim mind egytől-egyig, de újból olvastam örömmel és meghatottsággal. Mesteremberből 
feh művész, véremből való vér vagy te, kedves jó öcsém, mert mesterlegény vagyok én is 
9nnak rendje és módja szerint, mert négy évig vertem az üllőt. Én sem hagytam abba 
Mesterségemet ugyanúgy mint te, mert oda tartozik a kovácsolás a szobrászathoz és van 
kis kovácsműhelyem, ahol élnek ifjúságom tradíciói és ugyancsak ütjük a vasat néhanapján. 
Azért áldja meg az Isten ihletséged óráit, amiért oly kemény büszkeséggel óvod és folytatod 
Mesterségedet. Ritka látvány és megható szép példa. Nem igen vannak Hans Sachs óta 
nVen fajtából.“

Már az eddig közölt esetekből is könnyen érthető, mért környezte őt általános 
szeretet. Igen szellemes társalgó volt, kinek egyes megjegyzései heteken át jártak 
szájról-szájra a társaságban. A jellemzők közül való a következő: Egyszer azon

8*
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sok rút intrikáról volt szó, melyek éppen művészkörökben divatoznak s a lélek 
legnemtelenebb indulatait is felverik.

— Hagyd el, barátom, — szólt közbe Fadrusz — ez így van jól. Ami a 
művészben nemes, azt beleteszi a műveibe s ami megmarad, — s itt egyet legyin
tett a kezével — az a salak.

Híres eset volt, mikor egy estélyről hazamenet az előszobában Ágai Adolf 
tévedésből Fadrusz kalapját vette magára, de az olyan nagy volt, hogy leszaladr 
a füléig, amit véresre sebzett. Fadrusz azzal békítette ki, hogy elküldte neki a 
feszület Krisztusának fejét gipszöntvényben. Ágai aztán ezzel a bájos levéllel 
köszönte meg:

„111/2. Drága Mester, Kedves Uram, Barátom! Mélységes szégyenkezéssel közeledem 
Önhöz, hogy köszönetét rebegjek. Egy sértett fülért egy egész levágott fej! Megalázó arány
talanság, ha elgondolom, hogy az a fej éppen azé az édes Chrislusé, akit néhány év előtt 
láttam még a régi házban s akin szívem annyira megindult. „Zum katholisch werden schön!“ 
Fülem és lelkem egyaránt megérzé az „Oroszlán körmét“. És büszke is vagyok. Néhány 
vércsöpp árán megváltottam a Megváltót! Ezt sem mondhatja el magáról sok ember.

Feleségemmel vagyunk Önnek és Önöknek igaz hívei Ágai Adolf és becses neje.“

Más helyen*) elbeszéltem azt a mulatságos történetet, mint kér kölcsön pénzt 
Pállik Bélától, hogy azt átadhassa Kardos Gyulának, aki háziurának Pálliknak 
házbérért adósa volt, hogy azt ilykép a saját pénzéből elégíthesse ki.

Nagy feltűnést keltett egy a Műcsarnokban megtartott jelmezes művészestélyen 
is, amikor Madách Luciferének öltözve jelent meg, kis felesége, Éva társaságában. 
Egész este bámulták a szerep következetes előadásáért (XLV1II. tábla, 1. kép). 
Harmonikus lélek volt ő, ellentéte Michelangelónak. Telve volt életkedvvel, munka
vággyal s iszonyodott minden széthúzás és visszavonástól, mely személyi vonat
kozásokat kever a művészi kérdések megítélésébe. Mikor Mátyását Párisba küldte 
a világkiállításra, a Hock-párí mesterkedésétől tartva azt hiszi, hogy a pártkérdés
nek feláldozzák majd Mátyása igazságos megítélését a Szikszay Ferenc által 
befolyásolt párisi kritikusok. Levelet ír Párisba K. Lippich Eleknek, kérve őt, 
hogy „ne engedje, hogy egyéni bosszú élete egy főművét bántalmazza. Tőled várom 
a védelmet és munkámnak az elégtételt, — mert ha az ilyesmi lehetséges, akkor 
nem érdemes élni és dolgozni“. Aggályai nem valósultak. Mátyása egyhangúlag 
megkapta a Grand prix-t, a francia kritika is hódolt tehetsége előtt, noha, igen 
helyesen, kijelentették, hogy végleges ítéletet a rossz felállítás miatt, beszorítva a 
sok ezer szobor közé, nem mondhatnak. „11 faudrait juger cela á distance et devant 
le monument lui-méme sur la place oü il sera élévé.“ (Univers. 1900 jún. 18.) 
A párisi siker megnyugtatta.

Nem sokkal utóbb belekezdett az Erzsébet-pályázatba, nagy hittel és remény
séggel, elpusztíthatlannak látszó életkedvvel.

Ezidőben olvasom egyik hozzám írt levelében: „Mit halál? Először csak 
élni fogunk valamelyest, mielőtt meghalnánk, úgy-e?“ Pedig a halál már ott lesel
kedett mögötte, éppen az Erzsébet-pályázat képében, mely felbontotta lelke harmó-

*) írók és művészek közt. Pallas, 128. 1.
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niáját. Pedig ő csak addig volt boldog, míg harmóniáját megőrizhette. Míg álmainak 
élhetett, azokba beletemetkezhetett. Ez volt az oka híres feledékenységének is, 
aminek következtében sok kalamitása volt. Egyszer Bécsben elfeledkezett egy neki 
^ért stipendiumra beadni a folyamodványát, minek következtében elesett tőle. Pedig 
nagyon ráfért volna. Kolozsvárt pedig a tiszteletére rendezett lakomáról feledkezett 
nieg, hívei nem kis megrökönyödésére. Még legjobb barátait is felülfefte néha. Mire 
aztán ilyen kedélyes hangú levelet kellett írnia, mint az itt következő Széchy Károlyhoz:

„Ha isméi lejövök Kolozsvárra, akkor nem bánom rázd meg az lislökömei, mert én 
egy iszonyú fráter vagyok, egy lehetetlen ember, aki legjobb barátja légyottjait sem tudja 
eszében tartani. De hidd meg, édes Károlykám, hogy magam szenvedek legjobban feledékeny
egem és szórakozottságom alatt. Tehát fogadd el töredelmes „mea culpá“-mat és hidd el, 
ha láttál volna másnap kétségbeesetten nyögni, amikor mulasztásom eszembe jutott, magad 
ls megsajnáltál volna.“

Hiába, feledékeny volt, mert tele volt a lelke gondolattal. Új és szép álmokkal 
és mesterségbeli kételyekkel. Ezek szenvedelmesen lekötötték minden érdeklődését 

így nem csoda, ha az élet apró-cseprő bajai és küzdelmei kiszorultak öntuda
tából. Ez még nagy hősével, Mátyás királlyal is megesett. Sőt a gondolkozó, embe
reknél ez a szabály. Ezért aztán később felesége vállalta az anyagi ügyek intézését. 
Úadd lehessen lelke — eszméié. Hozzátehetjük, magyar lelke. Fanatikus magyar 
v°h> a Ieglázongóbbak közül való. Petur bán kísértett benne. A hősi múltról álmo
dozott s újra fényben, dicsőségben szerette volna látni nemzetét. A rovásírás 
kérdésében is fanatizmusa vezette.

Előadva adatait, ezt mondja a rovásírásról szóló egyik cikkében: „Az én követ
keztetéseim nem a tudóséi, hanem a magyar emberé, aki boldog, ha nemzeti dicső
ségének nyomaira akad“. íme más helyt minő szívet reszkettető hangon szólaltatja 
táeg fanatizmusát: „Nekem ugyan beszélhetnek, akik akarnak, de a mi népünk, állam
alkotásunk építőanyaga, ezer esztendő pusztító viharjainak oly példátlan erővel 
tádott ellentállani, hogy ez az építőanyag bizony nem lehet amolyan műhabarcs, hanem 
ösgránif, amelynek hézagjait a magyar népbe olvadt nemzetiségek cementje tölti ki, 
adj Isten még egyszer ezer esztendőt.“ *) Herman Ottó erről a fanatizmusról (e sorok 
Írójához intézett levélben, 1906 júl. 10) így nyilatkozik: „Ez a fanatizmus a leg
tisztább forrásból eredt: mindenben be akarta bizonyítani a magyar nemzet nemes
ségét, nyelvének és mindenének eredetiségét, ezért mindig valóságos düh vett erőt 
rajta, ha valamely nyelvész bizonyítgatta, hogy ez vagy az a magyar szó átvétel.

vitte akkor is, amikor Király Pált követte és Tar Mihályt komolyan vette“.
A Tóth Bélának szánt levélben kifogásol ugyan néhány nyegle szokásba nemze

tségek lenézését, a paraszti gőgöt, mely urhatnámságban nyilatkozik meg, — de az 
° hite a magyarság mindent felülmúló voltában rendíthetetlen volt. Kozma Andor is 
észrevette ezt.**) „Minden hitéhez nagy hittel és nagy képzelettel keresett és talált neki 
kétségtelennek tetsző bizonyítékokat. S miután ilyformán a hite igaz voltát bizonyító 
érvek töméntelenségében szinte dúskált: meggyőződéseiből szinte kimozdíthatatlan

*) Budapesti Hírlap, 1903 jan. 27.
**) »A nagyhitű ember“ című nekrológjában. Magyar Nemzet. 1905 november 1.
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volt, s a hit nagyszerűségével szemben kicsinyes vergődésnek találta a kétkedést“. 
Talán igaza van Buckle-nek, hogy a kétkedés a tudományos haladás forrása, — de a 
művészet forrása a hit, a nagyhitűség, s ez megvolt Fadruszban, egész valóját 
átható pátosszá mélyülve. A szegediekhez írt levelében látni fogjuk (137. I.), mint 
tör az elő mint egész művészi pályájának, minden egyes alkotásának alaphangja. 
Felzokog Kossuth halálakor. Anyjának írja:

„Tegnap ott voltam Kossuth temetésénél. Azt hiszem ekkora szeretettel és nagyszerű
séggel királyt még nem temettek soha, mint ezt a szegény embert, kinek nem volt semmi 
egyebe, csak amit az emberiségért cselekedett.“

És így érzett haláláig. Utolsó megnyilatkozása (1903 október 10) ez a nehány 
sor a Rákóczi-emléklapban:

„Hej Rákóczi!
Hej Bercsényi!

A múltnak mennyi bánatja van e két mondatban, de mennyi fiatal erő, mennyi 
daliás remény is van benne. Látok százezer fringiát fenyegetően ragyogni a felkeől 
napban.

Hej Rákóczi!
Hej Bercsényi!“

Az utolsó percig hitt ő a magyarság küldetésében, fanatikus hittel. Hitét a 
magyar nép erejére alapította. Egyáltalán az erő kultuszában élt. Kifejtette ezt egy
szer a kolozsvári egyetemi körben (1902 október 10), atlétikai klub alapítását 
indítványozva, lelkes hangon buzdítva az ifjúságot a testi épsége megőrzésére és 
fejlesztésére. Ez szerinte az élet alapja, ő maga is atléta volt, aki mesterségre tett 
szert mindenfajta testi ügyességben. Herkules volt, mint Leonardo da Vinci, patkót 
tudott törni, mint Benvenuto Cellini, pedig küzdött benne a lappangó kór, mely — 
tudjuk — igen gyakran kopogtatott is nála, de melyet erős akarattal igyekezett 
leküzdeni.

Nem akarta elhinni soha, hogy beteg. Le kell azt gyűrni, — mondotta — 
mint a stoikusok tették. Pedig már gyerekkorában s aztán is sokat betegeskedik, 
legénykorában tüdőgyulladásba esett, később is hamar meghűlt. Ezért edzette magát 
folyton. Lippert János atyai barátsággal folyton inti mérsékletre: „Ne fuss az 
uccákon szélben, viharban“. De ő büszke volt erejére s módfelett örült neki. Egy
szer Pozsonyban, barátai és hölgyek társaságában volt, mikor egy katonatiszt 
kihívóan nézegette a hölgyeket. Elmentek, a hölgyeket hazakísérték. Fadrusz pedig 
visszament a tiszthez és szelíd szóval megkérdezte a tiszttől, mit akart? Az durván 
meglökte, mire Fadrusz átkarolta, megropogtatta a csontját és kivette a kezéből a 
kirántott kardot és a tisztet a kávéház üvegablakán keresztül kihajította az uccára. 
Lett ebből persze nagy zenebona, jegyzőkönyvfelvétel, katonai vizsgálat. Fadrusz 
aztán megkönyörült és visszaadta a kardot. De az esetnek híre ment és erejét 
városszerte megbámulták.

Egyszer a Vigadó-kávéházi tanyánkon irodalmi és művészeti viszonyaink siral
mas voltán siránkoztunk s János elkeseredtében nagyot ütött hatalmas karjával a
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márványasztalra, mitől az csendesen kettétört. A szomszéd asztalnál ülő Bárczy— 
Heltai—Hűvös társaság beszélgetését ugyancsak megzavarta a nagyot koppanás:

— Mi baj, János? — szóltak át hozzánk.
— Semmi, — felelte János könnyedén — csak diskurálunk . . .
Hatalmas marka volt, a kézszorításai hírhedtek. Mikor József főherceg a 

Mátyás-szobor leleplezésénél üdvözölte és kezet nyújtott neki, Fadrusz barátsággal 
megfogta és jól megrázta a fenséges úr kezét, úgy, hogy a főhercegnek négy ujja 
egészen belesápadt ebbe a szorításba. Percekig rázta és fújta, hogy elmúljék a 
Fadrusz kézfogásának a nyoma.

A többi urak aztán, akik hozzájárultak, hogy gratuláljanak neki, mind óva
tosan a nadrágzsebükbe dugták a kezüket. Fadrusz egy darabig komoran nézte ezt 
a furcsa üdvözlést, aztán sértődve fakadt ki:

— No bizony, ha ő fensége nem átalott kezet fogni velem, az urak is megtehetnék!
A polgármester megmagyarázta neki, hogy miért tartózkodtak olyan föltűnően 

az urak a kézfogástól. Fadrusz megcsóválta a fejét és elcsodálkozva mondta:
— Fájt neki ? . . . Pedig alighogy hozzáértem!
Ennek az erőérzetnek köszönhetjük hihetetlen intenzitással átérzett hős-kultu

szát, ebből fakadt az és nyert mélységet, öltött pátetikus színt, magyar érzéséből 
magyaros művészete.

Ha ilyen az ember, milyen a művészete?

Fadrusz rajza porcellánfestéshez.



Fadrusz levele Széchy Károly hoz.
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Fadrusz minfarajza porcellántányérra.

XIV.
Művészete: monumentális. Alkotásai egy-egy szabad tér díszei. Ez oly 
körülmény, melyet megítélésüknél elsősorban kell figyelembe vennünk, 
mert a monumentális művészetnek, éppen e feltétel következtében, egé
szen sajátos ideáljai vannak, melyeknek csakis sajátos érzésű és képzelet

struktúrájú művész felelhet meg.
Érezték ezt a jelenséget előttem is, de nem ösmerték fel jelentőségét. Alexander 

Bernát, Fadrusz Mátyásáról írván, megjegyzi,*) hogy a modern művészet „másfelé 
haladó irányt vett“, hogy a mai művészek „elmerülnek a kicsinynek, a részletnek 
tanulmányozásába, mintegy a földreszegzik tekintetüket“. Az eszmei tartalom hiá
nyát, az emberi nagyság kifejezésének új formáit siratja. „Ma az érzéki impresszió 
a fő, nem a dolgok lényege, még kevésbbé gondolatbeli tartalma.“ De felismeri, 
hogy ilyen ideálú művészettől hasztalan dolog monumentális feladat megoldását 
követelni. Miért? Most azt várnók, hogy rájön a kérdés nyitjára, arra, hogy csak 
egészen másfajta képzeletsírukfúrájú művész tud a monumentalitással megbirkózni. 
De ő csak ezt tudja: „A monumentális szobor nem tisztán artisztikus feladat, mint 
nem az a történeti regény vagy a történeti dráma s kép, stb. Ide nagy tanulmány 
kell, nemcsak könyvtár dolgában, ide érzés kell, még pedig nem csupán artisztikus 
érzés, ide gondolat kell, nem elvont gondolat, az igaz, de amely a tudástól és a 
hazafias érzéstől megtermékenyült és az illető művészet kifejező eszközei számára 
hozzáférhető.“ A mai művészet ezt pedig semmibe se veszi. Igaza van a mai 
művészet egyik részére, a konkrét képzelefűek művészetére. De ő nem Iát művésze
teket, nem lát kétféle ideált szolgáló művészeket s így nem jut megoldáshoz. A prob
lémát tehát mások is látják, de feleletet adni rá senki se képes; a megoldás csak 

művészeti képzelet kétféleségében rejlik.

Künn a szabadban, térségben áll egy szobor, melyet már messziről meg
közelíthetünk és közelebb jőve egyre szemmel tarthatunk, hullámzó, vibráló levegő 
v^szi körül, fénybe, ragyogó, mozgó, állandóan változó fénybe van állítva, mely 
minduntalan felbontani, magába temetni akarja a formákat, küzd velük és ez a 
küzdelem élet-halálharc. A formáknak kell győzniük. Hogy sikerülhet ez? Az emlékmű

') Kisfaludy-Társaság Évlapjai. 1902. 94. 1.
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anyaga szerint más-más viszonylatok alakulnak ki. A levegő hatása márványra és 
bronzra különböző. Nem természetes-e, hogy mindezek a körülmények bizonyos 
feltételeket teremtenek, melyekkel a szoborműnek számolnia kell, nem világos-e, 
hogy alkotójának mindezt folyton számba kell vennie már alkotás közben, hogy 
látnia kell művét a helyszínére odaképzelve, hatóformájában, amelyben dacolnia 
kell majd az idők járásával.

Emlékezzünk csak Fadrusz levelére, melyben írja, hogy műtermében minő 
mesterséges eszközökkel igyekezett a hatóformához jutni, hogy mintázás köz
ben körülbelül olyan helyzetet teremthessen magának, mely megfeleljen a végső 
formának. De csak „körülbelül“, mindez csak segítheti az elképzelésben, a lényeges 
az, hogy neki látnia kell alakját végső formájában, minden időben, az alakítás egész 
folyamatán keresztül, látnia képzeletében. S éppen ez jellemezte Fadrusz képzeletét. 
Amilyen hirtelen felbukkant lelkében a vízió,minekutána teleszívta magát a tárgy minden 
vonatkozásával, átélte lelkében a feladat minden elemét: éppen olyan intenzíven meg 
is őrizte azt minden formájában, a formafejlesztés minden fokozatában, teljes árnyalat
gazdagságában. Most Fadrusz feleségének tanúságára hivatkozunk, aki a szegediek
nek megírta, hogy már vázlatait oly apróra kidolgozta, hogy azon változtatnia nem 
kellett többé. Mert belső képét formálta. Mert fantomokat alkotott. Mert eksztatikus 
erejű víziókban jelentek meg azok munka közben lelke előtt.

Mindjárt a helyszínére odaállítva. Ezért hatnak azok kisebb-nagyobb erővel, 
aszerint amint felösmerte a monumentális hatás alapfeltételeit, emlékműről emlék
műre fejlődve, s megtanulta a hatásokat jóelőre kiszámítani, öntudatos biztonsággal 
rendezni és kifejleszteni.

Oly bonyolult viszonylatokkal kell a monumentális emlékműnek megküzdenie, 
hogy igen természetes, ha a művész e viszonylatok felett való uralmat pontos 
számításokkal igyekszik megszerezni és biztosítani.

„A lángész — maga a rend.“ Ezt Rodin mondta, az impresszió szeszélyeinek, 
a véletlen hatásoknak, a változatos konkrétumoknak képzeletdús formálója. Mert ő 
is rájött, hogy a hatások befogadása és visszaadása közt szoros és kiszámítható 
a viszony; ennek kifejezése közben matematikusnak és nem álmadozónak érezte 
magát. Megfigyelve a belsejében lefolyó lelki folyamatokat, felösmerte az ábrázolás 
módjának szabályszerűségeit, mert minél szeszélyesebb, változatosabb is az ered
mény, magát az eredményt szabályszerű lelki folyamatok révén, matematikai viszony
latok módján érte el. Ha művészete az egyes részletek fokozott kiemelése és az 
atmoszférába állított formák változatainak visszaadása, hangsúlyozás és kiemelés, 
elhagyás és mellőzés, a formák emelkedésének és esésének ritmikus tagolása, ha 
az ő szobrászata, mint mondta, „a púp és lyuk művészete“ : Rodin érezte, hogy 
mindebben rendszer van, 1'ordre révé par I'intelligence, rend, melyet értelme meg
álmodott. Még a konkrét képzeletű művész sem mellőzheti tehát az egységbeállítást, 
a rendet, mely mindennek a lelke. Csakhogy nála a rend oly egységbeállítás, mely 
a véletlenül adódó benyomások visszaadását célozza, míg a távolsághatással szá
moló, a tömeglélekre hatni akaró monumentális művészet a szétszórt világítás 
formafelbontó erejét nem hagyhatja figyelmen kívül. Ki kell zárnia a véletlenség
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adta lehetőségeket, ami szinte kényszerítő erővel törvényeket ír elő a számára, 
egyenesen a természettörvények megdönthetellenségének erejével bíró törvényeket. 
Rendet kell teremtenie a formák viszonyai közt, hogy szoros, a szétszórt világítás 
által felbonthatatlan kapcsolatok keletkezzenek. Ösmerték azokat évezredes tapaszta
lat alapján az egyiptomi, a görög, a gótikus és reneszánsz-korbeli monumentális 
művészek is mindenkoron.

A monumentális forma kérdése ugyanis ez: mint lehet a távolsághatással, a 
szétszórt világítás formafelbontó erejével számoló monumentális feladatokat meg
oldani? E kérdésre általános törvények felelnek.

Hogy lehet aztán e törvények keretén belül is egyénivé válni ? Hogy lehet a 
nagy, örök alapigazságoknak és az egyéni érzés követelményeinek egyidőben 
megfelelni ?

Hogy lehet a környezet szelleméből kialakuló kor-stílusba egyéni stílust bevinni?
Egyrészt kikerülni a fenyegető akadémizmus hideg ürességét, másrészt az 

egyénieskedés szeszélyeitől is tartózkodni?
Évezredek tapasztalatainak, a kor és az anyag stíljének béklyóiban, a művész 

egyéni érzéseinek tükörképét megalkolni: íme, ez a monumentális szobrászatnak 
feladata.

2.
Közeledünk a térbe állított monumentumhoz, mely nagyságával, súlyával, 

anyagával kikényszeríti érdeklődésünket. Az első lélektani következmény tehát, 
hogy azt kérdezzük magunkban: mi ez? Halljuk a formák és tömegek szavát s 
megkérdezzük: mit mond?

Hogy a művész a tömegnek, mindnyájunknak megmondhassa: mi az, amit 
alkotásával mondani, mi az, amit lelkűnkbe vésni akart; hogy azután, felkeltve 
érdeklődésünket, esztétikai szemléletbe való elmerülésre késztessen; hogy az alkotás 
művészi hatóerejét vizsgálva, a monumentális művészet hatásaként egy fenségesen 
megkapó érzést válthasson ki lelkűnkből: elsősorban magának az eszmének oly 
egyszerűnek kell lennie, hogy képzeletünket azonnal megragadja, oly eszmét kell 
tehát kifejeznie, mely az egész nemzetnek lelkében él, hogy mindenkihez szólhasson 
s ne legyen valami különösködő, egyéni idea, mely csak a művészt érdekelte vagy 
legfeljebb néhány kiválasztottat.

A tárgyak, melyek Fadruszt nagy alkotásaihoz ihlették, valóban alkalmato
sak egy nemzet érdeklődésének felkeltésére, mert annak legvitálisabb érdekeit érin
tik és legtitkosabb, legmélyebb érzéseinek felkorbácsolására képesek. De a nagy 
tárgy még nem elég: ahhoz fogható nagy erő is kell, mely azt alakítani képes, 
igen szellemesen rávilágít erre Kirkegaard: „Ha azt mondják: Homer szerencséje, 
hogy oly kitűnő epikai tárgyat talált, elfeledik, hogy hiszen ezt az epikai tárgyat 
csak abban a formában ösmerjük, amibe azt Homer öntötte“. Fadrusz,is készen 
kapta ugyan az alakítandó tárgyakat, de azokat neki magának kellett formálnia.

Ahhoz, hogy Fadrusz leszállhasson a nemzeti lélek legmélyebb érzelmeihez, 
a maga érzelmi életének is sajátságosnak, mélynek és gazdagnak kellett lennie, 
oly mélynek és gazdagnak, hogy abból a leghatalmasabb formák születhessenek.
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Mert mint Hebbel énekelte: Nur vom Überfluss lebt das Schöne. Ez a sok: Fadrusz 
áradó érzése.

Vas közt nevelkedett és vassá nevelte a jellemét. Akaratereje, mint a vas, 
hajlíthatatlan, törhetetlen, egyenes. Érzése, mint a tüzes vas, izzó, mindent magá
val sodró. Ez főereje. Ez az ő áradó, hömpölygő, kiszakadni kész, korláttalan, 
fékezhetetlen érzése csak a legnemesebb ideálokért szállt síkra; érzését akarata 
formálta, akaratát pedig sorsa. Ifjúkori nélkülözések edzették s felösmerve a célt, 
megindult toronyiránt, se jobbra, se balra nem nézve, átélt egy eposzt, hőse lett 
életregényének, melynek fordulatai az előre ki nem számított hatások csodás meg
lepetésszerűségével szinte végszóra jelentkeztek. Ez az élet megtöltötte a lelkét 
szeretettel, hálaérzettel, megőrizhette gyermeki naivitását s a világot végig az 
epikai csodába való hit erejével szemlélhette. Azt hitte, mindenki úgy hisz, úgy 
érez, úgy gondolkodik, mint ő: istenben való bizodalommal, nagy-nagy anyai, hit
vesi és gyermeki szeretettel, áradozó honfiúi lelkesedéssel, tiszta kollégiális ragasz
kodással, a maga erejének tudatában, a magyarság végtelen kultuszával. Ebből 
fejlődött ki az az érzéskomplexum, melyet élete körülményei csak tápláltak, szítot
tak, fejlesztettek, gazdagítottak, elmélyítettek. Amit emberi szív megérezhet, Fadruszt 
végzete mindennel megajándékozta: volt része tiszta és önzetlen barátságban, 
szerelemben, nélkülözésben, mellőztetésben, szenvedésben, vallásos kételyben és 
mélységes megnyugvásban; lelki bánata is volt, fizikai kínjai is voltak. Szelleme 
lázasan lázongott, hazafi érzését a kor emelte és táplálta, s volt része sikerben, 
túláradó örömben egyaránt. Ebből fejlődött ki hatalmas pátosza s művészete nem 
lett egyéb, mint ennek formába öntése. Ez a pátosz benne volt a korban, a millé- 
niumi ünnep hangulatában, meríthette környezetéből, de önmagából is és kora 
bizakodó érzéseiből egyaránt. Ifjonti nélkülözések, örökös rettegés a sorstól, küz
delem a kegyetlen végzettel csak fokozhatták érzékenységét, s mikor sorsa jobbra 
fordult és soha kétségbe nem eső öntudata megerősödve szárnyat kapott: az 
öröm, a lelkesedés, az elragadtatás élő tűzfolyama hatotta át keblét. „Minél többet 
szenvedett, félt, kínlódott az ember, annál jobban élvezi utána az örömöt“ — 
mondja Taine, s az öröm intenzív átérzése, a túláradó lelkesség lett Fadrusz 
élethangulata ... az első bukásig. Ez váratlanul jött. Hatása annál elemibb.

3.
De — szerencséjére — a korban megvolt a hajlam arra, hogy az ő élet

érzésével együttérezzen, sőt egyenesen ez az érzelmi megegyezés lett művészete 
inspiráló forrásává. Ez összhang nem teljes, de mint ahogy megfelelt Velence gazdag
ságának, e gazdagságból kiáradó életörömnek Paolo Veronese ezüst kacaja, színei
nek ragyogó fénye és kábító vidámsága, s nem kereste rajta senki, hogy miért 
hiányzik belőle a mély tragikum iránti érzék: éppen úgy Fadrusznál is mindenki 
— kora és környezete — csak azoknak a pozitív értékeknek örvendezett, melyek
kel megajándékozta őket. Ezek legfőbbike: a múlt kultusza, melynek a jelent 
köszönhetjük, a hősfisztelet, melyben legtitkosabb érzelmei nyílt kifejezést nyerhet
tek, amiben megegyezett mindenekkel, akik ebben névtelen munkatársai voltak, akik
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érzéseit fokozták s hőskultuszában megerősítették. Az idő különösen alkalmas volt 
ez érzése táplálására. A millénium előtti pillanat magábaszállásra kényszerítette az 
országot és a múltra eszmélve, a jövőre gondolt most mindenki. Ebben, a nemzeti 
múlt tiszteletében aztán etikai magaslatra emelkedett s érezte, — talán öntudatla
nul — hogy nagy szociális feladatot old meg, a jövő élet folyamatát szabályozza, 
útmutató, jós és vezér egy személyben ő maga is. Most egyszerre mélységet nyer 
szava Kossuthról, melyet anyjának írt. Bánta is ő, hogy szegény ember marad, 
hogy adósságokkal küzd, mialatt egyik monumentális feladatot a másik után oldja 
meg. De amit cselekedett, az az övé! Kossuthnak sem volt egyebe. És úgy temet
ték el, mint egy fejedelmet . . .

Tudatában volt ő annak, hogy mit cselekedett.

„A jó sors azon kitüntetésben részesített engem eddig, — írja a szegedieknek, mikor a 
Tisza-szobrot vállalja — hogy a magyar nemzet minden nevezetes korszakából egy nagy mozza
natot megeleveníthetek. Kezdem a szerény keretű, de rendkívül érdekes feladatot a zilahi négy 
vczér emlékkövével, azt ábrázolva, hogy Töhötöm, Tas és társai Erdélyt elfoglalják; tehát nem
zetünk azon idejéből, amikor a honfoglalás még folytonos terjeszkedés és harcok stádiumában 
volt. Ebben a kis szoborban a legkisebb anyagi eszközökkel kifejezésre akarom hozni azt, 
hogy egy sült idegen is rögtön lássa, hogy ez egy régmúlt pogány harci idő s tett emléke.

A kolozsvári Mátyás-szoborban Magyarország fénykorát ábrázolom, amikor a magyar 
rettegve tisztelt és csodált nemzet volt Európa népei között. Ha a magyar ember szíve elborul 
cs vigasztalást keres régmúlt idők fényében és nagyságában : akkor e dicjőségteljes, pazar 
es világraszóló korszakba bolyong vissza és olt találja azt a csodás alakot, a magyar nép 
legendás királyát, Hunyadi Mátyási, aki egyszerű ember tudott lenni az egyszerű emberek
kel, de az akkori kor fejedelmei közölt olyan volt, mint a sas a verebek közt.

A pozsonyi Mária Terézia-szobor azt a korszakot kelti életre, amikor a nemzet, 
kimerülve százados harcoktól, önálló állami méltóságától megfosztva, mintegy hipnótikus 
álomba merülve szendereg. És íme, alig lép trónjára a fiatal királynő, éhes szomszédai szét
szedik országait és a dicső osztrák hadseregből nincsen már több együtt, mint 6000 ember 
sorhad. Ekkor fordul Pozsonyban a magyar nemzet Iovagias és vitéz fiaihoz segítségért. 
Az alvó oroszlán felébred, nekiindul a régi szittyavér a számtalan ellenségnek és mint egy 
veres fergeteg, úgy söpri ki őket az országból és három hét múlva vígan tanyáznak a 
Magyar vitézek Bajorország fővárosában. A világ pedig bámulattal látta, hogy még nem 
faJult el a magyar név és míg az emberiségben lovagiasság és vitézség iránti érzés lesz, 
mindaddig a legdicsőbb emlék lesz: Moriamur pro rege nostro! Tanulság pedig e dicső 
lényből az, hogy : aki a magyarral jól tud bánni, azért képes odaadni vérét és éleiét. Ezt 
ábrázoltam a pozsonyi szobromban.

A zilahi Wesselényi-szobor a magyar nemzet azon korszakáról tanúskodik, amikor 
a hazafiak szívében a régi független Magyarország álomképe dereng, e nemzet ébredése, 
Q modern Magyarország hajnala. Azért örülök ezen feladatok után, hogy Szeged város lel
kes polgársága rám bízta Tisza Lajos szobrát, mert ezzel a szoborral a legifjabb Magyar
országot, a mai Magyarországot fogom jellemezni.“

Egy egész éleiterv szoros kapcsolatban egymással! Mint egy nagy relief
sorozat Magyarország diadalívén, olybá tűnt fel Fadrusz áradozó lelke előtt alko
nyainak sorozata, melyet még gazdagon kibővíteni, újabbnál újabb mozzanatokkal 
kiegészíteni remélt. Tele volt alkofóvággyal, képzeletében egymást váltogatták az 
ábrázolást kívánó képek, felbukkanva a lélek belsejéből, hatalmas érzésétől felverve.

De viszont ebből eredt érzésének lavinája is.
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De ő még mást is érzett. Azt, hogy nem egyetlen mecénás szolgája, nem 
V. Károly Tizianója, nem II. Fülöp Velasqueze, nem XIV. Lajos Le Brunje. Ö egy 
a nemzetével, szolgálja azt, de vezeti is egyszerre. Azt fejezheti ki, ami mindenek 
szívét dobogtatja, mint Pheidias. Ö a magyarság erkölcsi ideáljainak formálója, 
mert hiszen nemcsak a pozsonyiak fogadtak hűséget Mária Teréziának, nemcsak 
pozsonyi embert hat meg a Megváltó kínhalála, nemcsak a kolozsváriak szíve 
dobog fel hangosan Mátyásra gondolván, nemcsak a szegediek gondolnak hálásan 
Tisza Lajos hatalmas energiájára, mellyel hamvaiból űjjátámasztoíta az elpusztult 
Szegedet, nemcsak zilahi ember zárta szívébe a nagy Wesselényi szívjóságát, 
nemcsak Kisbér fogadta emlékébe Wenckheim báró érdemeit a lótenyésztés körül; 
ezek a köz, az általánosság érzései, érzelmei áramlásában testvér ő minden 
magyarral, ideáljait mindenik magasra tartja, sorsát hozzája kötötte. A darvak 
elvonulnak, közülök egy megnyitja a sort. A természettudós szemében nem ez 
vezeti a többit. Az csak abban az irányban repül, amely az egész madárnép titok
zatos életösztönének előírva vagyon, csakhogy mert a legerősebb, elsőnek repül. 
Mindnyájan azt érezzük, amit a művész érzett, csakhogy ő erősebben érzett mind
nyájunknál, s mert megértette korát, kora megértette őt. Bármilyen zenei lángelme 
szülessék is a maorik között, nem lesz Beethovenné soha. A társadalmi együtt
érzés a monumentális művészet alapfeltétele. így volt ez minden korban. A görög 
művészetet is ,az egész nép szelleme táplálta. Ebből az egységből szakadt fel 
Fadrusz szenvedeJmes pátosza, mely nem Michelangelo belső, fojtott tüze. Fadrusz 
érzése a felszabaduló korérzés, mely a múltakra visszaemlékezve, új erőt nyer a 
jövő küzdelmeihez, bizodalmát hozzá és le nem verhető reményt. Végtelen ez az 
ő hite. Szenvedelmes ennek az ereje. Életérzései mindnyájunk képzeletét felrázók. 
Ebből merített művészetéhez ihletet.

így jutott ő műveinek fenséges gondolati tartalmához, mely alkalmassá tette 
műveit arra, hogy mindenki, elsősorban minden magyar érzésvilágát felkavarja, 
eksztázisba hozza és múltjára eszmélve, képzeletében a legnagyobb érzelmi viharokat 
átélje. „Minden művészetnek legnagyobb titka, — mondja Beöthy Zsolt Munkácsy- 
ról — de Fadruszra talán még fokozottabb mértékben igaz — : kifejező alakot adni 
annak, ami mindnyájunk lelkében él.“ Valóban Fadrusz művészi alkotásainak ösz- 
szege nem egyéb, mint kifejezése mindannak, ami alkalmas „eleveníteni képzelődé
sünket és hevíteni érzéseinket“.

A legnagyobb nemzeti gondolatok váltakoznak művészetében és milyen egy
szerű öntudatossággal! A szegediekhez írt levelében meghatározza, hogy Mária 
Teréziájánál a királyhűséget fejezte ki, Mátyás királyén a nemzet történeti erejét, 
Wesselényijén a főúr és jobbágy eggyéválását, mely a modern Magyarországot 
vezette be, azt a munkás és demokrata Magyarországot, amelyet aztán Tisza 
Lajos szobra példáz.

Itt nincsenek partikuláris érdekek glorifikálva, itt olyan az egész, mint egy 
nemzeti eposz: az egész nemzet sorsát érdeklő gondolatok olvadnak alkotásaiban 
művészi formába.

Vizsgáljuk már most, mint tudott ő ilyen absztrakt gondolatoknak formát adni ?
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4.
„Barátom, — olvassuk Sovánkához írt egyik levelében — az érzés és annak 

kifejezése a fődolog a művészetben. Ez maga a művészet, a korrekt faragás pedig 
csak mesterség.“

Egész művészi hitvallása benne van e pár, rendkívül világos, mélységes 
esztétikai belátásról tanúskodó szóban. Őt, mint minden igaz művészt, az érzése 
vezeti, melynek mindent elöntő áradata hatalmas, gátakat áttörő, s ha felszabadul: 
egész a vízióig fokozódó. Minden igazán nagy művész egyszerre maga előtt látja 
képzeletében az érzése szülte képet érzéki formában. Az így támadt belső kép az 
egész teremtés kiindulópontja : a kristályteremtő erő ez. Csak be kell hánynia a 
szemét és előtte van a kép, az alak, minden részletében. Ha festő: színeivel, a 
színek értékeivel; ha szobrász: az alak egész kubikus igazságában; ha író: alakja 
hangjával, hangja tónusával, amint rikácsol vagy suttog, fecseg vagy nevet s az 
író úgy érzi, hogy vele szenved, vele kacag. Ez a mimetizmus az eksztázisig foko- 
zódhatik, mint Flauberlnél, aki nem egyszer megakadt írás közben, ha — egy vagy 
más okból — nem látta maga előtt képzelete alakjait. Ezt a belső képzeleti képet 
festette, saját vallomása szerint, Rafáel, ezt Leonardo is s Rousseau — a nagy 
harbizoni tájképfestő — így vallott: „A festmény előbb agyunkban kerekedik ki?w 
Nem a vásznon alakítjuk, ott csak fokozatosan szedjük le róla a fátyolt, mely 
eltakarta“.

Egy sportegyesület arra kérte egyszer Fadruszt, csinálna nekik érmet nemzet
közi versenydíjul. „Érmet? — felelte a művész. — Már meg is van. Jó lesz-e az 
a jelenet, mikor Kinizsi malomkövön egy pohár bort nyújt az idegennek, így 
fejezve ki két jellegzetes magyar vonást: az erőt és a vendégszeretetet.“

Mi történt itt? Egy pillanat alatt felvillant lelkében a feladat megoldása: 
tátta alakjait, az alakok mozdulatát. A szobrász képzeleti képét megfoganni látjuk, 
amint erőkultuszérí rajongó hevében képpé válik az érzés, érzéki képpé, a hatal
mas malomkövet játszva emelő és kitartó Kinizsi képévé, a malomkövön egy 
Pohár bort nyújtva át az idegennek, igyen szimbólumot, elvont gondolatot érzéki 
formában fejezve ki. Ami még hátra van, nem egyéb, mint ez elvont eszmének 
olyan formába öntése, hogy eszme és forma eggyé váljon, hogy a mozdulat min
dent, az egész tartalmat kifejezze, a funkciójegyek világosan beszéljenek, betöltve 
a fért, melyet kitöltenek. A lényeges a képzeleti kép felvillanása, a fantóm meg
születése, annak formába alakulása, — a belső kép, a vízió, amelyet nála az áradó 
érzés vert fel. A képzeleti kép úgy keletkezik, — tanították eddig, — mint ahogy 
a Pók a hálóját szövi, magamagától, de talán inkább úgy, mint a növény a föld
hői, melyből kinőtt, táplálkozik és él. A föld az érzés, ennek hatása alatt vált 
színt, ölt formát a kép. A képzelet az ember szellemi életének a virága, mely 
ningába fogad mindent, az egész pszihét és hatalma alatt él, fejlődik és cselek
szik az ember. A művész legfőkép. „A képzelet, — írta egyszer Jókai, s ő csak 
j°ggal beszélhetett a képzeletről! — a fantázia nem hamisítja meg a való életet, 
dc kitalálja az események belső okát, a lélektani rejtélyeket s plasztikus erővel 
kidomborítja az alakokat, ... a fantázia divinál . . .“ Ez a csodálatos képesség
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vezeti a művészt alkotásaiban, alakítja és alakítását befolyásolja is. Technikáját 
fejlesztheti és változtathatja a művész, de képzeletét nem. Ez adva van és deter
minálja művészeiét. Még pedig kétféle módon. Aszerint, amint absztrakcióra hajlik 
vagy pedig a konkrétumokhoz tapad. E két képzeletstruktúra alapján kétféle viszony 
fejlődhetik ki a természet és a művész között. E viszony kétféle alkotási folya
matot teremt, kétféle művészeti ideált állapít meg, amelyek egymást kizárják, egy
mást soha el nem ismerhetik, noha egymás mellett élnek és hatnak, két fejlő
dési sorban, az egész művészi fejlődésen keresztül.

Ez a felösmerés megmagyarázta eddig is azt az ellentétet például, mely a 
Tilgner- és Hellmer-féle irány közt fennállott, mely szakadásra bírta Fadruszt első 
mesterével és nyílt állásfoglalásra kényszerhette, mert megalkuvást a két képzelet
forma nem ösmer el soha.

Ez a felösmerés lehetővé teszi azt is, hogy mélyebben belelássunk Fadrusz 
alkotó módjába, mert ő tiszta formája az absztrakt képzeletnek; képzeletének alap
sajátsága a nagy egységbenlátás, a monumentálisra való hajlam. Ö azonban egy 
olyan korban élt, melyben a konkrét képzeletű kiváló tehetségek egész sora nagy
szerű alkotásokkal, az egész közönséget elkápráztató eredményekkel hódított. 
Ä franciákra kell gondolnunk elsősorban. De Tilgner sikere is bizonyság emel
lett. Nehéz volt hát a helyzete. Önmagával kellett előbb tisztába jönnie. Még pedig 
már pályája elején. A kortáisak részletkultuszával kellett szembehelyezkednie, mely 
az ő ideáljaival ellentétes szépségeszményt dicsőített. Nem csoda tehát, ha e ket
tős feladatának csak lépésről lépésre s nem egyszerre felelt meg. Megfigyeltük 
ezt eddig korai arcképeinél, reliefrajzainál, iskolai kompozícióinál. Küzdött a kor 
realizmusával, de absztrakt hajlama mindég győzött. Ugyanezt látjuk majd feszüle
ténél, a Mária Terézia emléknél is, nem tudva szigorú következetességgel, rideg 
kérlelhetetlenséggel keresztülvezetni az absztrakt formát, a monumentális szobrá
szatnak a részletekbe vesző realizmussal megalkuvást meg nem tűrő formáját. 
Hazafias érzésvilága, morális életfelfogása, a nemes, nagy eszmékért való mély
séges rajongása képzeletében csak nagy vonalakban, a kontúrok monumentális 
erejében, a mozdulatok nyugodalmas ritmusában válhattak képekké. De a kor 
részletkedvelő ízlésének rontó befolyása meg-megtörte stíljének nagy ritmusait. 
Egészen harmonikus eredményhez csak a Mátyás-emléknél jutott el.

5.
Ösmeríink egy fotográfiai felvételt, mely Mátyás szobrát az első hó pompá

jában ábrázolja (XLIX. tábla). A szobor minden fő formájára ráfagyott a hó. 
A részleteket eltakarta. Csak a nagy hullámvonala látható, amelyet a főformák 
írnak be a levegőbe. Csak a lényeges formák válnak ki, minden kicsinyes átmene
tet, minden olyan részletet, mely ösztököt adna a szemnek, hogy befelé, a mély
ségbe, a harmadik dimenzióba behatoljon, eltakart a hólepel. S minő élő, hatalmas, 
egyszerűségében megkapó lett ez a formákat átfogó vonal. Ez jelent meg legelőbb 
Fadrusz képzeletében, nagyrészt sikerült is azt végig megőriznie, főleg a szem
közti nézetből. A monumentális körvonal jellemzi tehát képzeleti képeit. Ebbe a
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vonalba fekteti bele érzését, gondolatát, a koncepció hatalmát és erejét. Ebből 
olvassuk ki pátosza lendületeit. Az egyszerű és mindenek szívéből fakadó érzést 
egyszerű és nagy plasztikai formákba önti, hogy mindenekelőtt az összhatás egy
ségét őrizze meg, hogy a hatalmas gondolatnak hatalmas súllyal való kifejezésé
vel harmóniát teremtsen, mely nála az erőben, a mozdulat súlyos tömörségében, 
a gesztusokat hordó formák nagy és biztos tömegében, mind nagyobb egységbe 
válásában rejlik. Érzés- és gondolatvilága, amint megtalálta a kifejezésre hozandó 
gondolatot, kell hogy megfelelő kifejezési formához is jusson. Megfelelő forma 
nem lehet sok, csak egy. Ezt az egyel kereste s ha megtalálta, olyan volt az, 
mint az érc vagy a kő. Szilárd, súlyos, megmozdíthatatlan. Ez a forma csak egy
szerű és egynézetű lehetett, mert nem bízhatta se változó és szeszélyes atmosz
férikus hatásokra, se oldalnézetekre, melyek az alapérzést módosíthatják, zavar
hatják és erejétől megfoszthatják. Formája csak egy képsíkban mozoghat, rajta 
csak egy főnézetnek kell uralkodnia, a mozgás kifejező erejének itt kell érvényesülnie, 
a mozgási tartalomnak és az alak vagy csoport helyzetének itt kell világosan és 
érthetően kibontakoznia. Ha ezt a formát megtalálta, azon többé változtatnia nem 
kellett. Behúnyta a szemét és látta a képzeleti képet. Emlékezett rá mindenkor. 
Amikor akarta, odarajzolta a márványasztalra, főnézetben, oldalnézetben, ahogy 
akarta, mert látta azt minden részletében, s emlékében megőrizte abszolút éles
látásban. A képzeletében kialakított formát. Odáig azonban az út igen göröngyös. 
Tudjuk, hogy ez minő erőmegfeszítéssel, mennyi tépelődéssel jár. Ilyenkor János
hoz nem juthattam be semmikép. Őrizte is az ajtaját a felesége hűen, mint Cer
berus; nincs is semmi nyoma a végleges formát előkészítő rajzoknak sehol. Itt 
nagy hiátust találunk. Mint Michelangelo, ő is elégette ezeket a tanulmányokat, 
melyek pedig bepillantást engedtek volna képzeleti képeinek alakulataiba. A művész 
azonban leplezte, titkolta a tapogatódzásait. Csak a kész eredménnyel akart elő- 
állani, a végleges formával, amelyhez eljutott, a magányos töprengések, a belső 
viaskodások, a gondolat kellő megérlelése alapján.

Minekutána legyőzte a nehézségeket, addig nem nyugodott, míg csak kész 
vízióját hihetetlen tisztasággal ki nem formálta, abszolút és végleges formájában. 
Az ilyen absztrakt képzelet által teremtett forma elsősorban egységbenlátást, egy- 
nézetet, szigorú és zárt vonalhatást követelt, mely a formákat a levegőtérből 
kivágja és megőrizze.

Ezt a szigorú felfogást a maga teljes következetességében nem tudta keresztül
vinni. Látni fogjuk, hogy az egységbenlátás mellett, a kor ízlésének hatása alatt, 
minden művébe szinte öntudatlanul, — talán a kelleténél több, — részletroncsok 
is belekerültek és képzeleti képeinek tiszta kifejezésében meggátolták. Még más 
kísértéseknek is ki volt téve, melyek elől társai nem tudtak menekülni, de ő igen. 
A nagy érzés könnyen üres pátosszá válhatott volna, az egyszerű tőmondatok 
hamis felkiáltó jeleket kaphattak volna, mert amikor a nagy tömeghez akarunk 
szólam’, annak képzeletéhez férkőzni, a hamis pátosz veszélye környékez. A tömeg 
nem az egyszerűt, hanem a cifrát, a virtuózkodást, nem az új csapáson hala
dót, de a kitaposott utakon járót érti meg könnyebben. Itt veszélyek leskelőd-
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lek. A tömegnek hatása és befolyása gyakran ártalmas, zajos, hangos frázisokra 
ingerlő, s azt h művészt, aki a közepesen felülemelkedik, aki erősen látja alak
jait s egyszerű, de szabatos nyelven mondja el mondanivalóját, ritkán s nehezen 
érti meg vagy nem értékeli kellően, mint Toldinak az az olvasója, ki azt írta 
Aranynak, hogy műve oly egyszerű, ilyet ő is tudott volna írni . . .

Fadrusz ezt a veszélyt ki tudta kerülni. Ki tudta azáltal, hogy érzésvilágának 
ereje megfelelt alkotóerejének. „Dobj a salzburgi sóbánya mélyébe egy faágat, aztán 
idő múlva szedd ki s tele lesz ragyogó kristállyal“ — írja Stendhal. Mi adta meg 
Fadrusz képzeletének e kristályalkotó erőt? A nagy tárggyal összefüggő érzések 
pátosza; ő őszintén érezhetett és igy nem jutott a lelketlen póz, a hazug pátosz, 
az üres színpadiasság kifejezőinek útvesztőjébe, amelybe belekerült mindenhol min
denki, amikor vagy a művész képzelete nem volt monumentális absztrakcióra hajló, 
vagy a művész érzésvilága nem volt harmonikus a feladattal, s így nem meríthetett 
élményeiből.

Nála azonban mindkét eset szerencsésen találkozott, még pedig nagyszerű 
egységben. Magyar érzése — éppen mert egész élete tanulságaiból, egyéni élményei
ből táplálkozott — hatalmas víziókba tömörült és éppen ezért üres, elvont, hús- és 
vérnélküli absztrakciókká nem soványodott le soha. Itt is veszély fenyegette, az 
élettelenség veszélye és ezt teljesen leküzdötte. Sajnos, az újabb művészi törekvé
sekben sok példáját kapjuk a hideg absztrakcióknak, az élet gazdag változatossá
gától, a természet eleven erejétől elvonatkozó formakivonatoknak, melyek minden 
valószerű elemtől mentesek. Mindent hideg számító ésszel, eksztraktumszerűen mutat
nak be, a fej egy gömb, a kar egy henger, — nem fejet, nem kart, de puszta geo
metriai formákat adnak, — s mi megborzadunk! Nem, Fadrusz idáig nem jutott. 
Ellenkezőleg, ő átélte, átérezte gondolatait. Neki minden tárgy, melyet formába öntött, 
lelkének egy darabja volt. Azt kereste: melyik az az egyetlen és egyszerű forma, 
melybe maradék nélkül beleolvadjon az érzése, a gondolata, az ideája ?

Ö minden művét egész lényével szoros kapcsolatban álló világnézetéből merít
hette, melyet sajátos viszonyai tápláltak. Ő a liberális magyar polgárság eszmé
nyének formálója volt. Aki azonban nem tud élményekből meríteni, külsőségek
hez menekül, segítségül hívja — teszem — a színpad sablonos mozdulatait (amint 
hogy a középkor végén a passziójátékokból sok ment át a gótikus festészetbe, 
mint ahogy a bécsi szellemnek megfelelően a bécsi szobrászat telve is van fia- 
Sonnenthalokkal és pózban álló Wolter Saroltákkal), vagy pedig mesterkedéssel, 
hideg, tudákos allegorizálással és mellékalakokkal pótolja az érzés közvetetlenségét. 
így kaptuk, Bécsen át, a szavaló, karddal hadonázó, ég felé tartott ujjakkal eskü- 
döző, Nagy Imrés érckomédiásokat, a párduckacagányos Toldikat, a Tudományt és 
más elvont Eszmét jelképező chitonos nőket, csak egyet nem: anyagban gondol
kozó művészek érzéskifejezéseit plasztikus mozdulatokban.

Fadrusz, ellenkezőleg, az allegóriák képrejtvényei helyett egyszerű szimbólu
mokat ad. Ha pl. Tisza Lajosban — a város-építőben — a munka hősét látja, oda
állítja a munkások közé (XLI1I. tábla, 1. kép). Az a néhány munkás jelképezi a mun
kát, s ez oly természetes, oly egyszerű, hogy nem csoda, ha rokonfeladatnál ugyan-
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ezen szimbólumhoz fordult más is, (mint Dalou Alphand mérnök emlékénél, XLIII. 
tábla, 2. kép). De a szimbólum eszmei felbukkanásától annak kellő formába öntéséig 
még nagy az út, Fadrusz nem mindig jutott el a célig, ép a Tisza-szobornál botlott 
meg. De a törekvése helyes. A gondolatnak minél egyszerűbb plasztikus mozdulatban 
való kifejezését ismerte ő el a monumentális szobrászat feladatául.

Mondjuk meg egy szóval: mi az a plasztikus mozdulat? Ami nem egy átme
neti mozgást merevít meg, hanem állandó és tartós érzést fejez ki.

Fadrusz plasztikus mozdulatai azon életérzések harmonikus kifejezései, melye
ket benne kora és körülményei kifejlesztettek és amelyeket neki ki kellett fejeznie. 
Ez az életérzés elüt a Michelangelóétól, el a bárok szobrászat életérzésétől, de közel- 
rokon a kora-reneszánsz életérzéseivel, s így igen természetes, ha formamegoldásaiban 
is ehhez áll legközelebb. Michelangelóból nehéz, belülre ható érzései befelé hatoló 
mozgásinnervációkat váltottak ki, s egész fejlődése nem egyéb, mint eltávolodás 
elődeinek kifelé hatoló mozgásától: önmagába, vissza, a központ felé. Alakjainak 
mozgása valahogy magukhoz az alakokhoz van kötve, a rájuk nehezedő belső 
súly megköti szabad mozgásukat, ez a belső súly pedig érzéseinek tragikus mély
sége. Stílje a vonaljátékból a tömeghatások felé halad, még pedig azért, hogy a 
mélységhatást a sík felé terelje, minthogy az ő képzelete is tiszta absztrakciós kép
zelet volt.

Fadrusz képzeletére — ellenkezőleg — a kifelé hatoló mozgásinnervációk 
hatottak s ha a pátosz kifejezésére nem is keresett hangos mozdulatokat, de min
dég olyanokat, amelyek tömegükkel váljanak beszédesekké s beleolvadjanak egy 
egységbe. Fadrusz fejlődése mind öntudatosabban erre hajlott. Az ő pátoszát nem 
fojtogatta a szenvedély, szabadon, merészen, büszke örömmel keresett az meg
nyilatkozást. Ezért nincs benne sem Puget hangos pátosza, mely egy-egy hatalmas, 
velőtrázó sikolyban hördül fel, sem Rodin belső remegésben élő alakjainak izgal
mas mozgása, mely egy-egy elillanó pillanatot, csupán sejtető szimbólumot elmo
sódott formaéreztetéssel fejez ki. Fadrusz — ellenkezőleg — csak azt ábrázolja, 
amit előzetesen világosan és teljesen megértett, átérezve meglátott és belső képeit 
éppen ezért érzéki erejükben koncipiálta, keresve mindég a mozdulat végső, leegy
szerűsített, de legtöbbet magába fogadó formáit. S így, ha Fadrusz plasztikai 
mozdulatai kifelé hatolok is, el a törzstől, széles gesztusokban, megtaláljuk nála 
az egyensúlyt teremtő kontrappostot mindenha. Egy világ választja el a bárok 
mozdulatoknak anyaggal játszó, belső izgalmaitól. Az ő pátoszának tüze szenve- 
delmes, mély, komoly. Talán csak Mária Terézia mágnását lehetne ellene vetni 
(LXI. tábla), mint amely kissé hangos. De ez a gesztus is mily nemes és benső
séges, a pózolás határán ugyan, de mögötte. Balját mellére szorítja, jobbjával 
előre mutat s e jelbeszédben benne van az egész szíve. Fokozza a mozdulat 
nemességét a testrészek változatos, ritmikus elrendezése. A bal lábon álló alak 
játszi könnyedséggel meghajlított térddel lép jobb lábával előre, a fej ellentétes 
mozgást végez, az előre mutató jobb kézzel kontrappostot adva, még pedig befelé, 
3 csoport tömegében maradva, ami által a kar széles mozgása elveszti külön való 
Jelentőségét. Egy bárok szobrász fordítva, kifelé lendített karral ábrázolta volna.
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Fadrusznál ez az elhajlás a törzstől finom, nemes arisztokrata mozdulat, megfelel 
a magyar áradó érzésének s amellett az alak konstrukcióját — mint azt a bárok 
szobrászatnál nem egyszer látjuk — nem bontja fel, mert a főkontúrból nem lép ki.

Ösmert bárok mozdulat a heves, szenvedélyes összeütközés. A borghesi 
vívó szenvedelmes védekezése a láthatatlan ellenség ellen, a firenzei birkózók 
egymást támadása, Canova hatalmas izomzatú Theseusának félelmetes erőmuto
gatása, minden anfikizáló mez ellenére is, a bárok szellem tipikus kifejezői. Mikor 
Fadrusz egy kis bronzban a farkasokkal küzdő Toldit ábrázolja (XLIV. tábla), 
figyeljük meg: mennyire nem bárok a szelleme. Nem a bárok atlétát, a férfias, 
szakállas, kidolgozott izmú embert, hanem a fiatal hőst mutatja; a mozdulat len
dülete nála nem a merész egyensúlyozás példája s így az alak egységes és zárt 
formája nem szenved semmikép. Maga a jelenet nem megerőltető izommutogatás. 
A fiatal hős magától értetődő hőstette, játszi, könnyed mozdulata az egész, amint 
azt a kora-reneszánsz hőseinél látjuk.

Ép ez hiányzik azonban a Tisza-szobor mellékalakjainál (XLIII. tábla, 1. kép), 
a munkalendület könnyed ereje, a félig eltakart alakok formája itt esetlen, sőt for
mátlan, megoldatlan marad. De ez csak kivétel művészetében.

Figyeljük meg ezt közelebbről.

6.
Első monumentális munkája a Feszület (XXVII. tábla). A problémával sokáig 

viaskodik, az érzelmi alap és formája egyaránt lelke legmélyéből alakult.
Fadrusz hívő lélek volt, de mélyen gondolkodó ember is, kinek szellemét 

olvasmányai és élményei egyként táplálták. Az élettel küzdő ember, aki súlyos 
megpróbáltatásokon volt kénytelen keresztülvergődni s akinek lelkében e küzde
lem eltörülhetetlen emlékeket hagyott hátra, igen sokszor kerülhetett válaszúira éppen 
vallásos meggyőződéseivel. Gondolkoznia kellett a lét és nem lét kérdéséről. 
S arról a viszonyról, mely istenhite és élettapasztalatai között fennforgóit, mely 
egyre mélyebbé vált, kiszélesbült és megtisztult. Maxim Gorkijnak igaza van: 
sohasem nyer az absztrakt gondolat oly pontos és képiesen gazdag kifejezésformát, 
mint az a gondolat, melyet bármely formájában közvetlenül a szenvedés sajtol ki 
az emberből. Még Bécsbe költözése előtt — 1885-ben — nagy vitája volt barátai
val, köztük Csalányi Danival, aki a vita hevében olvasottságával kérkedett. János 
egy hosszú, német nyelven írt levélben válaszolt neki, mely mély gondolkozásának 
fényes bizonysága. Ö nem haladt el az életjelenségek mellett, meg-megállott előt
tük s élettapasztalatokká — elvont eszmékké — sűrítette, tisztította őket. Most 
is így felel:

„Ez a szegény Fadrusz — mondtatok barátim — olvasott ugyan egyetmást. Innét egy
oldalú elvető ítélete. Igen, barátom, sokat olvastam a papság ellen, de a papság mellett is 
ugyanannyit, s ami téged illet, Dani barátom, ha te a katolikus liturgiát úgy ösmernéd, mint 
én, oly összevetésre és következtetésre kellett volna jutnod, mint jó magamnak és nem len
nél az a pietisztikus szemforgató, aki vagy. Mióta az iskolában a természettudomány a val
lással összeütközésbe hozott, nem volt nyugalmam, mert ahol a kétség izgalmai egy fiatal 
lélekbe beférkőznek, ott élnek azok tovább és vagy felemésztenek maguk körül mindent
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vagy elvezetik a helyes útra. A vallásos iratok hosszú sorát olvastam végig, kétkedő lélek
kel, keresve az elveszett nyugalmat, de nem találtam meg többé soha. A sok katolikus mű 
nem tudta kételyeimet eloszlatni, mert azok mélyen megalapozott kételyek voltak. Vedd 
csak a kezedbe a bibliát, Dani barátom és nézd, mi lett idővel Krisztus tanából!“

Kifejti azután, mily borzasztó hatása volt rá a vallásos fanatizmusnak. Rajon
gással írja le az első keresztények tiszta életét.

„Akkor volt a kereszténység szigorúan véve vallás. Az akkor érzelmi hangulatokból és 
nem spekulatív tantételekből állott.“ A harmadik századtól kezdve kialakult a teológia, a 
papság külső fényre és hatalomra tett szert, de vele együtt erkölcsi hanyatlás állott be. Fel
sorolja a papság középkori helyzetét, a kegyes csalásokat, a bigottság terjesztését, az 
erkölcstelenség elharapódzását, a más vallásúak üldözését, a vallásháborúkat, a boszorkány
pereket, s hogy a katolikus egyház mindezen borzalmaknál a hóhér szerepét játszotta. „Kegyet
lenül igaz, mert a statisztika igazolja, hogy kilenc millió 6 és 90 év közötti nőket boszor
kányokként égettek meg, isten nagyobb dicsőségére. Kilenc millió ártatlan emberi lélek 
máglyán végezte életét. S mikor ezt először olvastam, elvesztettem hitemet mindentudó és 
könyörületes Istenemben, ki ilyet tűrt el a maga nevében. Csak a nagy filozófusok, ha értel
mesen olvassuk őket, Rousseau, Voltaire, Kant, Lessing tudnak visszavezetni Istenhez.“ 
Pedig a boszorkánypereken kívül micsoda emberáldozatot követeltek az inkvizíciók, Krisztus 
nevében, „akinek egész élete szeretet volt s tanának lényege a szeretet embertársaink iránt 
és akinek szeretet volt csudaszép halála is. Mikor a földön élt és járt-kelt az emberek* 
között, hajadonfővel és mezítláb, így szólt tanítványaihoz: „Szeressétek felebarátotokat, mint 
ienmagatokaf.“ S mi lett tanából ? . ..“

így gondolkozott Fadrusz János Krisztusról, akiért rajongott, amint csak az 
istenné magasztosult ideálért rajongani lehet, akihez élete minden nehéz órájában 
hívő lélekkel közeledett és akinek megpróbáltatásokban gazdag életéből erőt merített 
a maga életküzdelmeihez, imádván őt csendes és titkos magányban, főleg fájdal
masan szép halálában.

A feszület problémája kora ifjúságától fogva izgatta, szubjektív okokból akart 
objektív képzeleti képhez jutni, s nagyon jól ösmerte a művészet nagy feszület-típusait. 
Ilykép nagyon természetes, hogy Myslbeck feszületé (IV. tábla, 2. kép), ott, a prágai 
kiállításon, hol katonakorában látta először, mély hatást tett rá, hiszen azt az össze
omlott, lecsüngő, tehetetlen halott testet mutatja be, előrebukó fejjel, aszott testtel, 
zörgő bordákkal, a szenvedés és kínhalál megrázóan tragikus képét, mely az ő kép
zeletét .is foglalkoztatta. Mi sem enyhíti itt az iszonyatot. A lélek ereje elpusztult 
nyomtalanul. A fest súlya, melyet a kiszállott érzés nem egyensúlyoz, megsemmisül, 
a küzdelem lélek és test közt, — a szobrászat e legmélyebb problémája, — a súly és 
az akarat harca megszűnt, s láttára a tehetetlenség fojtogató érzése kínozza lelkünket. 
Ennek az emléke mélyen bevésődött leikébe, s fejlődése tulajdonkép nem egyéb, mint 
menekülés és védekezés, megtisztulás és megnyugváskeresés e Krisztus-víziótól, 
haladás az egyensúly, az átszellemülés felé, hogy háborgó lelkét megnyugtassa.

Nem sokkal az Ahasverus után csinált volt egy Krisztus-reliefet (1883), melyet 
Drodfleff kirakatában szemlélhettek a pozsonyiak (L. tábla, 1. kép). Láttára Batka 
keserű gúnnyal írta, hogy a várva várt és beígért állami ösztöndíj egyre késik, pedig 
megérdemelné már csak e reliefjéért is a nyilvánosság támogatását. Krisztus fejér 
3 kereszten képzelve ábrázolta, abban a pillanatban, hogy fájdalomtól megtörve fel-
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sóhajt: „Istenem, Istenem, miért hagytál el!“ „Az istenember mindkét természetét 
— írja Batka — ki akarta fejezni, de az emberi elhatalmasodik.“ Igen, Fadrusz 
Krisztus-felfogásában — szubjektív okokból elsősorban — ezidőben a fájdalom 
képe az uralkodó, a maga küzdelmei nyomása alatt, belső izgalmai közepeit a testi 
szenvedés és a lelki kín érzéki képét kereste. Krisztusa nyitott ajakkal, ég felé for
dult tekintettel, kemény tövissel vérző homlokán, melynek vízszintes ráncai kíntól 
torzultak el, Guido Reni fájdalomdúlt Krisztusára emlékeztet (Bécs). Valami baroko- 
san szentimentális ellágyulás és erőtlenség van ebben a kísérletében. Egy másikban, 
melyet egy évvel később csinált (1884), torzítással a szentimentalitást akarta elfoj
tani. öreg, megtört Krisztus-fej ez, körplasztika, márványlapra helyezve, hasonlókép 
a kereszten függve képzelve el, amint lehanyatlik, nyitott ajkai utolsót sóhajtanak, 
s arca megvonaglik a kíntól (L. tábla, 2. kép).

Mindkét kísérlete szobrászi szempontból nem jöhet tekintetbe, csak azt mutat
ják, hogy a probléma mennyire leikéből szakadt, mily sokáig hordta magában, mert 
lelkében élmények tapadtak hozzá, sok mély emlék, ezer érzésszállal. Mennyire igye
kezett hát a tradícióval megösmerkedni, hogy ennek számbavétele mellett, de önál
lóan dolgozhassék.

Ez a tradíció egyidős a kereszténységgel.
Az emberiséget halálával megváltó istenember magasztos gondolata a keresz

tény művészet legfőbb problémája lett. Ábrázolásának formaproblémájával száza
dokon át viaskodott a művészet, szoros kapcsolatban az eszmei tartalommal, mely 
korról korra változott, s melynek formai kifejezését a kétféle képzeletsfruktúrájú 
művészet odaadó buzgósággal kereste. Nem Rómában, a barbár népekkel viaskodó 
latin világban, hanem Keleten keletkeztek az új vallás művészi formái, az élő és 
holt keleti tradíciókkal elvegyülve, ahol a Nagy Sándor által Keletre vitt hellenisz
tikus művészet mihamar a keresztény világnézet szolgálatába állott s játszva terem
tette meg az új hit új szimbólumait, az új templomtípust, azok freskó- és mozaik
díszeit, az istentisztelet ihlete alapján, a síremlékeket, az emléktárgyakat. Innen, Kelet
ről szívódott be a nyugati művészetbe, a bizánci művészetből, a karolingi koron át, 
a román és gótikus művészetbe. Első fellendülésével — még Konsfantinus előtti 
időkben — Keleten találkozunk, mindenütt a mindjobban szervezeti egyház oltalma 
alatt és vezetése mellett. Nem természetes e, hogy az új művészet egyik legelőször 
megoldandó feladatául az új vallás legfőbb hittételének megoldását tekintette?*)

A megváltás gondolata, Pál apostoltól kezdve, az első századokat mindvégig 
rendkívül élénken foglalkoztatta, s a felfogásokban két áramlatot különböztethetünk 
meg, az absztraktof, mely — miként a dokelizmus — Krisztus földi életét és halálát 
csak látszatnak nézte, akinek isteni volta mellett a szenvedést elviselő ember eltör
pül. Nem a szenvedő embert, de előbb csak szimbólumát, a vérző bárányt ábrá
zolták a kereszten, később kapcsolatot teremtve az ősrégi orans-formával, a Keleten 
dívó imádkozó formában ábrázolták az értünk imádkozó Megváltót a kereszten, 
komoly férfi alakjában, kétfelé fésült, vállra hulló hajjal és korszakával ovális^ arcán,

*) A kérdést bővebben kifejtettem : „Die beiden Wurzeln der Kruziflxdarslellung“ (Strassburg. Heitz, 
1911.) c, művemben. Illusztrációkkal,
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5. Relief a 3. Sabina-femplom kapuján 
{Róma).

4. Rabula-miniatür.

most hosszú ruhában, majd egyszerű ágyéklepellel, de nem a halálát, nem a szen
vedését, hanem isteni voltát és erejét hangsúlyozva. A monzai ampullákon, egyiptomi 
amuletteken, a római San Sabina templom (3. kép) 
Keleten készült fa-kapujának egyik reliefjén stb. meg
találjuk ezt az első típust.

De ugyancsak Keleten, főleg Szíriában, egy 
másik áramlat uralkodott, mely Krisztus halálát, mint 
megtörtént valóságot fogadta el. Krisztusban az em
bert nézték, s emberi szenvedéseit hangsúlyozták, 
melyekkel megváltotta az emberiséget. Költőik rész
letezőn írják le kínjait, s a művészet mihamar magát 
a felfeszítés evangéliumi eseményét kezdi ábrázolni mozaikokban, freskókon, sőt oltár
kereszteken, nagy monumentális alkotásokban és iparművészeti tárgyakon egyaránt. 
E konkrét sor emlékeiből azonban édes-kevés maradt ránk. Csak Rabula zagbai szer
zetesnek egy 586-ban készült színes miniatűrje (4. kép), melynek művészi ereje is iga
zolja, hogy nem lehet kitalálás, sőt mögötte nagy múlt van. Ez bizonyára monumentá
lis megoldás, talán többszörös is. Az evangéliumi elbeszélést bőbeszédű részletezéssel 
ábrázolja: Krisztust kékszegélyű nimbusszal a fején, hosszú hajú, nagy fekete szakállú, 
ovális zsidó arccal, négy szeggel szegezve a keresztfára. Feje fölött titulus, testét 
bokájáig érő violaszínű, kék aranysávos ruha fedi, szeme nyitva, tekintetében panasz, 
tehát halódó állapotban látjuk magunk előtt, ahogy Szíriái poéták megénekelték.

És most megindul a kétféle érzés, a kétféle felfogás élet-halálharca, zsina
tok, hitviták, képüldözések között, miközben kialakul a két feszülettípus.

Az absztrakt sor lemond az orans-kéztartásról, de megőrzi azt, hogy Krisztus 
él a kereszten s átveszi a konkrét sor egyenes kéztartását s a bizánci művészet

ben sémává merevül. A konkrét sor, ha egyelőre még 
nem a halottat, de kezdi már ábrázolni a halódót s 
ha karjai egyenesek is, ujjai már erőtlenül lefityegnek. 
Az ötvösművek, elefántcsontfaragványok és minia
tűrök révén Európa-szerte elterjedt bizánci művészet 
hatása alatt indult meg nyugaton az új művészi gya
korlat, átvéve a kész keleti formákat, melyeket csak 
lassan, lépésről lépésre tudott a maga képzelete 
szerint átformálni.

Az átformálás a megváltás-dogma fejlődésének 
szellemében történt. Ahogy a keresztrefeszítés ellen 
érzett pogánykori undor erejéből engedett, a kereszt
halált szenvedő istenember fizikai kínjait is éreztet
hették a művészek, mert most már nem a halott 
Krisztust, hanem a halálon győzedelmeskedőí látták 
benne. A tudós doktorok éppen a haláláért istenítik, 
mert hiszen az emberiség bűneiért szenvedett; a szer
zetes költők szimbólummá eszményítik: a kifeszíteft
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karban pl. az emberiséget szeretettel átölelést látják. Ezt a világfelfogást máskép 
érzékííik meg az absztrakt képzeletű s máskép a konkrét képzeletű művészek. 
Az absztrakt sor művészei az emberiség Megváltójában az égi fejedelmet látták, 
a konkrét sor művészei pedig a szenvedésben Istenné magasztosult emberfiát.

A román kor is felesszámmal ösmeri a kétféle ábrázolási módot. Az absztrakt 
sorban fején királyi korona, még él, nyitott szemmel, szinte áll a kereszten, arcán 
az önkényt vállalt halálon érzett diadal érzete. A konkrét sorban kezdik éreztetni 
a festi szenvedés jeleit. De a test művészi megformálásával ezidőben nagyon küzdöt
tek még a művészek, sematikus formákkal érték be. De e dadogásból is kiérezzük 
a kétféle törekvés célzatait. A braunschweigi román feszület nem a szenvedő, de 
a sorsát tűrő nagy lelket ábrázolja, kevés formával, teljes szemközti nézetben, 
hosszú ruhában, a nagyszakállú, keleti típusú fej érzéstelen kifejezésével. A leg
főbb keresztény tan pusztán szimbolikus ábrázolása ez. Az esseni feszület rövid 
leples, vállára hajló, szenvedő kifejezésű halott Krisztusában már találkozunk 
forma részletéreztetéssel is. Van érzést sugalló ereje. E kor általában erre, az 
érzés minél erősebb kifejezésére törekedve, nem használhatta a régi formanyelvet 
s a művészet a világ új szellemi átformálásához a szellem hangsúlyozásával 
jutott el. Ezen az úton haladt a gótikus kor művésze is.

Az új felösmerés azon új spiritualisztikus világnézeten alapul, hogy Isten 
kegyelméből, a való világ relatív értékei fölött, egy érzékfölötti rend világa áll, 
melyet csak belső tapasztalatban élünk át, s a való formákból ehhez az apriori 
ideális világhoz kell eljutni, el a lényeges ábrázoláshoz, minden forma átszelleme- 
sítéséhez, s minden szellem átanyagiasításához, az összhang megteremtése céljából. 
Ez a felfogás azonban a művészi gyakorlatban megtört. Az absztrakt sor művészei 
az átszellemesítést, a konkrét soré az átanyagiasítást hangsúlyozták.

Az absztrakt művészek, hogy Krisztus szellemiségét éreztessék, a formák 
vertikalizmusáf fokozták, a nyúlánk formákat, melyek minden földhöz kötöttséget, 
minden súlyt és terhet magukról levetve, könnyedséget kölcsönöztek a formáknak, 
éreztetve az anyagi megkötöttséget szellemi erőkkel legyőző játszi erőt, kihajló, 
melodikusán felfelé vonagló vonalakat teremtve. Mindez visszhangzik a lepel haj
lékaiban és megbontja annak vízszintes vonalait. A francia gótika a miniatűrök
ben, elefántcsontfaragványokban, festményekben és a katedrálisok szobordíszeiben 
ezt a szellemet lehelte. Az olasz művészeiben, Nicolo Pisanónál (j- 1278) látjuk 
(LI. tábla, 1. kép), hogy felhasználja az antik szobrászat eredményeit is, de átírja 
a maga nyelvére, mert nem testi harmóniát, hanem szellemiséget fejez ki velők. 
Távoli emlékezést érzünk ki az eredet orans kéztartására, s a test heroizálását, 
a halálban megdicsőülés glorifikálását látjuk hangsúlyozni.

A konkrét művészek a vertikálizmust megtörik s a kontrapposto erősebb 
éreztetésével, a halálküzdelem jeleinek sűrítésével a szellem átanyagiasítását érik 
el. Mozgást, de nem csupán felfelé hatolást ábrázolnak, a szem még a reliefnél is, 
mint Giovanni Pisanónál [f 1328] (LI. tábla, 2. kép), nem egy síkban mozog, ami 
drámai akcentust ad a jelenségnek. Ö is, talán még fokozottabban, francia művé
szeten nevelődött, ahol a test éreztetése kezd mindjobban előtérbe jutni s a nomi-
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nalisztikus realizmus mind egyénibb alkotásokat termel. Az ő Megváltója már 
kiszenvedett, feje előrebukik, térdei felcsúsznak, teste összeesik, karjai a test 
súlyát éreztetik, a vergődés megszűnésének tragikus képe áll előttünk.

Az absztrakt sor művészei fejlődnek a testiség legyőzése felé, a konkrét sor 
művészei keresik a testi halál borzalmainak mind erőteljesebb éreztetését. Gioíto 
páduai keresztrefeszítésén (LII. tábla, 1. kép) a halódó Krisztus körül síkszerűen 
felépített csoportok nyugodalmas ritmusú ornamenset alkotnak. Krisztus teste erőt 
éreztet, de azért a test — súlya ellenére — könnyed lebegésben látszik függni a 
kereszten. A szellem legyőzi itt az anyagot. Jan Van Eycknél (LII. tábla, 2. kép) 
az érzés kifejezését hangsúlyozottabb formában láljuk: a halódásból kínszenvedés, 
a típusból egyéniség válik. Az ő Krisztusa arcképszerűen jellegzett, sovány, 
kiaszott, vérző testű ember, előreomló fejjel, minden földi fájdalmon túl, tájképbe 
állítva, melyen a végtelenség visszfénye ragyog.

Ugyanezen ellentétet látjuk a lírikus wechselburgi (Lili, tábla, 1. kép) és a 
drámai naumburgi (Lili, tábla, 2. kép) feszületeken. Előbbinek sematikus formáin, 
a lágy fájdalmat lehelő arcon, a gyöngéd kihajlású testen, az alig éreztetett ana
tómián a szenvedésben megdicsőülő istenember átszellemült képe áll előttünk. 
Formái síkban kiterítve tekintetünket nem mozgatják. A naumburgi feszület drámai ' 
akcentusokat üt meg. A test súlya erősen éreztetve, nem lebeg, de volumenje súlyá
val függ a kereszten. Egyéni lelki élet árad felénk a hatalmas, kínoktól felszán
tott arcról, melyet a halál nem simított el, ajka körül minden idege vonaglik, s a 
vastag töviskoszorú vérző sebeket vág homlokán.

Ezt az ellentétet sejtette Vásári is, aki Brunelleschi és Donatello (LIV. tábla, 
1—2. kép) vetélkedésének anekdotáját háromszor is elbeszéli. Donatello erősen való
szerű feszületét túlemberinek tartotta Brunelleschi, aki a maga feszületében a Meg
váltó istenségét hangsúlyozta. Donatello a legyőzött Megváltót ábrázolja (S. Croce, 
Firenze), Brunelleschi az önkényt és istenileg szenvedőt (S. M. Novella, Firenze). 
Brunelleschi az absztrakt sor típusát teremtette meg, a halálban megdicsőült Istent 
mutatja be, a formák súlytalanságával, nyulánkságával, az arckifejezés szelídségével. 
A vonal szépsége kedvéért feláldozta az anatómiai igazságot. Ha a lesülyedő test 
folytán a térd behajlik, a vállnak mélyebbre sülyedni, a karoknak meredekebben 
fehajlani kellene. Csak mint távolsági kép hat, nemes vonalaival, közellátásban a 
részletek sematikusoknak hatnak. Donatello feszületére, Vásári anekdotája szerint, 
már Brunelleschi is azt mondta, hogy nem egy Isten, de egy paraszt képe. S való
ban a formák rusztikus ereje, plasztikai tömörsége és drámai mozgalmassága a 
kifejező erő mesteri készségét éreztetik. Érzés remeg végig e formákon. Krisztus 
kiszenvedett, de sebei beszélnek, feje előrebukik, karjai csüggnek, a legyőzőit erőt érez
zük. Ez a realizmus mindcsak fokozódik. Nicolas Van Leyden baden-badeni feszületé 
közelíti csak meg valószerű hatásban. Míg Grünewald isenheimi oltárképén már a 
fekélyektől elborított istenember testi szenvedésének döbbenetes képe áll előttünk.

Ezt az ellentétet, egyre újabb formanyelven, megismétlődni látjuk a XVI. szá
zadban, Michelangelonál és Benvenuto Cetlimnél, később érzéstúltengésig fokozva a 
bárok művészeiben.
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Michelangelo feszületéről csak rajzai maradtak ránk. Neki emberfeletti for
mákkal, duzzadó izmú, hatalmas atlétának jelent meg képzeletében a mondhatatlan 
szenvedésektől sújtott istenember, amint a halálgyöirelem kínozza, de legyőzni nem 
tudja. A rajzok a végső forma keresése közben mutatják: egyszer előre bukik, 
karjai magasan lecsüggnek, feje előre hull; másszor karjai kitárvák, feje előre esik, 
teste kihajlik; vagy él, ég felé tekint, karjai kinyújtva, teste erős kontrappostóban. 
A művész — látjuk — a fizikai vonaglás különböző mozzanatainak kifejezésével 
viaskodott. A kígyózó vonal, melyet a körvonal alkot, megmarad nála a síkban itt 
is, ami zártságot ad formáinak. Benvenuto Cellini márványfeszülete (az Escorial- 
ban) a szenvedéstől kiszenvedett halott Krisztust teljesen meztelenül ábrázolja. 
A sovány, kiaszoít test, melynek bordái kiállanak, az anatómiai tudás részletező 
ismeretével, egészen egyéni jelleget mutat, de ellentétben Michelangeloval, a drámai- 
ság erejét nélkülözi.

A bárok pedig éppen ezt keresi. A festők (Rubens, Guido Reni, Van Dyck) a 
világítási hatások, a diagonális szerkezet, az erős rövidülés felhasználásával dina
mikus hatásokat keresnek, az absztrakt sorban, jansenista szellemben, még nemes
ségre, legalább is grandezzára törekedve, a konkrét sorban, jezsuita szellemben, a 
pátoszt az érzelgősségig, a formákat a grácia éreztetéséig fokozva. Donner pozsonyi 
feszületé (LV. tábla, 1. kép) mélyen lecsüngő karjával, jobb karjára boruló fejével, 
az erős test gyöngéd hajlásával, a szenvedésben megdicsőülő istenember képe. De 
már a spanyol Montanes (LV. tábla, 2. kép) a részvétet a formák túlzó megmunkálásá
val — előrebukó fejjel, görcsösen vonagló lábujjakkal, a bőrerek éreztetésével, a lepel 
redőzetének izgalmas hajlékaival — a döbbenetig fokozza.

Ezzel a tradícióval terhesen fogott Fadrusz a maga feszületének megformálá
sához (XXVII. tábla). Közvetlen hatással a bécsi feszületek közül egyik sem volt rá. 
Van Dyck vagy Guido Reni feszülettípusa most, a nagy belső megtisztulás után, szob- 
rászi érzésének felösmerésével, plasztikai érzékének megszilárdultával nem mond
hattak neki semmit. Hellmer iskolájában megerősödve, tisztában volt már ő ön
magával. Az ő Krisztusa, ki élettapasztalataiból szállt ki képzeletéből, nem siránkoz
hatott, nem sóhajtások között lehelhette ki lelkét. Az ő Krisztusát csak azok érthetik 
meg, kiket megvertek a sorscsapások, akik maguk is nagyon szenvedtek. Az ő 
Krisztusát csak az csinálhatta meg, akinek része volt a szenvedésben. „Nézd meg 
a testemet, — írja fentebb idézett értekezésében — tiszteletreméltó és nehéz munka 
sebeivel van az feldíszítve, sebekkel, melyeket tűz, vas, fa és kő megmunkálásával 
szereztem!“ Persze, hogy sem a derűs Canova, sem a magával oly összhangzó 
Thorwaldsen nem csináltak feszületet soha. Az isteni Rafáel is csak ifjúkorában, 
Perugino hatása alatt; de mikor a maga érzését szabadon fejezhette ki, végleg 
kikerülte. De ők, az Isten kegyeltjei, mit tudtak ők arról, mi az a fájdalom ?

Fadrusz tudta.
A pozsonyi, a szegény negyedben fekvő virágvölgyi templomban éreztem át 

műve művészi hatását a legmélyebben.
. . . Szemző eső permetezett, mikor egy őszi vasárnap délelőtt oda állottam a 

kereszt elé. Szürke, tompa fény hullott alá. A mise éppen véget ért, a templom
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kiürült, egyedül maradtam. A nagy hajóra mélységés csend borult, csak titokzatos, 
suttogó hangok hallatszottak. Egyedül maradtam a kereszttel. Lelkemben lezajlott 
viharok ébredeztek. És jött egy szegény munkásember. Jóit áhitatosan, lassú, halk 
léptekkel a kereszt elé. Megállót! előtte és nézte, nézte a sovány, az életküzdelem
ben kimerült testet, a kiaszott lábakkal, a kiálló bordákkal, a kidudorodó mellkas 
csontjaival, a jobbra dőlt, vállai közé sülyedt töviskoszorúzott fejet, amelyről elszál- 
lotí a lélek, de megmaradt a fájdalom keserve az ajkak körül, szempillái kimerültén 
csukódtak be, örök álom borult minden tagjára. Ott állott a szegény ember, a maga 
életének tükörét szemlélve. Teste megremegett. Az istenember szenvedő testében a 
maga fájdalmai lelkét megrendítették és zokogva dőlt le elibe imádkozni! . . . „Aki 
istenét szenvedni látja, könnyebben elviseli a maga szenvedéseit . . . Hogy igazán, 
egész szívből szerethessünk, szenvednünk kell. A részvét a szeretet legnagyobb 
szentsége, talán maga a szeretet“.*) Ez volt Fadrusz alapgondolata, Heine szavaira 
gondolt, Heinéra, kit úgy szeretett, s akinek szavában a maga múltjának hangulata 
átviharzott. A szenvedést fejezte ki. De nem a szenvedés közvetlen, érzéki képeivel, 
9 vér és kín, a tetemszerűség és feloszlás lealázó borzalmaival fejezte ki a szen
vedést, csak hatásában mutatta be, amint az antik felfogás hirdette, ahol a halál a 
művészeiben megnemesülve ábrázoltatik és a tetem, ha már el is vesztette erejét, 
megőrizte teljességét, rugalmasságát és harmóniáját. De kifejezett még egyet, az 
elviselt fájdalmak és kínok emlékét, egy fájdalmasan kínos vonásban, mely remegni 
látszik az ajkak körül . . .

Hogy ezt mennyi öntudatos művészettel cselekedte, arra jó példa egy újabban 
felszínre került variációja a feszület Krisztusfejének (a pozsonyi városi múzeumban), 
melyen még ez a belső remegés hiányzik. Itt minden forma jóval részletezőbb, 
de anyagiasabb, kevésbbé átszellemesített s éppen azért kevésbbé meggyőző. Mint 
mintázás, talán a mester legerőteljesebb alkotása. Hatalmas és mélyen beesett, 
behúnyt szemére omló homlokcsont, húsos alsó ajak és kiálló pofacsont az arc 
főformái. Minden forma egyszerű és igaz. Hosszú, előrebukó fürtjeit vastag tövistelen 
íöviság fogja át; szakállkezelése is formaéreztető, már érzésteli. A végleges megoldás 
ugyanazon motívumokból alakult, de mindent pátosztelten felfokoz (LVI. tábla, l.kép). 
Nemcsak azzal, hogy nagy éles töviseket nyer a töviság, hogy megnyúlnak a haj
tincsek, s valahogy kibontakozva a töviskoronából, rendezetlenül, de szenvedélyesen 
hullanak alá és csapódnak vállaira és mellére, árnyékot vetve az egyik arcfélre, de 
telhúzott ajka körül valami fájdalmas vonaglás is remeg. Összehúzott homlokán 
mélyen bevágott ráncok támadnak, s a formák is gazdagodnak, kikeresett éles vona
lakban. Főleg a megeresztett, hegyesebbé vált kecskeszakáll belső formái elevened
nek meg és a lekunkorodó bajusz lesz kifejezőbbé.

A testnek minden részlete fokozza ezt az összhatást. Az erejevesztett, szenve
déstől kimerült test súlya harc és ellenkezés nélkül hull alá a magosán felhúzott 
karokról, egymáshoz csapódnak a lábak, tehetetlen erőtlenséggel. A nagy pillanatot 
követő csend ez. Szinte érezzük még a halál angyala szárnyának lebbenését, amint

r) Heine, Reisebilder, IV. 393.
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elszáll mellettünk, s ott maradunk a halottal egymagán. Pedig ez a halott szegény, 
küzködő, szenvedő ember volt, rusztikus formákkal, s az anatómiai tudással kike
resett formák ezt a hatást csak fokozzák. Nem Donatello erőteljes paraszlját, de 
nem is egy kificamodott testű Krisztust adott, mint a gót, nem izmos atlétát, mint 
a bárok, nem az átélt halálküzdelem borzalmait hangsúlyozót, kidagadt bőrerekkel, 
tetemszerű merevséggel, mint a spanyol Montanez. Igen távol áll Mathias Grünewald 
minden érzésünket feldúló fekélyes testű Krisztusától is, ki az isenheimi bélpoklosok 
templomában a halálkínban vergődő istenember fájdalmaival öntött vigaszt a vigasz
talanul szenvedők leikébe. Teljes már a szabadulás Myslbeck Krisztusától is. Fadrusz 
most már nem a halál borzalmaival akar megdöbbenteni, de a halál mélységével 
és intenzitásával. Minden anatómiai igazsága, rusztikus eredete és megkapó realisz
tikus részletei mellett Fadrusz Brunelleschi átszellemesítéséhez áll legközelebb, a kora
reneszánsz absztrakt feszületének szelleméhez, ahol az érzés képviselője az arc
kifejezés, s nem a testen átfutó érzéstúltengést mutató, kínjában vonagló, lábait 
hasához felhúzó törzs kihajlása, mint a gót feszületeknél, nem a test hullámzó ritmusa, 
mint a reneszánsz mestereinél, nem a kontrapposto ellentétes mozgalmassága, mint 
a bárok művészeknél; de Myslbecknek Grünewaldra emlékeztető, vadon előrebukó, 
tetemszerű erőtlenségének iszonyata sem. Fadrusz gyengén kihajló, teljesen kon
trapposto nélküli, egészen a képsíkban maradó tesiritmussal fejezte ki érzését, a 
pátoszt az arckifejezésbe és a jobb karra hajló, előre eső fejtartásba központosítva.

A felső test szinte frontális, a kissé elhajló lábak egymás mellett nyugosznak, 
mert mindez a hieratikus méltóságot fokozza, az érzés az intenzív kifejezésben 
(ez esetben az arc- és fejhajlásban) érvényesül, nem a mozdulatban. A méltóság
teljes fájdalom kifejezésének minden időben a reliefes alakítás és a frontális helyzet 
volt a kifejezési eszköze. Nála is az.

Lám, most már értjük, miért tudott modell nélkül, nehány fotográfiai felvétellel 
kijönni Fadrusz, az anatómiai részleteket kereső konkrét képzeletűeket is meggyőzni, 
sőt azokat is megkapni a kifejezése erejével. Keszler József Fadruszról írt nekrológ
jában olvassuk: „Feszületénél nagy volt meglepetésünk. A gondos anatómiai tanul
mány, az erőteljes realisztika és mindenekfölötf az igaz meggyőző kifejezés, mely 
e művét kitünteté, általános elismerésre talált“.*) Mert Fadrusz előzetesen megfor
mált, teljesen kész belső képpel fogott munkájához, szemléleti képekre már alig volt 
szüksége. A gondos anatómia, az erőteljes realizmus alá volt nála rendelve az 
egésznek, éppen annak a „meggyőző kifejezésnek“, ami a legjobban meglepte kor
társait. Hogy ezt a belső képet kifejezhesse, mely mint komor látomány szállott fel 
lelke előtt, kísérteties erőben: elsősorban arra kellett törekednie, hogy a külső raj
zolat megteremtése által, kontúrba foglalással, minél intenzívebben egységesíthesse 
víziója főformáit, egy jellegző vonalba, mely a térből kivágja a formákat s össze 
is fogja őket; arra kellett törekednie, hogy minden lényegest elmondjon, sehol semmi 
kételyt nem hagyva maga után. E vízió jellemző sajátsága a nagy, hatalmas csönd, 
a méltóságteljesen mély nyugalom. Ezt csak úgy fejezhette ki, ha nem tért ki a

') Magyar Nemzet, 1903 október 26.
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síkból, mert a sík biztosítja a nyugalmat; a kitérés, a kontrapposto esetleges zavaró 
oldalnézeteivel, nyugtalan mélységhatást kelthetne. így, a reliefes alakítás egységesítő 
erejében, a részek szoros organizációjával, a formák zártságával, a külső rajzolat 
erejével, nemesen átgondolt egységet teremtett. Amellett a lelkében áradó érzésnek 
is hangot adott Krisztus fejhajlásának azzal a mélységesen megható, fojtott zoko
gással beszélő vonalában, mely intenzív kifejező erejű. Nincs ebben semmi kicsinyes. 
Az egész egy távolsági kép hatása. Ezen alapszik a reliefszerűség érzete, mely oly 
alkalmatos egyetlen egy uralkodó érzés kifejezésére.*)

Ez az érzés az átszellemesítés pátosza, de nála nem kiáltó, mint a Rubensé, nem 
érzelgős, mint a Guido Renié, nem misztikusan megdöbbentő, mint az El Grecoé, 
nem iszonyatos, mint a Grünewaldé, nem drámai, mint a Delacroix-é. Fadrusz 
pátosza a lélekből, az ő leikéből fakadt, nyomorban telt ifjúkora vallásos élményei
nek áradozó ékesszólásaként.

S ebben a pontban rokon egy nagy mesternek egészen kivételes alkotásával: 
Velasquez feszületével (LV. tábla, 3. kép). A spanyol mester, az objektív impresz- 
szionista, aki optikai benyomásaiból építette fel a formáját, ennél a feladatnál az 
absztrakt művészet stíljegyeihez nyúl. Válogat az előképben és finoman kiszámítja 
a hatásokat. Ritmusban nemes, felépítésben megkapóan egyszerű, érzésben mély, ' 
s több pontban ilykép közel jut Fadrusz formájához. Egymás mellé állított lábakkal, 
négy szegtől vérzik Velasquez Krisztusa is, magasan felhúzott karjairól hullva alá, 
miáltal nyugodt szimmetria áll elő, melyet csak a felvont jobb csípő tesz változatossá. 
Szinte majeszfétikus frontalitásban, egy kép-síkban tartja Velasquez is a test törzsét, 
hogy a nyugodalmasan mély fájdalom érzését váltsa ki. Krisztus feje nála is jobbra 
hajlik, haja valahogy kibontakozva a töviskoszorúból, mellére hull alá, jobb arcát 
teljesen eltakarva, ami a véletlenszerűség benyomását fokozza. A konkrét képzeletű 
mester ezzel töri meg a reliefben látott alak túlságos szimmetriáját. E rokonságok 
mellett nagy az eltérés is a két művészi forma között.

Fadrusznál, mint tiszta absztrakt képzeletű művésznél, semmi sem bontja meg 
3 szimmetriát. A szigorú síkbantartás hieratikus ereje, az egésznek hatását mindig 
szem előtt tartó egyensúly uralkodik nála. Nem keres enyhe fényárnyhatásokat, 
hanem a formák rajzos erejével, minden forma biztos visszaadásával, fel nem bon
tott kontúrokkal, kifejező, szigorúan zári formák hangsúlyozásával fejezi ki érzését. 
Testformái is kevésbbé arisztokratikusak, s ha nemes érzésben rokonok is, Fadrusz
nál erős pátosz hangzik ki, nem szánalom, nem sajnálkozás, mint a spanyol mester
nél. Fadrusznál lázongó érzések mellékzöngéjét érezzük ki, amiért sokan túlembe- 
cinek is tartják. Pedig ami az istenemberben isteni, kifejezésre jut itt az is. Kifeje
zésre jut az arc szelídségében, a formák végtelen nyugalmában, az egészen uralkodó 
ritmus nemességében, mely a tradíciós formák között is új akcentussal jutott szóhoz. 
Világos, hogy lehet még más monumentális feszületformát is elképzelni. De Fadruszé 
a legnemesebbek közül való.

♦) Myslbeck feszületé ennek szinte az ellentéte; dinamikus hatást keres, mélységérzetet akar kelteni; 
jellemző, hogy — bizonyára mestere kívánságára — minden fényképfelvétele oldalnézetben mutatja be. 
ÜV. tábla, 2. kép.)
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7.
Mária Teréziában nemcsak nagy szellemi, de nagy kivitelbeli feladat elé is 

került. Képzelete sietett segítségére: hódolást ábrázol a magyar királynő előtt. Ez a 
kép jelent meg előtte egyszerre, s látta az ifjú királynőt lován, a harc után a csata
téren, kétoldalt a hűséget felajánló mágnást és a védő köznemest, az egész nemzet 
követeit (LVII. t.). Látta alakjait egyült és egymás mellett, egy nagy szoros érzelmi 
egységben — intuitíve—, amint azt a pontosan kidolgozott kis viaszkminta is mutatja. 
Ezt a víziót régi emlék táplálta, gazdagítva és kiegészítve formáját: a prágai Szent 
György szobor, a Kolozsvári testvéreknek 1373-ban készült remeke (IV. tábla, 1. kép), 
mely már méreteinél fogva is kora kimagasló alkotása. Fönt a talapzaton viaskodik 
Szent György a sárkánnyal, sziklák között, karsztszerű talajon, ideális térbe állítva. 
Drámai mozgalmasság, íöbbnézetűség, lelki együttérzés ló és lovas közölt jellemzik 
a csoportot. Fadrusz belekapcsolódik a régi magyar hagyományba. Nála is a talap
zat fölött egymás mellé állított alakok csoportjával találkozunk, nem mint a bárok 
művészet, egybebonyolított csoportot alkotva; még annyira sem, mint a Kolozs
váriak műve, ahol a lovag lándzsája érinti a sárkányt, s a sárkány farka a ló hátsó 
lábára kunkorodik. Fadrusznál csak drámai együttérzés kapcsolja össze alakjait, a 
tisztelet érzését hangsúlyozza, a főnemes és kuruc vitéz királytiszteletét. A főnemes 
rajongva néz királynőjére, a kuruc elszántan maga elé, ami által a királynő alak
ját közelebb hozza a nézőhöz. Hatott Fadruszra a prágai szobor részletjellemző 
ereje is. Határozottan jelzi a helyet, az elhagyott csatateret, ágyúval és töltésronccsal, 
s miként a prágai szobor ötvösmesterszerű aprólékossággal dolgozza ki a lovag 
hajfürtjét, a homlokráncokat, fegyverzetén minden csatot, karikát és szeget, a ló 
testén az ereket, az inakat, sőt a bőr felületén a foltokat, szerszámján az ötvös
díszeket, a sárkány testén a bibircseket, nyakán minden ráncot, a sziklákat és köztük 
a kúszó-mászó állatokat, füvek, virágok, fák és magok között: úgy látjuk Fadrusznál 
is megmunkálva Mária Terézia ruhájának szövetmintáját, a főnemes és kuruc fegyver
zetének, de a töltésroncsnak legapróbb részleteit, ami megfelelt a pozsonyiak Tilgneren 
nevelkedett ízlésének is. Ezért választotta a puha márványt is, mely alkalmatos kissé 
túlzott megmunkálásra, amit kortársai azonban annál nagyobb elösmeréssel fogadtak.

Pedig ez a szempont hibás. A monumentális szobrászat a csoportnál a zárt 
kompozíciót kívánja, egységet, a körvonalból való ki nem törést, mert hiszen a 
távolsági kép az egy képsíkba való megmaradást — mint a megértés legegysze
rűbb eszközét — követeli. Hogy magasztos érzést, fenségesen nyugodt hatást kelt
hessen, nyugvó szemmel kell átfognunk a monumentumot, mint egységet. Ha a kép
zeleti képpel korrespondeáló, azt kiegészítő részleteket ki is kell keresnünk, de ezzel 
aztán beérhetjük. A kor ízlése azonban túlzott részletezésre csábította.

Nézzük csoportképzését közelebbről.*)
A zárt térben felállított, tehát közelhatásra számító műalkotás a részletek finom

ságát, a körüljárás révén a különböző nézetek figyelembevételét, tapintási érzékünk

*) L. bővebben Das Grundgesetz der monum. Plastik c. értekezésemet. Zeitschrift für Aesth. 1915. 
(Magyarul a Művészet XIII. köt.)
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gazdag kielégítésére erős modellírozást, a nézetek egymáshoz való viszonyának finom 
kiszámítását követeli. Konkrétumok izgatják a művész képzeletét. Folyton szem előtt 
kell tartania tehát a kialakulható profilokat, nem egyedül a távolsági képet, hogy az 
alakot minden oldalról egyformán jelentősnek, kifejezőnek alakíthassa. így dolgozik 
Rodin. Ö nem a síkszerűt, de a folyton váltakozó profilokat keresi, a mélységeket figyeli, 
a tárgyak valeurjeit számítgatja ki, a fényhatások alatt változó formaalakulásokat, 
kontúrbomlásokat is egyre számbavéve. Egy szóval: felhasználja a véletlen adott
ságot és kifejezi a véletlen hatásokat is. Sőt talán még keresi is őket.

A szabad térben felállított, távolsághatásra számító műalkotásra a nagy kör
vonal megőrzése azonban létkérdés. A művésznek arra kell igyekeznie, hogy érzé
sét egyetlen egy szemközti nézetbe összeszorítsa, s ezért nem a reneszánsz-kori 
felállítási mód: a szobornak a tér közepére való állítása a kedvező a monumentá
lis emlékműnek, hanem az architektónikus, amikor építészeti hátteret kap, mely méret
viszonylatot is teremt és ott, reliefszerűen, a maga teljes terjedelmében, kiterítve, de 
egyetlen uralkodó kontúrba fogva, a távolsági kép egyetlen képsíkjába foglalva 
jelenhetik meg előttünk.

A tér közepén való izolált felállítás még a konkrét képzeletű művész körplasz
tikájának sem használ, de a monumentális hatást egyenesen lefokozza azáltal, hogy 
a mozdulatot nem köti egyetlen egy szemponthoz. Nagyon ritka ugyanis az egy- 
értékű többnézetűség, szinte lehetetlenség, főleg csoportnál, hol az egymást érintő, 
egymás mellé állított és egymásba belekapcsolt alakok világos tagolást, kellemes 
ritmust, nemes egyensúlyt rendesen csak egyetlen egy főnézetben nyernek, s a művész 
örül, ha gondolatát egyszer, de teljes közvetetlenséggel kifejezhette. Mert a csoportnál 
nem elégséges az alakok közös mozgáscélja, mint a Zsarnökölők csoportjánál, zárt 
mozgásösszefüggésre kell törekedni, amikor egyik alak a másikra hat, s az egyiknek 
mozgása szükséges kiegészítője lesz a másikénak, mikor is a mozgás érthe
tővé csak egy-egy főnézefben válik teljesen, rendesen olt, hol a zártság megőrzése 
sikerült, ahol a csoport is, a tér is, ahová a csoportot elhelyezték, egy-egy külön 
téregység, jelenség összefüggés, ritmikusan tagolva. Hogy e törvényszerűség mellő
zése — főleg a monumentális szobrászatban — milyen eltévelyedésre vezet, mutatja 
Rodin Calaisi polgárokba (LVI1I. tábla, 1. kép), melyet sehol sem lehet egészében 
látni és minden megkapó részletszépsége ellenére csupa zavar, átvágás, alakok 
egymást eltakarása.

Rodin itt egyetlen egy érzésnek különböző kifejezését, a szenvedésnek, a meg
alázó megadás gesztusának egyéni változatait ábrázolta, amint azokat a véletlen, a 
lélek sajátosságaiban gyökeredző hajlamok alapján kiváltja. Kiváltja egymás mellett, 
egymásra való hatás és minden kapcsolat híján. Öt a változatos sokféleség, nem 
az egységes változatosság érdekelte. így jött létre ez az organizálatlan tömeg, mely 
monumentális hatást nem tud kiváltani, mert nem ad elvonatkozást a véletlentől és 
egységbevonást az egyetlenségbe, ellenkezőleg, csupa véletlenszerűség, zavar, alakok 
egymás eltakarása.

Hogy a levegő összefoglalja a formát? Ezt a védelmet egy német költő, Rilke, 
szavalja Rodin mellett, a formaösszekapcsolást egyenesen fölöslegesnek jelentvén
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ki, mert ennek a helyébe az átvágás lépett, melyet a mindent átölelő levegő enyhít.*) 
Ez nem helytálló érv, mert a szobrász nem veheti tényezőnek a levegőt, csak a 
levegő hatása alatt változó formaváltozatokat, a kialakuló profilokat, a részletek 
egymásutánját, amint azok a levegőégben adódnak. De a formák kapcsolatait, vonat
kozásait — pláne szabad térben fölállított szoborműnél — kezdettől fogva látnia 
kell, ha egységes monumentális hatást akar. Rodin itt erre nem képes. Ö formáit egyen- 
kint látta meg és egyenkint adta, amint a véletlen teremtette őket. Rend, organiz
mus, kapcsolat és egység híján. Egyenesen ezt kereste. Ezt pedig nem lehet védeni. 
Rodin nem akart egységet, ellenkezőleg a véletlenszerűséget fokozni akarta azzal, 
hogy csoportját minden piedesztál nélkül oda akarta állítani a calaisi városháza 
elé, a tér közepére, mintha alakjai — egybevegyülve a piaci néppel — most indul
nának a hódító elé, nagy áldozati útjukra. A hatás igy tisztán véletlenszerű, mond
hatnák panoptikumszerű lett volna. S hogy a calaisi polgárok kertbe és piedesztálra 
állították fel a szobrot: soha meg nem bocsátotta nekik. Ez csak azt bizonyítja: 
mily öntudatosan dolgozik Rodin, mennyire tudja, hogy művészetének lényege nem 
a monumentalitás, mely egységet, de az intimitás, mely részlethatásokat keres. Nem 
összhatásra dolgozott, hanem részlefszépségre, mely újabbnál újabb izgalmakba ker
geti bele a nézőt, soha meg nem nyugtatva őt.**) És ebből a szempontból nézve: 
Rodin művének hatása valóban drámai, sőt több, tragikusan megdöbbentő. Min
den egyes alakja az érzés leghevesebb megnyilatkozása, formafelfokozásokkal a 
lélekállapotok iszonyatosságait, a helyzet kétségbeejtő voltát lelket megrázó erővel 
vetíti elénk. A monumentális szobor azonban, mely a szabad tért akarja dominálni, 
egészen más ideált szolgálhat. Meghatni, elragadni, de megnyugtatni is akar egy
szerre. Hogy ezt elérhesse, kell hogy összhatásra törekedjék. Hogy pedig össz
hatása legyen, az attól függ, hogy egy tekintettel, nyugvó szemmel eligazodhatunk-e 
rajta? Mi az, amit legkönnyebben felfogok? A geometrikus, egyszerű forma, a három
szögbe vagy négyszögbe foglalt kompozícióséma, ahol a sok rész azonnal egy
ségbe kerül, hol az egészet részleteivel együtt azonnal felfoghatom.

Az egyiptomiak érezték, a görögök tudták az aritmetika és a geometria jelen
tőségét a kompozícióban. Az aritmetika a kellemes proporciókra, a geometria a 
kedvező vonalharmóniákra ad útbaigazítást. A művész, ki a „kedvező“, a „kellemes“ 
hatásokat keresi, a kutató művész mindenkor felösmerte az egyszerűben, az ökono
mikusban rejlő elementáris hatásokat.

Igaza van tehát Hildebrandnak, ki mint absztrakt képzeletű művész, a monu
mentális szobrászat elveit nemcsak felösmerte, de rendszerbe is foglalta, hogy a 
nagy monumentális hatás csak úgy áll elő, ha ezt az organizált egységes képsíkot 
felépíteni sikerült, még pedig minél egyszerűbb, geometrikus formában. „Ha nem 
sikerült — folytatja Hildebrand — „akkor mind kevésbbé jelenik meg az alak, mint

♦) Rilke: Rodin. Insel-Verlag. 65. I.
**) Jacobson, a szobrászat nagy dán apostola, koppenhágai múzeuma előtt úgy állította fel a calaisi 

polgárokat, ahogy Rodin óhajtotta, úgy hogy az uccai nép „majdnem könyökével érinti őket“. De az a hatal
mas benyomás, melyet Rodin várt, teljesen elveszett. A zavar, az alakok egybegabalyodása csak fokozódott. 
A párisi Rodin-múzeumban is nem posztamensen áll. Itt sincs monumentális hatása. De, viszont, az egyes 
alakok megrázó ereje fokozódik.
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tiszta képjelenség, s minden egyes nézetet, mert egyik sem zárt egység, a követ
kezővel akarunk megmagyarázni, miáltal körben forgunk az alak körül anélkül, hogy 
megkaphatnék azt, ami a szemlélet számára igazán felfogható“ *J Hogy ily kép a 
monumentális hatás elvész, igen természetes. Mert e hatás feltétele a nyugodt szem
mel való látás, a nyugalmas szemlélet lehetőségének megteremtése, hogy egészen 
beleolvadhassunk az esztétikai látásba, szemben a természetnek zavaros hatásával, 
melyet éppen a művészet organizál, tiszta látóképzetet teremtve és a köbszerüség 
nyugtalanító hatását eltüntetve. Hogy miért nyugtalanít a köbszerűség? Mert 
szemünket és szemünkön át egész benső valónkat mozgásra ingerli, befelé 
a mélybe.

Ezzel szemben Rodin, ki mint konkrét képzeletű művész a zárt térrel számoló, 
könnyen megközelíthető és így részleteiben is megfigyelhető szobrászat elveit nem
csak felösmerte, de igen sokszor élesen formulázta is, éppen a testiség képzetének 
előidézését, a köbszerűnek, a formák plasztikai erejének, a mélység megteremtésé
nek izgalmas hatását tartotta a szobrászat legfőbb feladatának. Ez adja meg a for
máknak az erőt és szélességet, szemben az akadémizmus Iesimított, hideg formátlan- 
ságával. Ezért játszik Rodin művészetében oly nagy szerepet a sok sík, a síkok 
gazdagsága, melyet oly nehezen értettek meg, mely pedig nem egyéb, mint a mély
ség hatásának előidézésére szolgáló eszköz. „Keresem a sík aktív vonalát, hogy 
feltüntessem a mélyedést és domborulást, az átvágásokkal és áthidalásokkal együtt, 
melyek egybekapcsolják és tagolják őket, az árnyéknak a fényhez való harmonikus 
átmeneteit.“ így beszél a maga mintázási módjáról Rodin, s kifejti, hogy ha az 
egészből indul is ki, de eljut a részletekhez és ezek igen gazdagok változatokban, 
mert minden profilban más és más formát adnak. „Tehát hogy a formát megszer
keszthessük, — mondja Rodin — folyton forognunk kell körülötte és mindegyik profil
ját igaz határai közt kell reprodukálni. A profilokkal kell dolgozni, mélységben és 
nem síkban, különben lapos dolgokat csinálunk, melyek csak arra jók, hogy egy 
oldalról nézzük...“ Majd később: „Szobrot minden oldalról egyszerre kell formálni, 
mint ahogy a természet a fát vagy a hegyet csinálja.“

S mindkettőnek a maga szempontjából igaza van, mert a két szépségideál 
nem zárja ki egymást. íme, mi lesz, ha Hildebrand zárt tér számára alkot, mint a 
berlini Nationalgalerie Ifjú fe/tf-jánál, és itt akarja érvényesíteni művészi elveit 
(LIX. tábla, 2. kép). Milyen lapos test, minő üres formák, élettelen mozdulat, hideg 
részletek keletkeznek. Még német kritikusai is bevallják: „Diese Figur, die nicht 
eben erwärmt...“**) S miért? Mert az hiányzik belőle, amit Rodin kíván, erő és 
szélesség, formáinak gazdag részletezése, profilokban való gazdagsága, mélység
hatás. Pedig zárt térben közelhatással kell számolnia a művésznek, tapintó képze
letünk felkeltésére kell törekednie, éreznie kell valamit a hellenisztikus antik hús- 
’mádásból. Hildebrand ellenben absztrakt formaegységre törekedett itt is s egyik 
rajongója mondja róla: „a statikus mozzanat, mely főleg az egyiptomi figurákban 
jelenik meg, itt ismét homloktérbe jut... azáltal, hogy formáit mint világos tér-

*) Hildebrand, i. m. magyar ford. 42. I.
**) Scheffler: Die Nationalgalerie zu Berlin, 272. 1.
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benyomást alakította.“ *) De csak egynézetűségben. Mire való ez a kisméretű kör
plasztikai műnél, ahol a profilok egymásutánját oly könnyen megkaphatjuk ? Elve 
tehát itt csődöt mondott.

Ellenben Rodin igazsága itt, de csak itt, teljes erejében diadalmaskodik. Rodin 
műveinél a formák plasztikája, minél több oldalról szemléljük, annál hatalmasabb 
erejű. Nála izgató meglepetéssel látjuk a síkok változatosságait, a profilok gazdag
ságát és meglepő újszerűségeit, gyönyörködhetünk a felület kifogyhatatlan hullámzó 
tény- és árnyhatásában. A forgatható pódium minden lendülete egy-egy új látási 
képzetet teremt (LIX. tábla, 2., 3. kép). Most megértjük, mit jelenteti Rodin szá
mára egy régi szobrásztársának egy elejtett megjegyzése, melyet oly gyakran idéz, 
mint egész életére döntő fontosságú tanulságot:

„Egy napon nézte társam, mint csinálok egy levéldíszes oszlopfőt.
— Rodin,— mondotta — rosszul csinálod. Minden leveled laposan áll. Ezért nem 

hatnak igaznak. Csináld őket úgy, hogy hegyüket feléd fordítsák, úgy hogy mikor 
szemléljük, érezzük a mélységet . . . Ezentúl ha dolgozol, ne lásd a formákat lapo
saknak, síkban kiterítettnek (en étendue), hanem mindég mélységben. A fölületet 
mindég, mint egy térfogat határát tekintsd, mint a többé-kevésbbé széles hegyét, 
melyet neked szegez.“ Persze, hogy igaza volt az öreg szobrászlegénynek. így dol
goztak a nagy antik konkrét művészek, a Praxitelesek és Lysipposok, a melosi 
Venus szerzője és ez az antik Rodin szemében.

De így dolgoztak, körplasztikát tűzve ki ideálul, a reneszánsz egyes mesterei: 
Benvenuto Cellini, Giovanni da Bologna, a firenzei Sabin nők elrablása szerzője 
(1583). Nála a csoport egyetlen nézete sem ad teljes és világos jelenség-összefüg
gést, hanem azt az egyes nézetekből mi nézők rakjuk össze, alulról felfelé csavarodóan 
követve szemünkkel a formák hullámzó mozgását (LX. tábla 1—2. kép). De ha egyen- 
kint egyik nézet sem teljes, együtt, egymásba ömölve: a nézetek összefüggése, töké
letes körplasztikát teremtve, világos és tiszta mozgásérzetek átélésére ad alkalmat. 
Ez volt Cellininek ideálja is, aki a szobrászatról írt értekezésében — Trattati dell’orefi- 
ceria e della scultura, 1546 — negyven nézetet követel, melyek nemcsak külön-külön 
is kielégítők legyenek, de egymást kiegészítsék, ami persze rendkívüli nehézségek
kel jár: „Ha az első nézet már ki is elégíti a szobrászt, de oldalról nézve úgy 
találja, hogy kevésbbé tetszetős: akkor az első, már kész nézetet át kell mintáznia, 
hogy a másikkal összeegyeztethesse. Gyakran előfordul, hogy minden oldal új nehéz
ségeket teremt. Mert nemcsak nyolc, de azt lehet mondani, hogy negyven nézet 
lehetséges. Ha a figurát állványán csak egy kevéssé megfordítja, egy-egy izom vagy 
nagyon vagy igen kevéssé lesz láthatóvá, s egyszerre a legnagyobb különbözősé
gek állhatnak elő. A művész ezért a főnézet bájából gyakran sokat áldoz fel, hogy 
minden oldalnézet összeolvadását elérhesse“. A körplaszíika művészi hitvallásának 
klasszikus kifejezése ez!

Öntudatlanul, csak művészi ösztönüket követve, így dolgoztak már prágai 
remekművüknél, Cellini előtt közel kétszáz évvel (1373) a Kolozsvári testvérek is. Olt 
sem kapunk egyetlen nézetben sem teljes képhatást, de minden nézet arra ingerli a néző

*) Heilmeyer, Adolf Hildebrand, 43. 1.
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szemét, hogy követve a formák mozgását, újabbnál újabb oldalnézetek összeolva
dásából teremtse meg az egységet. Hátulról nézve (LX. tábla, 3. kép) époly izgatóan 
érdekes a mozgáshatás és szinte kényszeríti a szemlélőt, hogy előre forduljon, amint 
előbb, élőiről nézve a szobrot, nem nyugodhatott meg. A konkrét képzeletű művészet 
ideáljának hódoltak e középkori magyar mesterek!

Michelangelo azonban, ellenkezőleg, más ideált tűzött ki maga elé. A Dávid- 
korszakban — pályája elején — talán Donatello hatása alatt, — még körplasztika ugyan 
az ideálja. De minél jobban eszmélt önmagára: fejlődött a sík felé, s Mózesnél, a 
Medzcz-síremléknél, a Rabszolgáknál már a tiszta reliefhatásra törekvést látjuk, hogy 
így minden érzését egy nagy, hatalmas főkontúrba szorítsa, abba ágyazva bele min
den mellékvonalát, iszonyú erővel fojtva bele tragikus izgalmait. Mert Michelangelo 
hatalmas absztrakt képzeletű művész, aki mindenekelőtt távolsági képet tervezett, a 
nagy egységet teremtve meg, hatalmas érzelmeinek foglalatját. Ebbe az egységbe 
a legellentétesebb tömegmozgást is bele tudta helyezni, a vaspánt, a főkontúr, össze
tartotta a legizgalmasabb mozgási tömegeket is. Mikor Pietro Aretino ezt a törek
vését felösmerte, zsaroló levelében éppen ezt, a „körvonal nehézségeit játszva legyőző 
erejét“ dicsérte, tudva, hogy a mesternek ez jól fog esni. „Minden szobra“ — mondja 
róla Rodin — „a benne kifejezett kétségbeesés túlságos nyomása alatt széjjel látszik ' 
vetődni.“ Ez nem Rodin érzésvilága. Nem a szenvedelmesen könnyed életrajongás 
kifejezésének megfelelő forma. Ellenben csupa harmónia Michelangelo belső élet
érzésével. Itt látjuk újra, hogy ezt a belső kapcsolatot az igazi művész nem ejti el 
soha, hogy nem kell mesterséges formaspekulációkhoz menekülnünk, mert a műal
kotást, mint életkifejezést, nála is tökéletesen megérthetjük, csak szem előtt kell tar
tanunk, hogy ő, mint absztrakt képzeletű művész, életérzésének elvont formafoglalatot 
teremtett, melyet persze nem lehet első pillanatra felismerni, mint a konkrét képze
letű művésznél, ki a formát magából a való jelenségekből desztillálja ki. Michelangelo 
formavilága tragikus érzésének szimbolikus kifejezése. A világ őt ki nem elégíthette. 
Hol maradt az hatalmas vágyaihoz, képzelete roppant alakításaihoz és fékezhefetlen 
temperamentuma erőmegnyilatkozásaihoz képest? Még ez a nagy világ, ez a renesz- 
szánsz is eltörpült Michelangelo szenvedelmeihez képest! És nem tudott megalkudni 
soha. Minden alakja törni, zúzni, szétpattanni, láncait felszaggatni, az érzelmeit 
lefogó külvilágot felrobbantani vágyik, mint ő maga, akinek egész élete küzdelem 
végzetével, mely abban áll, hogy álmai és a valóság sohasem tudtak harmonizálni. 
Mindenről, mindenről, mit csak óhajtott, vágyott, álmodott, az antik szépség és a 
keresztény rajongás egybekapcsolására való törekvéseiről, le kellett mondania, mert 
kiderült, hogy csak káprázat, hogy csak álom, mert kifejezhetetlen, mert rendkívüli, 
mert emberfeletti vágyódás csupán. De e küzdelem organizációja közben, ha nem 
is a maga kielégíthetetlen esztétikai ideáljainak megfelelő, de minket elhódító alko
tásokat teremtett, torzókat az ő szemében, remekeket a mienkben. A formája tehát 
megfelelt a tragikus szellemű művésznek. Átok az ő tanulsága minden harmonikus 
felekre, akit nem belső pátosz ihlet, hanem szenvedelmes életvágy, szépségszomj,— 
mint Ráfaelt vagy Rodint. De Rodin a zseni intuitív megérzésével mihamar meg is szaba
dult tőle. „Hál’ Isten, hogy visszatértem az antikhoz!“ — sóhajt fel megkönnyebbülten
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Rodin, de az ő antikjához, a mozgalmas profilokat kereső konkrét sor művészetéhez: 
önmagához.

A monumentális művészetnek azonban, ellenkezőleg, végső ideálja az egy- 
nézetűség, mely minden formát magába foglal, s míg egyrészt a kellő térelhelye
zéssel arra kényszeríti a szemlélőt, hogy abból igyekezzék a teljes esztétikai hatást 
kiemelni, másrészt arra indítja a művészt, hogy a kellő kifejezőerővel minden 
érzését itt koncentrálja.

Ezzel az uralkodó főnézettel, mely, mint távolsági kép, két dimenziójú, oly 
ideális teret teremt a művész, mely a nyugodt szemmel látás révén a nagynak ható, 
egyszerű, de nagy erőt összefogó formákkal egységes hatást vált ki, az időtlen idő, 
az állandó jelen érzését és az örökké tartó tartamot, mely megnyugtat.

Ahol azonban, mint a konkrét művészetben, a körüljárás és a mozgó szemmel 
teremtett nézetek egymásutánja izgalmakat ébreszt, s az ideális teret, a maga konkrét 
mélységeivel, három dimenzióban éljük át: ott a hatás folyvást változik s minden 
új nézet, melybe az előbbi nézet emléke belefolyt, hogy újabb nézetnek adjon helyet, 
a teremtő és egyre megújuló idő mozgalmasságának érzetét kelti fel. A kétféle tér 
és a kétféle idő poláris ellentéte újra nyilvánvaló lesz.

A monumentális művészet nyugodalmas hatása csak az előbbi konstellációban 
valósulhat meg.

Világosan szemlélteti ezt Michelangelo művészete, mely telve van drámai mély
séggel és mégis monumentálisán ható, megnyugtató érzést kelt. Mi ennek a titka?

A statikus formát ugyanis nála az uralkodó kontúr adja meg, monumentális 
nyugalmat teremtve, de ezen a síkszerű képsíkon belül minden elképzelhető heves, 
szenvedelmes tömegmozgás helyet kaphat, mert fel nem bontva a főkontúrt, mélység
hatásra nem törve, tragikusan drámai ellentét kifejezése keletkezhetik, éppen az, ami 
a mester célja volt. Ismételjük: mélységhatásra Michelangelo nem törekedett. Ez 
igen fontos mozzanat. Ezáltal sikerült neki az egynézetűséggel oly intenzívvé válni. 
Az az egy nézel roppant erejű lehetett. Jusíi és társai nem értik a problémát, mikor 
őt, mint a körplasztika művészét ünnepük, egyenesen félreértik a szavait, mikor 
ezt jelölik meg ideáljának.

Legyen szabad ennek igazolását megkísérelni. Justi — mert Michelangelo oly 
sokat rajzolt — a festőiség képviselőjének tekinti. Pedig a rajz éppen ellenkezőleg 
absztrakt jel, mert a rajzban nem a folt, de a vonal az uralkodó. Már ez maga is 
egy absztrakció. Michelangelónál a rajz a tömegek és azok elhelyezésének minél 
világosabb megértésére szolgált. Mivel a fővonal keretén belül, a legszenvedelme- 
sebb belső erőtől hajtva, egybebonyolódott formák megteremtésére törekedett: ezeket 
a formabonyolulatokat világosan érteni és megértetni akarta. Ehhez készültek szám
talan rajzai, melyeket halála előtt, mint Vásári írta, máglyahalálra ítélt, nehogy meg
tudják : micsoda fáradságába került műveinek megalkotása, de meg a módszert se 
ösmerjék fel, mellyel eredményeihez jutott. A véletlenül ránk maradt rajzokból azon
ban mégis kiolvashatjuk eljárását. Az első futólagos eszmét modellek segítségével 
apróra kidolgozta. A modellek beállítására a legmeglepőbb módszereket eszelte ki, 
csak hogy megérthesse motívumát, hogy a formák minél nagyobb gazdagságához
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juthasson. A fődolog a mozgás megértése a vonal segítségével, a képsík megőrzése 
mellett; azután a tömegek egyensúlyozása a legnagyobb ellentétekkel. *) Ehhez nem 
kell modelljét folyton körüljárnia, — egyenesen a márványba dolgozhat a kész kis 
minta szem előtt tartásával. Ez volt Michelangelo módszere, mely teljes ellentéte a 
konkrét képzeletű antik és modern, profilokat kereső körplasztikus művésznek. Justi 
persze elítéli ezt a módszert, s ennek tulajdonítja, hogy Michelangelo annyi félbe
hagyott munkát hagyott hátra. De ebben is téved. Michelangelo ily esetekben rendesen 
nem volt megelégedve a főnézet vonalába belehelyezett tömegek szenvedelmes ellentétei
vel, mert ő ezt kereste: nyugalmat, a legszenvedélyesebb mozgások végső fokaként, 
mint ahogy mozdulatlannak, síkszerűnek hat a gyorsan forgó kerék. Saját vallomása 
igazolja ezt. Varchihoz írt levelében (1546) olvassuk: „A festészetet szerintem 
annál inkább kell megbecsülni, minél inkább közeledik a reliefhez, s a reliefet annál 
kevésbbé, minél inkább közeledik a festészethez.“ Lehet-e ezt félreérteni? Nem az 
absztrakt képzeletű művészet credója ez? Iusti félreérti, mert nem érti a festői 
szobrászától, melyet a mester elítél. Az ifjúkori Ghiberti-rajongás megzavarja! 
Pedig most már, mikor „szinte a halottakhoz számítható öreg ember“, Michelangelo 
előtt tiszta dolog, hogy az „igaz“ szobrászától nem a festői szobrászat képviseli, 
ahogy azt a Tilgner—Hellmer-ellentétnél fentebb kifejtettük, hanem a maga ellent-' 
mondást nem tűrő, a maga képzeletstrukíúrájának megfelelő művészet az ő szemé
ben az „igaz“ művészet. A relief nem kereshet mélységhatást, mint a festészet, — 
s ő még a festészetet is síkszerűnek követeli, mert ideálja a monumentális festészet, 
a síkszerűség megőrzésével, a hatalmasan domborodó formáknak az előtérben való 
kiterítésével, mely ilykép közeledik a szobrászathoz, illetve a reliefhez.

De nem a festői reliefhez, mely a harmadik dimenzióval is számol. Michel
angelo ideálját Delacroix jól meglátta: „Szobrászatában nem úgy jár el, mint az antik, 
nem dolgozik íömeghatásra. Mintha mindig egy ideális kontúrt rajzolna elő, melyet 
ki akar tölteni. Innét van, hogy ha más-más helyről nézzük, ahogy ezt a szobrászat 
megköveteli (? Igen a konkrét körplasztika, de nem az ő absztrakt-monumentális 
szobrászata!), elfedett formákat, hibás perspektívát s miegymást találunk nála, ami 
az antiknál sohasem fordul elő.“ Ki lehet ezt kerülnünk: ne változtassuk néző
pontunkat. Maradjunk a művész által kijelöltnél. Mert Michelangelo nem körplasz- 
íikus! Ezért fordított ő oly nagy gondot szobrai elhelyezésére. (Még festményeit is, 
pl. a Sixtus-kápolna mennyezetképét is, csak akkor élvezhetjük igazán, ha részlet
ről részletre haladva, csak az általa megadott szempontokból nézzük.)

Justi a körplasztikai ideál igazolására a kontrappostot is felhozza, mellyel 
azt akarja igazolni, hogy Michelangelo ezt, t. i. a nyak vagy csípő kifordítását, 
a testrészek elváltozását a szimmetrikus helyzetből, a mélység éreztetésére alkal
mazta. Újra téved. Mert Michelangelo kontrappostója benmarad mindég a reliefszerű 
képsíkban a főkontúron belül, mélységhatásra nem törekszik soha, nála a homlok
nézet uralkodik, mely a fővonal megőrzését elősegíti, melyre — a monumentális 
hatás érdekében — szüksége van.

♦) Ooftschewski, Michelangelos Schaffensprozess, Monatshefte. I. 855. I. Heffner, Zeichnerische Gepflo
genheiten bei M. A. u. o. II. 122. I.
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A barokművészet konkrét sora aztán felbontotta a reliefszerű képsíkot, az 
absztraktsor nagy művészei azonban — ösztönszerűleg — megőrizték. íme Puget Kro- 
toni Miionjában (1685) (LXI. tábla, 1. kép), a festi fájdalom legérzékibb kifejezésénél, 
mely a Laokoonéval vetekedik, melynél kortársai is azt érezték, amit róla barátja 
Le Dieu mondott, hogy az anyagnak oly életelevenséget adott, quon voif que toutes 
ces parties travaillent et souffrent, Puget egyszerű és méltóságos tudott maradni. 
Mi által ? Mert egynézetű, síkszerű, mert egy főkontúrba foglalta a legellentétesebb 
torzulásokat, a legszenvedélyesebb testmozgást is. A kontúron belül maradva a 
leghevesebb kontrapposto is nyugalmasnak hat. Ezzel szemben Falconet Miionja, 
(1745) e minden formát összekötő főkontúr híján, mennyire nyugtalan és zavaros 
(LXI. tábla, 2. kép). Csak egyes részleteket fog fel a szem, nincs ami vezesse, a 
szertelenség szétveti. Egy félévszázad, s Michelangelo tanítása már veszendőben. 
Puget Olaszországban jártában megértette a mestert, Falconet félreértette. A kép
síkból kitörés a monumentális hatás megölője.

És mit látunk Fadrusznál?
Fadrusz fejlődése is a síkszerűség felé haladt. Mátyásnál teljes sikerrel alkal

mazza, míg Mária Teréziánál heroikus küzdelmet folytatott érdekében. Erre céloz 
Hellmer levele, mikor Mátyásnál haladást konstatál.

Mária Teréziája előtt ugyanis a térmegoldás sikertelensége folytán a néző 
arra kényszerül, hogy véletlenségekre bízza magát. Csak ha a Dunapartról köze
ledik feléje, kapja szembe az emlékművet, amikor aztán az a nézet alakul ki, melyben 
mind a három alak értelmi és fizikai egységbe kapcsolódik (LVIL és LXI1. tábla, 1. kép). 
Ebben a silhouetteben van műve eredetisége, körvonalának újsága s hatásának 
titka. A szigorúan egyszerű talapzaton a nagy márványcsoport, melyet egybefoglal 
a közös érzés, igen megkapó színhafásában is. Vonalvezetése sokhelyt egységes, 
tömeghatása pedig egyenesen monumentális. De nem ez a főnézete a legsikerül
tebb. Finom ritmikus elosztásban mutatja be itt is a három alakot, középen lovon 
a királynő, jobbról-balról egy-egy alak, szoros lelki egységben, zárt egyenszárú 
háromszögbe belekomponált kontúrok között. Lelki egységben csupán, — nem testi
ben, — a csoportalakításnak némelyek szerint egyetlen jogos formájában. Ahhoz, 
hogy életközösség, közvetlen mozgásösszefüggés fejlődjék ki a csoport alakjai 
közt, testi megérintést (kézfogást, ölelést, tartást, emelést) követelnek. Csak így lehet
séges — szerintük — az alakok közvetlen kontinuitása, az összefüggő tömeg 
illúziójának megteremtése. Ez a felfogás még a reliefben is érvényesülésre törek
szik. Pedig nincs benne abszolút igazság. A testi egység mindenesetre emelné 
plasztikai érzésünket, eltüntetné a hézagokat, de a három alak erős lelki egysége, 
melyet a főkontúrbazártság fokoz, kárpótol sokmindenért. Van azonban két oldal
nézete, melyek közül az egyik sokkal jobb. A mágnás felé eső oldalról nézve (LXII. 
tábla, 2. kép) a lovon ülő királynő alakját körülfutó vonal a büszkén megszegett fejű ló 
magastűzésű nyakán keresztül fölhajlik, hogy visszaesése után a ló hatalmas, alig 
cső farán keresztül a magasan tűzött, íves farkon át leessék. Ez az egyensúlyozás 
a legfinomabb kiszámítás eredménye: büszke hajlás hullámvonala remeg végig a két 
alakon, zárt egységet teremtve, mely széles silhouettet ír le.
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Egy másik nézetét első bírálói közül sokan még kiválóbbnak mondották 
(LXIII. tábla, 1. kép). Balra fordulva kapjuk e nézetet, ott, hol a hatalmas erejű, 
elszánt tartású kuruc vitéz ad hangsúlyt a kompozíciót tartó vonalnak s ösztönt 
a szem mozgásának a befelé hatolásra, anélkül, hogy a figyelmet elvonná az uralkodó 
vonal egységétől. De ez a nézet nem oly értékű, mint az előbbi, mert, hiába, nem elég 
zárt, pedig a monumentális hatás feltétele az uralkodó vonal egysége, fel nem bont- 
hatósága, mert csak ez a nyugalom biztosítéka, ez a nyugodt szemmel látás biztosítása, 
s minden olyan vonal, mely kitör a távolsági képből, mely mozgásra csábítja a 
szemet, felbontja a monumentális hatást. A mágnás felőli nézet azonban tökéletes 
és szükségszerű egység, érezzük az egyszerű geometriai formának jóleső zártságát. 
Viszont e két melléknézetből mindég kiesik egy alak. Jobbról nézve nem látjuk a 
kurucot, balról nézve nem látjuk a mágnást. Teljes képet nem kapunk. Ám hátulról 
nézve, a hatás egyenesen kellemetlen, a városból jövet pedig az emléket hátulról 
kapjuk, s ott az egész csupán rendezetlen tömeg (LXIII. tábla, 2. kép). Nincs tehát 
a szobor helyesen felállítva. Nem szabad alkalmat adni arra, hogy a szobrot 
erről az oldaláról szemlélhessük. Különösen képtelenség, hogy itt nyerjük az első 
benyomást.

Fadrusz itt megalkudott korával, mely köbszerű hatást követelt, mikor az' 
emlékműveknek a tér közepére való felállítását előnyben részesítette, hogy ilykép a 
hatástömkelegben minél több egységet kaphasson. Csakhogy ami lehetséges zárt 
térben, az künn a szabadban, mely távolsághatást teremt, lehetetlen. Senkinek sem 
sikerült kielégítő megoldást találni. Nincs rá példa a monumentális művészetben. 
Mindég más-más kibúvót kellett keresnie a művésznek.

Fadruszt — tudjuk — az a gondolat is vezette, hogy a szobrot úgy orien
tálja, hogy a kuruc Magyarországra, a mágnás Ausztriára mutasson, ami messziről 
vett, mesterkélt szimbólum. Csak a beavatott előtt érthető. A tér közepén való 
felállítás igenis izolálja a szobrot, ami nagyságának hatását lerontja, elvész a mér
ték, az alkalom az összevetésre. Felösmerte ezt már Herder is, ki 1801-ben Falconet 

PeTer-jérőI írja, hogy szobrot nem jó szabad térre állítani, wohin die Statue 
nicht gehört. Kis tér közepén, lemondva a monumentális hatásról, lehet emléket 
állítani. Ezt látjuk a Colleoni- vagy a Goldoni-emléknél Velencében, mert a zárt 
kis tér szinte egy terem intimitásával hat. Marcus Aurelius lovasszobrának felállí
tása, ahogy azt Michelangelo végrehajtotta, a Capitolium-tér közepére helyezvén, nem 
mond nekem ellent. Mert mikor Michelangelo a tér közepét mélyebbre lebocsáfotta 
s a talapzatot alacsonyra vette: nem azért cselekedett így, ahogy Grimm vélte, 
hogy a bronz lovat a paloták küszöbéről tekintve — tehát távolsághatásból — 
a nézővel egy szinten lévőnek véljük. „Dadurch verlieh ihm Michelangelo jenen Schein 
höherer Wirklichkeit.“ *) Ellenkezőleg, ezzel azt akarta elérni, hogy a lépcsőzet a 
szobornak hátteret adjon s így a tér zártságot nyervén, belehelyezhesse a szobrot 
a főnézetbe. Ez az a tanulság, melyet Michelangelo adott s melyet, sajnos, nem 
Etettek meg. A tér közepét vették lényegesnek, pedig architektúrái háttér nélkül

*) H. Grimm, Leben Michelangelos. Stuttgart. II. 362.
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nem juthatni monumentális hatáshoz. *) Hellmer erre eleve figyelmeztette is Fadruszí, 
de hasztalan, mert áldozatot kellett hoznia a kornak. Persze nem oly nagy mér
tékben, mint Zumbuschnak, kinek bécsi Mária Terézia emléke, szintén tér közepére 
állítva, sehol sem ad az egészet felölelő kontúrvonalat, impulzust a szemnek, hogy 
honnét nézzük. Pedig a kompozíciónál arra kell elsősorban tekintettel lenni, hogy 
a vonalak organizálásával magától értetődő egység keletkezzék. Ha ilyen egysé
get könnyű szerrel nem találunk, nyugtalanító hatás keletkezik. Lehetnek aztán 
a részletek bármily érdekesek, nem egy helyen erőben teljesek, pl. Zumbusch művénél 
Kaunitz alakja, de mint egész — éppen vonalvezetésének szétdarabolt volta miatt — 
unalmas, érdektelen, éppen mert nincs egysége. Odarakhatta az egész kort és min
den jelvényét, generálisaival és erényeivel, még sincs uralkodó vonala sehol. Nincs 
tömeghatása és a mű, mint egység, nem egész. Rauch Nagy Frigyesének is ez 
a baja. A postamensen elhelyezett sok álló, mozgó, gesztikuláló alak, mint David 
d’Angers mondta: „kellemetlen kakofóniát szül, a szemet nyugtalanítja, színészek 
ők, kik színpadon ágálnak s nem tudjuk: miért?“ Az egység hiánya nem kárpó
tolhat semmivel. Fadrusz kevesebbel többet mond. De azért jobb felállítást is elkép
zelhetünk. így természetes, hogy első benyomása az, amit Alexander körülír: „Fes
tőinek találom a csoportot, de nem nyugtalannak, valószerűnek, de nem kicsinyes
nek, korfestőnek és mégis egyetemesnek“. Szóval erős itt a különböző célzatok 
küzdelme.

Megvan-e az egyensúly?
Fadrusz mindenesetre törekedett erre. Kereste ő is a kornak hangulatát s féltő 

gondossággal ügyelt arra, hogy ne sértse egyetlen pontban sem históriai érzésün
ket; sőt arra is törekedett, hogy összevonva adja — részletrajz révén — a kor 
képét is.**)

Ezt a részletrajzot nagyon is számon kérték tőle. „Egyszer — beszélte nekem 
Fadrusz — nagy titokzatosan felkeresett egy katonatiszt és előadta, hogy ő egy 
roppant nagy hibát ösmert fel a Mária Terézia emléken. De becsületszavát adja, 
hogy soha senkinek el nem árulja. Azonban, ha lehet, segítsek rajta. Nos mi volt 
ez a nagy hiba ? Odavezetett a szobor elé és rámutatott a kuruc fringiájára, mely
nek hajlított hegye van. Hogy lehet ezt — kérdi emberem — az egyenes tokba 
visszatenni ? S diadalittasan nézett rám. Mit feleljek rá ? Megfogtam a karjánál

♦) Páloczi Antal az emlékszobrok elhelyezéséről írván (Művészet. 1904. 156), azt hangsúlyozza, hogy 
„szobrot csak oly köztéren lehet elhelyezni, amely e célra előre be van rendezve“. Aztán kifejti, hogy az 
olyan fér van előre berendezve, melynél „a térelrendezés határozott tengely-vonatkozásában a monumentális 
rendet, a falfelületeknek egymáshoz és a térfelület terjedelméhez mért arányosságában az összhangot, a három 
oldalról való teljes és hézagtalan körülzárolásban a befejezettséget tükrözteti vissza“. Igaz, — de mi mind 
ennek okát is tudjuk. Mert az ilyen tér olyan háttért adhat a szobornak, mely a főkontúr kialakulását elő
segíti. Természetes, hogy ezt lehetetlenné teszi az „oly tér, mely több fő útirány kereszteződésénél képző
dött“. A lényeg, az egynézetűség kialakulásának elősegítése.

**) Hogy milyen gondos históriai stúdiumokat csinált, íme egy érdekes adat: „Felhozta egyízben, hogy 
Mária Terézia szobránál a ló lábára olyan patkót faragott, tányérszerűen, mely a ló patáját egészen fedi, 
nemcsak mint ma szokásos, a szélét. Egy magasrangú katonatiszt ezt a patkóformát kifogásolta, mint vor- 
schriftellenest, Fadrusz aztán bebizonyította neki, hogy ellenkezőleg, Mária Terézia idejében az osztrák had
seregben ez volt vorschriftmässig.“ (Dr. Bessenyei Lajos levele a szerzőhöz, 1906. júl. 10.)
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az ipsét és odahúztam a szobor elé. Ne onnét nézze a tokot,_ feleltem — ahonnét
perspektívába kerül, hanem közelről, akkor láthatja, hogy hajlott ennek is a hegye.“ *) 

Ez nem esztétikai szemlélet, de ilyen volt a kor. Fuldoklóit a naturalisztikus 
leírásban és csak a való formát kereste, kizárólag csak azt.

Fadrusz ellenben tudta, hogy őneki abbób egy végleges formát, egy hafóformát 
kell teremtenie, mely része egy egységnek, a csoportban helyet foglal és kiegészíti 
az egészet. És őt csak ennyiben érdekelheti.

A királynő alakjának megteremtésénél az antik szépségideált tartotta szem 
előtt, azt a két jellemvonást, melyeket Cicero a dignitas és a grácia szókkal jelölt 
meg. Ez tulajdonkép ellentét, de a feladat éppen az: mint lehet őket harmóniába 
foglalni ? Mindenesetre nem konkrét jegyek puszta lemásolásával, még egyes jellem
vonások fokozásával és kiemelésével se. Az absztrakciót meg kell szerkeszteni.

A két érzés plasztikus kifejezése ugyanis az anyag és érzés viszonyán alap
szik. A báj kifejezésére a művész az anyag ellentálló erejét lefokozza és a lélek- 
megnyilatkozást szabaddá teszi. La grace — írja Dalou naplójában — c’est l’ab- 
sence d’effort ainsi que d’affectation. Az anyag súlytalan lesz és a mozdulat könnyed. 
A méltóság kifejezésénél, ellenkezőleg, az anyag ellentállását kell fokoznia, hogy 
a győzelmes lélek, mely harcra kell véle, annál nagyobbnak tűnjék fel. Az anyag ’ 
nehéz lesz és a mozdulat súlyos. Ezt a kétfajta, ellentmondó és viaskodó, célzatot 
kellett egy elvont egységbe foglalnia, ami sikerült is neki a mozdulat könnyedsé
gében és a megjelenés hatalmában, a testtartás nemes egyszerűségében és a formák 
szélességében. Ezt az absztrakciót sok-sok apró forma elhagyásából merítette, de 
oly szerencsés ihlettel, hogy kifejezőereje tökéletes.

A királynő arcmását elsősorban Meytensnek, a schönbrunni kastélyban levő, 
nagy reprezentációs arcképe után mintázta, de felhasználta egyik érmét Donner 
Mátyásnak, ki öccse volt a pozsonyi dóm szobrászának és végigtanulmányozta 
a többi egykorú Mária Terézia képet és metszetet is. Megismerkedett ő általában 
a kor ikonográfiájával, a mágnás és kuruc, a ló és a csataromok ábrázolása érde
kében is. Elsősorban Mária Terézia alakjának képzeleti megteremtésénél. Ihlete 
telki életének titokzatos mélyéből emelte ki a belső formát. A lovarnő, ki modellt 
ült neki, csak segíthette a belső képnek érzéki formába való öntésében, melyet 
ikonográfiái ismeretek módosíthattak, de formájához újra feléledő víziók juttatták: 
Pozsonyi ideáljának, első nagy szerelmének alakja, amint az az öntudat alól, gazdag 
érzelmi velejárókkal egyesülve felbukkant.

— Megdöbbentem, — beszélte nekem remegő ajakkal a hölgy — mikor legelő
ször pillantottam meg a királynő szobrát: hiszen én ültem ott azon a márványlovon... 

Igen, ő, az egykori ideál, akitől a grácia és dignitas egységbefoglalásának 
formáját vette, ilykép emlékképekből egységet, fensőbb igazságot teremtve. így 
nyúlik be az absztrakt forma az öntudatalatti érzések gyökérszálaival a lélek

*) Ez az ellenvetés azonban nem maradt titokban. A tisztet Fadrusz nem tudta meggyőzni, s a város
ban híre ment a görbe kardnak és Fadruszt ez szörnyen bántotta. (Dr. Solymossy Sándor közlése.) Az, hogy 
Fadruszt „szörnyen bántotta“, a kor realisztikus felfogásának Fadruszra gyakorolt hatását mutatja, ami erre 
a fejlődési fokára igen jellemző.
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mélyébe, a maga életébe, emlékképeiből kialakulva, ami megmagyarázza azt is: 
miért nem barokszobor a Mária Terézia emlék, a bárok külső ellenére sem. 
Mert belső formájában: stíljében nem az. Pátosz élteti az alakot, de nemes korlátok 
között. Kifejezőereje gazdag, de ritmusa nem a bárok hangos élete, túlhajtott 
gesztusa, heves kontrappostóival, széles formalendületeivel, hanem őszinte életöröm
érzetnek nemes pátosza, mely minden színpadiasságtól mentes. Nem az a jezsuita
érzés vezette, mely a barokot szülte, mely csupa titkos ellentét: most aszkétikus, 
majd életörömtől hangos, világi és szenteskedő, világgyűlölő és érzéki, mely áldoz 
és dorbézol, lemond és pazarol, rajong az égiekérí és elmerül a világi örömökbe, 
egymást váltogatva, egy időben. Óh, mily távol állanak ez izgalmas bárok világtól 
Fadrusz mellékalakjai is, a mágnás és a kuruc egyaránt. Áll mindkettő, át-és átfogják 
őket saját térfogatuk körrajzai, melyekből nincs kiszabadulás, nincs átömlés a formát 
áttörő környezetbe, mint a bárok művészeinél, szigorú rendíthetetlenséggel őrköd
nek fölöttük silhouettejeik. Ebbe rejtette az érzést, mely más-más árnyalatú. 
Az egyiknél a dacos elszántság, a másiknál az odaadó szeretet, de mindegyiknél 
duzzadó, szenvedelmes, lázongó, a maga szubjektivitásából eredő. Ezért egységes 
és plasztikus, még a mágnás kihajló gesztusa is az, most már tudjuk az okát, 
mért nem bántó? Hiszen benne marad a kompozíció fővonalában, mely vaspánttal 
fogja le, ezért hat igaznak, noha szubjektív, a művész életérzésével rokon, aki 
átformálta a maga képére, áthatotta a maga szenvedelmével, csak a kor külső
ségeibe öltöztette, mintegy hirdetvén: a magyar az volt akkor is, ami ma, ■ úgy 
érezett, mint ahogy ma érezünk, olyan lesz, aminő volt. Ez magyarázza meg for
máinak nemes egyszerűségét, de általános hatását is egyszersmind.

Különben is, a modern művészet — szemben az antikkal — éppen ebben 
találja meg jellegzetességét: a gesztusban, melynek lendületei az egyes korokban 
változnak, a test és lélek izgalmas ellentmondásainak megfelelően. Fadrusz alakjai
nak gesztusai a lélek áradó érzését hordozzák, szimbólumai az ő és a mi érzéseink
nek, s ezért nem hatnak teatrálikusnak. Ez magyarázza meg formáinak általános 
hatását. És ez a hatás közvetlen és erős marad mindaddig, míg csak a közös eszmék, 
melyekből kialakult, hatni meg nem szűnnek, mert pátosz csak közösségből fakad
hat, mely táplálja, emeli és fokozza az egyén érzéseit. Fadruszt ekkor a nemzeti 
egységhez simuló város érzésvilága ihlette. Érezte a vele való harmóniát és ez 
súlyt, öntudatos erőt, egységet adott plasztikus mozdulatainak, megmentve őt a 
bárok szertelenségeitől.

Kiegészítette ezt a sok finom részletmunka, melybe öltöztette, amire a könnyen 
megmunkálható márvány is csábította. Valójában márványban gondolta el művét, 
a báj és méltóságot kifejező királynő képe mindjárt a fehér márvány pompás 
anyagában jelent meg előtte. Hogy ez az anyag igen veszedelmes ? Mállasztja a víz, 
rontja a szél, horzsolja a rá seprődő homok, piszkolja a füst, belepi a por, pisz- 
kítja a légváltozás? Mindez igaz.

De szép! Gyönyörű kék kalcedon árnyéklafú fehérsége bűbájos színjáték 
mely változik a fénnyel, óráról órára, mindig más és más, tele van titokkal. Micsoda 
gyönyör lehet ezt az anyagot megmunkálni, a benne puhán rejtőzködő formákat
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kiszedni, s Fadrusz nem tudott ellenállani a kísértésnek. Telehintette a finom részlet
munkák csudálatos gazdagságával. És épp ez előtt állott bámulva a kora. Jellemző, 
hogy a leleplezéskor kiadott Emléklap mily himnuszt zeng az aprólékos munkának: 
„A márványnak művészi kezelése, amely még a legcsekélyebb részleteknél is a jel
képezendő anyag jellegéhez ragaszkodik, az öltözetek legapróbb díszleteinek gondos 
kidolgozása, a testnek simulékony hajlékonysága, mindezek oly előnyei a műnek stb.“ 
Egy egykori pozsonyi bírálója pedig a jelenkor jogán kereste rajta a részletes 
kidolgozást és megelégedéssel állapítja meg, hogy „hány szemlélőjének tetszeti a 
finom csipkedísz, a menték, a nyeregtakaró remek plasztikájú hímzései. Ezt nem a 
hozzá nem értő publikum mondta, hanem a modern publikum, mely ilyenekben 
találja gyönyörét.“ Pedig az ilyen esztétikai szemlélet nem helyénvaló, mert tiszta 
érvényesülését amúgy is megakadályozza a tér, a hely és méret egyaránt. Mert 
hiszen künn a szabadban, a szétszórt világításban hiábavaló mindez, ott elvész 
minden kicsinyes részlet, főleg a márványban, mely szerelemittasan szívja magába 
be a fényt és félig áttetsző anyagán finoman pillangóznak végig a sugarak, meg
ölve ilykép minden finomabb formahatást. Hiszen minden vízszintes kiugrás mélyre
hatóid árnyékot vet a mélyebb részekre; másrészt a finomabb modellírozás a szabad 
téren, a teljes fényben nem tud árnyékképződést teremteni, és a formák világos 
kialakulása és teljes megértése nem jöhet létre. Ezért hatásosabb szabad téren a 
bronz. A bronz opálos anyagán csak sötét foltokat teremtenek a sugarak és meg
törve szakadoznak erős rajzú fényfoltokba. Ezért a bronz szögeket, éleket követel, 
erősen hangsúlyozott kiugrásokat, mozgalmas körrajzot, míg a márvány sok apró 
finomsága künn a szabadban rendre elvész. Csak a nagy, egyszerű formákra lehet 
itt számítani s Fadrusznál is ezek a fontosak, ezek vezetik a tömegmozgást, a 
részletezés csak megalkuvás volt a kor bizonytalan Ízlésével.

8.
Mit látunk azonban a csoport kiegészítő részén, magán a lovon ? Igazán 

kiegészítő része-e? Milyen szerepe van a csoportban?
Ezekre a kérdésekre a hippológusok akarnak felelni, elsősorban ők. Mint ló

szakértők a ló mozgását „állatmechanikai“ ismereteik alapján akarják megítélni. 
A „szép ló“ formáinak törvényhozói fellebbezhetetlenül ítélkezni akarnak a formák 
„szépsége“ kérdésében. A ló „korszerűségét“ ők akarják megállapítani. A ló ana
tómiai igazságáról megdönthetetlen véleményeik vannak. Ennek alapján tudjuk meg, 
hogy a Mária Terézia emlék lova „apokaliptikus“ ló (Tóth Béla), vagy hogy a 
„királynő falovon ül, a paripa kéz mögött áll, oly alakban, amit csak a kantár elől 
menekülő ló mutat. Maga az állat is csúnya, szomorú mintája az úgynevezett renesz
ánsz lónak, amelyet játékszernek, dekoratív dolognak tartottak, akár a parókát 
vagy a nyírt fákat.“ Hippológusunk azonban menti a művészt, mert a kor lovaglás 
dolgában igen szegény volt, ezért ő a „királynőt inkább egy korabeli erdélyi paripára 
ültette volna, nem pedig a Burg hajlott vonalú manége-áldozatára .*)

♦) A lovasszobrok lovai. Művészet. VI. 99. Ezt ismétli Zimmermann Ágost dr. is „A lovas
szobrok lovai“ c. tanulmányában. Állatorvosi Lapok, 1913. 106. lap.
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Ügy van, ha ő csinálta volna Mária Terézia lovát, hát erdélyi paripára ültette 
volna. Ez egy szubjektív felfogás, de talán éppen olyan jogos a Fadruszé is, aki 
nem úgy képzelte el a méltóságteljes bájos királynőt, amint az egy „csupa erő, 
izom, csupa ügyesség és szívós kis lovon, egy viharhoz, fagyhoz, küzdelemhez 
szokott“ csatalón fogadja királyhűséget esküdő alattvalóit, hanem a maga képzeleti 
képének megfelelő módon: az akkor divatos spanyol lovon, mely akkor Európa- 
szerte a szépség mintaképe volt, főleg Mária Terézia udvarában, s így a művész 
csak folytatta a korképet, a lóval magyarázta a lovast, fokozta a történeti hangulat 
megteremtését a korhű ló ábrázolásával, mely a mai telivér versenylóhoz szokott 
szemnek lehet „csúnya“, lehet „fa-ló“, de a maga idejében a szépség eszményképe 
volt, még az akkori hippológusok szemében is. *) Különben is, a hippológusok 
ítéletei sem fellebbezhetetlenek. Amit Xenophon vagy Pluvinelle dicsért, azt Buffon 
elítélte. **) A lószépség kánonja — mint minden kánon — változik a korral, mely 
felállította. De a lényeg — a mi esetünkben — nem is ez.

Nem a korrekt forma visszaadása, még a történeti igazság sem lényeges, de 
a folyton változó ló-kánonok betartása sem. Mert miféle szempontokból állították fel 
ezeket a kánonokat? Rendesen gyakorlati szempontokból.

A hippológus a lószépség kánonjait aszerint állítja fel, hogy teherbírásra vagy 
lovaglásra, kocsi elé vagy lóversenyre, nehéz páncélos vagy könnyű fegyveres szolgá
latra akarják-e használni a lovat, s aszerint mondja — teszem — a hattyúnyakai jó 
nyaknak, s aszerint tartja hibásnak a ló csontszerkezetét. De mily távolálló kérdések 
ezek a művész feladatától! A művész az érzéséből kialakuló képzeleti képét akarja 
kifejezni, s ehhez keresi a helyes proporciókat, vagy a természetből kiemelve vagy 
előzetesen felállított eszményeinek megfelelően teremtve meg a maga lótípusát, 
keresve a matematikai alapot, melyre számításait felépíthesse. Ilykép két stílus 
fejlődik ki, a két képzeletsfruktúrának megfelelően itt is: az egyik a közvetlen 
természetbenyomásból indul ki és ideáljait onnét meríti, a másik egy előzetesen 
felállított ideálhoz keresi az emlékképeket, hogy azokból egészítse ki képzeteit. 
Csinál megfigyeléseket, számításokat, tanul anatómiát és konstruál harmóniákat, 
de mindig a lelkében élő kép minél igazabb megteremtéséhez.

Leonardo és Dürer hosszú éveket szenteltek a lókonstrukció törvényei kuta
tásának, hogy egy egységes összhatáshoz jussanak, melynek részei külön-külön 
hibásak lehetnek, de egészben — igazak. A hippológus***) a Dürer lovait nem sokra 
becsüli. „Dürer nem értette meg a lovat.“ 8 miért? „A lovag, a halál és az ördög“ 
c. híres lapján (5. kép) a ló füle túlságosan elől ül, a szem, az orrlyuk hibásan van 
elhelyezve, s felsorol még egy sor részleteltérést. Ugyan mitől ? A mai verseny
lótól? Az andaluziai méntől? Ezt nem mondja meg. De azt nem látja, hogy micsoda 
hatalmas, lovagjának elszánt leikével harmonikus érzés van a lóban, amint megy 
előre, méltóságos nyugalommal, ördöggel, halállal nem törődve, halálfejeken átgázolva. 
Ez az érzés teremtette meg Dürer lovát, melynek proporciói, a fejhosszból kiindulva,

*) Schönbeck, Das Pferd und seine Darstellungen. 60. 1.
*♦) Cherbuliez, Causeries athéniennes á propos d’un cheval de Phidias. Paris. 1860. 62. I.

♦**) Schönbeck, I. m. 164. 1.
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az aranymetszet elvén alapulnak, kiszámítás és absztrakció eredményei. Az is egészen 
igaztalan, ha a konkrét képzeletű művész szempontjából naturalisztikus részlet
hűséget követelünk az egészen más művészi célzatot követő, a lovat képzeleti 
képének megfelelően a lényeges, emlékképekké sűrűsödött formákból felépítő absztrakt 
művészettől. Az igaz szempont egyedül csak az: kifejezi-e a művész az ideálját, 
mint egységet? Az egységet sértő részlet elítélendő, még akkor is, ha, mint részlet, 
igaz. Egészen más a konkrét képzeletű művész ideálja: őt a részlet szépsége 
ihlette alkotásra, az ő egysége a részletek harmóniája. Nála tehát megítélés alá 
eshetik a részlet. A konkrétumokból kiinduló művészt érdekelheti a kisorrú, szalonnás 
nyakú ló is, s ha a széles szárcsonfu ló, mint szín vagy fényjelenség izgatta kép
zeletét, olyannak fogja festeni vagy mintázni, amilyennek látta, s a rövid nyakú lónak 
nem fog hattyúnyakat idealizálni, mert a konkrét képzeletű művészt a ló csak mint opti-
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kai jelenség érdekli. Az absztrakt képzeletű művész ideálja—rendesen — a nagy monu
mentális nyugalom. Lovánál csak azt kérdezhetjük: megnyugtatja-e statikai érzésünket? 
Ami ezt bántja, ha magában véve, még oly igaz is, elítélendő. Ami azt elősegíti, ha natu
ralista szempontból még oly hibás is, helyeslésünket érdemli. Mert a főcélt kell nézni, 
s nem a kupec szemével, hanem a művész ideáljával kell a műalkotáshoz közeledni.

A történelmi fejlődés egész folyamán látható a két sor párhuzamos és egy
idejű fejlődése. Miként azt fennebb a feszület fejlődéstípusainál is láttuk s amint

6. Jégkori absztrakt tő.

azt más helyen*) a Szent György sárkányküzdelmét ábrázoló alkotásoknál is igazoltuk, 
a művészetben a képzelet az alakító erő, mely a típusokat formálja s bizonyos jeleket 
fejleszt ki, absztrakt vagy konkrét jeleket, melyek alkalmasak a művész céljait szol
gálni. Az absztrakt képzeletű művész, ki statikus hatást keres, a formák lényegét 

8. Jégkori absztrakt ló- 9. Jégkori absztrakt ló.

érzékeltető oly fimkciójegyeket hangsúlyoz, melyek alkalmasak síkszerű ábrázo
lásra; a konkrét képzeletű művész, ki dinamikus hatást keres, olyan funkció
jegyeket, melyek a harmadik dimenziónak időben felfogható éreztetésére alkalmasak.

Melyek ezek a jelek a lovasszobrászatnál? Az absztrakt képzeletű művész, 
hogy statikus hatást keltsen, a tiszta profil megőrzésére törekszik s így a ló fejét 
ki nem fordítaná a síkból, nehogy megmozgassa a szemet, nehogy a mélység átélésére 
ingerelje. Absztrakt jel tehát a szigorú profilban tartott lófej. A konkrét művészetnél, 
ellenkezőleg, az a cél, hogy a szemet mozgásra ingerelje, be a mélybe, a síkok 
egymásutánjának átélésére. Konkrét jel tehát a befelé fordított ló fej.

A lovasszobrászat történetén keresztül, egyidőben, egymás mellett a két kép- 
zeletstrukfúrájú művészek alkotásaival találkozunk és a kétféle törekvés a kétféle 
forma megteremtését és alkalmazását szüli.

*) L. „Kolozsvári Márton és György művészete“ c. tanulmányomat. Arch. Ért. 1916. Németül: Studien 
zur Kunstgeschichte. Wien, Schroll. 1917.
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Lóábrázolással már a jégkorszakbeli ember művészetében is találkozunk, 
s már itt is kétféle célzatok figyelhetők meg. A mágikus hatás biztosítására egy 
Más d’Azili leleten (6. kép) absztrakt lótejet látunk; minden forma leegyszerű
sítve, a kifejezésbe való sűrítés és összefoglalás kedvéért. Hasonló stilizált lófejek 
Saint-Michel d’Arudyból (7. kép), ornamentálís jelekkel, melyeknek bizonyára kap
csolatuk van a totemkultusszal. Ilyen jeleket látunk a combarelles-i barlang falán

10. Jégkori absztrakt ló.

levő lóképen (8. kép), míg a lourdes-i egyenesen ornamentikává lett (9. kép), kap
csolatban a mágiával, ha nem is megyünk Breuillel odáig, hogy egy dordogne-i 
csontfaragványban (10. kép) a ló „emanációját“ lássuk. De mindenesetre már az 
absztrakt hajlamú jégkorszakbeli művész „eszméi“ kifejezésére egyszerűsített. A profil
ból nem lép ki egyik se. A konkrét képzeletű művész ugyanakkor csak optikai benyomá
sai visszaadására törekedett, bámulatos ügyességgel ábrázolva a ló formáit. A com- 

barelles-i falreliefek (11. kép), a Tue d’Audoubert-i reliefek (12. kép), a megkapó 
hűséggel készült Font de gaumi csontkarcolatok (13. kép): mind a jégkorszakbeli 
művészek optikai egységet visszaadó művészetét igazolják. Sőt tovább mehetünk. 
A jégkorszakbeli ember egyenesen mozgásban, sőt vágtatásban is ábrázolja a lovat 
(14. kép) s a mozgásnál arra törekszik, hogy a mozgás illúzióját keltse fel. Az 
absztrakt hajlamú ezt a lényeges jegyek kiválasztásával éri el; a konkrét képze
letű azonban apró részletek halmozásával. De csak azokat a részleteket szedi 
össze, melyek a mozgás illúziójához szükségesek. Nem törekszik tehát részlet
halmozásra a részlethalmozás kedvéért, nem ad minden részletet magáért a rész
letben való duskálásért, ami megfelelne a hippológus álláspontjának. A művészet 
a kezdetek kezdetén is válogatás. Az egyik sorban az elvont idea kedvéért, mely
nek minél tisztább képét — és csakis azt! — akarja adni, a másik sorban a tér-

11
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mészetben megösmert jellegzetes kedvéért, melynek minél hívebb visszaadására 
törekszik, de csakis arra. Mindenkép a művészet kihagyás, válogatás, egységre 
való visszavezetés: azaz stílus, mely ilykép kétféle. Minden korban.

Ezt a törvényt megfigyelhetjük a fejlődés egész folyamán. Minthogy a törté
nelem előtti korok emlékei hiányosak, ismereteink az ásatás szeszélyeitől és eset
legességeitől függnek. Az emlék hiánya mit sem bizonyít. Minden óra felszínre 
hozhat újabb bizonyítékokat. De a törvényt már eddigi ismereteink alapján is 
kimutathatjuk.

A hippológia azonban makacs s például az egyiptomiak lóábrázolását igen 
hiányosnak mondja a természetábrázolás szempontjából, mert az egyiptomi lóábrá- 
zolatokon a ló nyakát vastagnak, lábát túlhosszúnak találja. De az egyiptomi 

14. Jégkori konkrét ló. 15. Egyiptomi absztrakt ló.

művészek a későn megismert lovat (hiszen csak a 18. dinasztia idején, a második 
tébai korszakban kezdték ábrázolni) csak lassan tudták a maguk kettős stíljébe 
beolvasztani. A monumentális ábrázolásig sohasem jutottak el: ahhoz a ló ele
vensége és mozgalmassága élő akadály volt. Az egyiptomi konkrét művészet 
ellenben — a reliefben és a kisplasztikában — nemcsak megértette a lovat, de 
kecsességét, mozgalmasságát és könnyen zabolázható természetét is mélyen meg
figyelte és finoman ábrázolta. A harcba rohanó lovat a harci szekér előtt egy 
összevont, sematikus mozdulatban (le cabré allongé) foglalták össze. A ló hátsó 
lábán, hacsak patája hegyével is, érinti a földet, de testét kinyújtja és mellső 
lábait feltartja: ami a valóságban egyidőben lehetetlen, mint forma azonban jelleg
zetes, mert felkelti a vágtatás képzetét. Ez a mozdulat aztán tipikus lett az egész 
fejlődés folyamán. Van is valamelyes alapja: a modern pillanatfelvételekből látjuk, 
hogy a versenyfutás több mozdulatából tevődött össze, jelesen a földtől való elugrás 
és a földre való ereszkedés pillanatából, kihagyva a szabad szemmel alig látható 
közbeeső mozdulatokat. E sematikus mozgásábrázolás csak nekünk, a pillanatfel
vétel kortársainak, sematikus, az egyiptomi művészettől kezdve, át az asszír, görög, 
római, román, gót és reneszánszkori művészeten, a száguldás képzetét keltette fel 
s így minden kor előszeretettel ábrázolta.

Az egyiptomiaknál ez a száguldó, kocsiba fogott ló az absztrakt reliefnél 
éppen a mozgalmasság ideáját fejezte ki, a fejedelem erejét, hatalmát, ügyességét 
kellett idealizálnia s ezért a valóságtól eltérő formákhoz is nyúl: patája hegyén, 
elnyújtott testtel, büszkén feltartott hattyúnyakkal rohan a szinte ornamenssé stili-
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zálf ló II. Ramses abu-simbeli reliefjén, vagy I. Seti karnaki diadalreliefjén s 
III. Ramses vadászreliefjén is Medinet Habuban (15. kép). De ezzel az iránnyal 
egyidőben, főleg az eretnek király IV. Amen-hotep alatt, az el-amarnabeli művé
szek egy régi, realisztikus hagyományt elevenítettek fel s megkapó részletrajzzal 
ábrázolták a lovat. Lépésben és ügetésben, sőt vágtatásban is. Többek közt egy

16. Egyiptomi konkrét ló. 17. Asszír absztrakt ló.

relief és egy rajz maradt ránk. Mindkettő lófej, igen pontos fajjelleg-visszaadás
sal. Általában ez a realizmus jellemző — szemben a tébai iskolával — az el- 
amarnabeli művészekre, ahol a harci szekerek elé fogott lovak kitünően meg
figyelt vágtató lépésben ábrázolvák. A saiti korban aztán már a lovascsoporttal 
is találkozunk, amint a király, Ptolomaios Energefos lóháton lándzsával támadja 

18. Asszír konkrét ló. 19. Asszír konkrét ló.

meg az ellenséget (16. kép). Lova a cabré allongé száguldó mozgásában, teljes profil
ban. A király alakja a hagyományos egyiptomi reliefformában: váll homloknézetben, 
arc oldalnézetben. De azért itt a görög művészet hatása már szembeszökő, noha a 
görög művészet kialakulása előtt más keleti népek is foglalkoztak a lóábrázolással.

Találkozunk vele nagyszámban az asszír művészetben, mégpedig először 
bt a lovascsoporttal. S minthogy ez a művészet is a királykultuszt szolgálta. a 
bét képzeletstruktúrájú művészek a maguk egyénisége szerint oldották meg felada
tukat. Az absztrakt hajlamúak csak a lényeges formákra stilizálták a lovat és

ti*
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a lovast. A nyilazó lovas feje, Iába oldalnézetben, jobbja kitűnő rövidülésben, de 
melle homloknézetben és minden részlettől való elvonatkozásban (17. kép). A ló 
izgalmas állásban, hátravetett lábakkal, (amire úgy tetszik idomítva volt), gazdagon 
felkantározva, de csak főformáiban hangsúlyozva. A konkrét hajlamúak a lovat és 
a lovast részletező ábrázolásban, heves mozgásban, száguldás közben (cabré 
allongé) faragták ki (18. kép). A király öltözetének gazdag ornamentikája éppen 

úgy megfigyelt, mint a szinte Jób illusztrációjaként 
ható (XXXIX., 24—25.) tagbaszakadt tüzes ló, mely 
„kineveti a félelmet, haragjában, megbúsulí korában 
kapálja a földet és együtt veszteg nem áll, mikor trom
bitát fújnak s azt mondja: Nyihá! hál hál“ A kései 
asszír művészetből több naturalisztikus ábrázolás 
maradt ránk a királyi udvar belső életének bemuta
tása közben, a lovat itató, kefélő, tartó szolgák rajzá
ban. De másrészt a hadba vonuló, oroszlánra vadászó 
királyt és katonáit ábrázoló reliefekkel is találkozunk, 
melyeken a testkiképzés, a ló és lovas eleven mozgé

konysága felülmúlja az egyiptomi művészet eredményeit. A konkrét jel: a befelé 
fordított fejtartás felbukkan. Különösen igaz ez Assurbanipal (668—626. Kr. e.) 
reliefjeire. Ezeken a rohanó és száguldó lovak, valamint az őket megülő lova
sok életeleven tartásukkal szinte az optikai benyomás közvetlenségével hatnak 
(19. kép). De ezidétt már közeledünk az archaikus görög művészethez, melyre a 
mikénei, föníciai és krétai művészet hatott, míg a messze keleten később a perzsa, 
szittya és kinai-japán művészet is virágzásnak indult. 
A lovascsoport ábrázolásával mindegyik behatóan 
foglalkozott, mégpedig — úgy látjuk — ott is a két 
alapvető művészi célzat szellemében. Kitünően illusz
trálja ezt az egyiptomi és asszír forrásokból táp
lálkozó művészet, t. i. a föníciai, melyből főleg ötvös
munkákat ismerünk, ahol tehát a stilizálást az anyag 
természete írja elő s ahol mégis a tiszta ornamen- 
tummá stilizált ló és lovas mellett még az ötvös
munkákon is finom részletmegfigyelésben gazdag 
lovascsoportábrázatokkal találkozunk, sőt az egyiken 
már száguldó lován hátrafelé nyilazó lovassal is _ .. , r
(20. kép).

A mikénei művészetben is megtaláljuk e két irányt: a stilizáltat egy kőstélán, 
a konkrétot a vésett köveken s az elefántcsontfaragványokon; hasonlókép a sokkal 
későbbi perzsa művészetben is: az absztrakt sorban a sassanidakori, ornamenssé 
stilizált emlékeken, a konkrét sorban a görög hatás alatt álló vésett köveken; és ép 
úgy találkozunk véle a hasonlókép ornamenssé stilizált szittya arany érmeken, a 
kínai absztrakt reliefeken s a japán konkrét makimonokon egyaránt. Mindezek kései 
kivirágzásai a görög és keleti művészeteknek. Maga a görög művészet is a keleti
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23. Görög absztrakt lő.

művészetekből fejlődött ki. Az átmenet innét a görög archaikus művészetre egészen 
közvetlen, úgy az absztrakt, mint a konkrét sorban. Amannak kifejezői a dipylon- 
vázák, ahol tiszta ornamentum a ló és a lovas. A konkrét felfogás példája egy 
kis archaikus spártai relief (21. kép), mely lovascsoportot ábrázol, egészen egyénivé 
tevén úgy a lovat, mint a pajzsa mögé rejtőzködő lovast. A vázafestés aztán nyomon 
követi a monumentális festés fejlődését, s dekoratív feladatának szem előtt tartá
sával ennek eredményeit mihamar átveszi (22. kép). 
Valójában azonban, sok és jelentős kísérletezések 
után, csak az V. századbeli görög művészet teremti 
meg a lovascsoport harmonikus típusát. Azonban 
az emlékek csekély száma miatt csak a fejlődés 
egyes döntő stádiumait ösmerjük. Nevezetesebb 
a delphii ásatásokból ösmert kincsesház fríze, 
amelynek egyes részein kétféle képzeletstruktúrájú művész kezére ösmerünk. Az egyik 
hieratikus merevségben, oldalnézetben ábrázolja a lovat (23. kép), a másik a négyes 
fogat szélső két lovát szemközt és így rövidülésben, amivel ezidétt csak a festé
szetben találkozhattunk, mint ahogy új megfigyelések és azok visszaadásával való 
kísérletezések tudvalevőleg a görög művészetben is mindég a festészetből indultak ki. 
A selinusi metopék egyikén is szemközti nézetbe állított négyes fogattal találkozunk. 
A művész a kiálló részeket félig körplasztikában képezte ki, míg a hátsó részeket 
domborműszerűen, inkább csak jelezve, rövidülésben.

Jelentékeny haladás a természetmegfigyelés terén a safrapa-szarkofág, melyet 
már csak egy lépés választ el a pheidiasi művészettől. De ez a lépés stílbeli ellen
tét. A szarkofág művésze finom, konkrét képzeletű művész, aki nemcsak kitünően 

ösmerte a lovat, természetét és mozgását, de vissza
adni is mesterien tudta. Főleg az egyik oldal művé
sze, ki párducvadászatot ábrázolt, sokkal gazdagabb 
közvetlen megfigyelésben, mint a satrapa előtt elvo
nuló négyes fogat szerzője. A vadászjelenetben a 
lovas és lova már harmonikus egység, az üldözött 
párduc hátrafordítja fejét, miközben a jobboldali 
lovas lova feléje fordul, a lovasát levető, eliramló ló 

heves mozgásának pillanatszerűsége egyenesen megkapó. A megbokrosodo lóval 
küzdő vadász mozgás-elevensége pedig nagyszerű természetmegfigyelés.

A Parthenonnak pheidiasi szellemet visszatükröző fríze ellenben absztrakt 
képzeletben fogant, noha az archaikus művészet összes konkrét eredményeit is 
magába foglalja, hogy harmonikus egységeket teremtsen. A festészetben elért ered
ményeket is rendre felhasználja. Hiszen minden motívumát megtaláljuk a monu
mentális festészet eredményeiből élő vázákon. De a Parthenon frízének művésze 
mindent elhagyott, ami nagy alapérzését sértette. Ez alapérzéshez formált min
dent. Mennyit vitatkoztak filológusok és archaikusok, hippológusok és mubaratok 
azon: milyen fajta itt a görög ló? Az oromzat négyes fogatából Selene istennő 
táltosának feje maradt meg (LXIV. tábla, 1. kép), mely monumentális erejével égé-
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szén elüt a fríz ponny-szerű lovaitól. Melyik hát az igazi görög ló? Goethe felelt 
meg a leghelyesebben, felösmerve, hogy a művész nem ragaszkodott semmiféle 
fajtához, hanem az oromzat lófején — „noha részleteiben jó s a kivitel nagy dicsé
retet érdemel: a művész egy őslovat teremtett, akár szemével, akár lelkében figyelte 
azt meg.“ Ilyen elvonatkozás a fríz mind a kétszáztizenöt lova is, csupa változa
tosság és csupa élet, egyetlen mozdulat sem ismétlődik, minden gazdag változatos
ságban váltogatja egymást, s mégis egészében mindegyik mást-mást kifejező (LXV. 
tábla, 2. kép). A nagy felvonulásra a lovasok ápolják lovaikat, megfékezik a vadul 
fickándozó lovakat, elindulnak, mennek, vágtatnak. Az egész csupa élet, mozgalom 
és csupa egyszerűség. Együtt: nagy ritmus. Ez a ritmus egy nagy mozgáshullám, 
melyet a menet elölről vagy hátulról való leolvasásakor egyaránt átélünk. Első 
esetben egy fokozatos mozgáserősbödés tanúi vagyunk, amint az ünnepi menet 
láthatólag felbomlik és viharzó forgószél viharába sodródunk bele. A másik eset
ben a nyugtalan átabotának lassú megnyugvását és ünnepi rendbe állását követ
hetjük nyomon, mindenkép ritmikus kiszámítottságot, nagy egységvonalat találva. 
Ez az alaphang és ez határozza meg a stílust. Minden ezt szolgálja és ez jelöli 
ki a formafelfogást. Nem törődik például a művész a lófajta egyéni részleteinek 
kikeresésével. Elsősorban csak tért kitöltő ornamens neki a ló és lovas; csak a 
harmóniára ügyel, úgy kapcsolva, alakítva, kiképezve alakjait, hogy az adott tért 
kitöltsék és még se hassanak nyomottnak, túlhalmozottnak. A hangsúlyt, szemben 
pl. a spártai relieffel, a lovasra veti (ezért oly kicsik a lovai), nála a lovas már 
paripájának föltétien ura, mert a lovagolás mestere. Nem az élet-részletek halmo
zásával, de érzése maradék nélkül való kifejezésével törődött, s mihelyt úgy érezte, 
hogy e feladatának megfelelt: elvonatkozott a további konkrétumoktól. Amit adott, 
az csak a lényeges kiemelése. A száguldás ábrázolása például hippológiai szem
pontból is megfelelő. De apró részletek helyett csak a formák konstruktív igazsá
gaihoz ragaszkodott. A lovasnál például csak azokhoz, melyekkel a ló mozdu
latainak követését és befolyásolását érzékeltette, hogy a ló és lovas egységéi minél 
világosabbá tehesse.

Ez az egység néha szellemes ellentétekkel jut kifejezésre. Az egyik frízen pl. két 
lovast látunk (LXIV. tábla, 2 kép), a baloldalinál a ló felveti fejét, az előtte haladónál 
szinte függélyes homlokvonalat alkot. Az első lovas jobbra hajol, miközbe baljával 
önkénytelenül egyet ránt lován. Lova ezért kapja fel a fejét. A másik lovas éppen a bal
galopphoz adja meg a segélyt, hogy lova ne essék ki a mozgásritmusból. Két 
lovaglómozzanat jut tehát kifejezésre: az egyik, mikor a lovas szórakozott és lova 
kirúg; a másik, mikor a lovas figyelmét lovára koncentrálja és lova kitűnő tempó
ban halad. A lélektani ábrázolás hűsége azonban csak a lényeges jegyek hangsú
lyozásával és fokozásával jut itt kifejezésre, oly mozgásátmenetek ábrázolásá
val, melyek alkalmasok arra, hogy bentmaradjanak a síkban, absztrahálva a mély
ségtől, a relieftér térfogatán belül fejezvén ki minden mozdulatlehetőséget. De arra 
is ügyel, hogy a relieftéren belül minél egyszerűbb ornamensekbe alakuljanak az 
alakok vonalmenetei. A függélyes homlokvonal a másik ló fejének vízszintesével 
ellentétet ad, úgy hogy a lovak feje és nyaka a lovak hasvonalával négyzetet alkot,
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külön egységet a fríz négyzetében. Ez megnyugtatja a szemet a leghevesebb moz
gás ábrázolásánál is. Oly törvényszerűség ez, mellyel újra csak Michelangelónál 
találkozunk. Ö is figura serpentinata-t követel, de minden kígyózó vonala ellenére, 
a leghevesebb mozgás ábrázolásánál is, alakjai bennmaradnak a síkban, a legegy
szerűbb geometriai figurákba tömörítve. A barokművészet utána folytatja a hullám
vonalat, de ki-kitör a síkból, ami által mind nyugtalanítóbb hatásúvá válik. Ezt nem 
látni az athéni fríznél. Itt a művész egy absztrakt, de önmagával harmonikus világot 
teremtett, melyben a lovascsoporí is megtalálta a maga végső megoldását, de csak 
annyi realitással, amennyire az érzése életeleven kifejezéséhez éppen szüksége volt. 
A konkrét sor művészete, ellenkezőleg, a konkrétumok halmozásával igyekezett kifeje
zéshez jutni, s minél gazdagabb lesz életmegfigyelésben, annál szabadabb az érzésábrá
zolásban is. így eljut a pátosz és a szenvedély formafelfokozó ábrázolásáig, a lovas
csoportnál is, mint azt a halikarnassusi Maussoleum amazonjainak szenvedelmes 
küzdelmeinél látjuk, a bécsi Amazonszarkofág ágaskodó lovasánál, a pompeji-i Sándor- 
mozaik befelé fordított fejű vágtató lovánál, vagy a pergamoni relief bárok szel
lemű lóábrázolásánál. De művészi érték szempontjából mindent felülmúl az ú. n. 
Sándor-szarkofág (LXV. tábla, 1. kép). Nemcsak a csudálatos megfigyelőképes
séggel ábrázolt életrészlefek (az oroszlán lábába harapó kutya, a lováról lebukó 
harcos, a ló szeme félelmében szinte kiugrik szemgödréből stb.), hanem az egész 
mű szelleme maga az eleven életigazság keresése s ennek felel meg stílusa is. Az 
egyik hosszoldalon a tömeg mozgalmasságának, a harc véletlenségeinek ábrázo
lása, a másikon az egymással mi összefüggésben sem lévő jelenetek egymás mellé 
állítása, csupa apró részlet halmozásával. Micsoda egység, micsoda kifejezés ez a 
lovascsoport! CoIIeoni erejét érezzük a harci jelenet jobboldali utolsó alakjában; 
az ágaskodó ló és lovasa szinte egy személy, együtt éreznek, egyszerre mozog
nak, hihetetlen életigazság van benne!

A rómaiak művészetének, talán helyesebben a művészi emlékeknek a rómaiak
nál (hiszen nagyrészt görög és keleti származású művészeket foglalkoztattak), 
konkrét képzeletű művészek a szerzői. A császári emlékek reliefjein, a velencei bronz
lovakon s a többi kis bronzlovascsoporton finom megfigyelésekkel találkozunk. 
Marcus Aurélius nagy lovasszobra — az első monumentális lovascsoport — egye
nesen lóarckép (LXVI. tábla). A laterani palota előtti térről Michelangelo állította 
fel 1538-ban a Kapitoleum elé s így mai felállítása alapján nem ítélhetünk arról, 
hogyan képzelte el szerzője a távolsághatást ? Mindenesetre többnézetűségre volt 
tervezve. Kifejező ereje nincsen koncentrálva, oldal és szemközti állása egy
formán félhatású, de egymást kiegészítő. Bal profiljában a fej jobbrahajtása viszi a 
tekintetünket befelé s a jobb oldalnézetben a mozdulat elevensége mellett vágyódunk 
Q másik oldal nyugalmára. A csoport hiányos, a kegyelmet kérő foglyok eltűntek. 
A császár kegyelmet oszt kinyújtott jobbjával. Tartása merev, gőgös, a ló mozgá
sával élesen ellenkező. A ló mozgását és formáit kifogásolják, művészek (Falconet) 
és hippológusok egyaránt: durva, nehéz az alakja, hibás a feje és gyors a moz
gása, a hátsó ballábára meg sántítani látszik. De a művész előtt ott állott a csá
szár lova. Annak az arcképe ez a ló. Nem a formáit kell tehát megítélni, hanem
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azt: hogyan ábrázolta a formákat? S a művész mintázó tudása egyenesen mesteri. 
Michelangelo mondta állítólag róla, hogy felemelt jobblábát csak a földre kellene 
helyeznie, hogy teljessé tegye az élő, a mozgó ló illúzióját. E római lovascsoport 
szerzője életeleven, közvetetlen, véletlenszerű hatásra törekedett. Ez felelt meg 
művészete szellemének.

Jött azután a kereszténység kialakulása. Új idők, új emberek. Messze vezetne 
annak aprólékos kimutatása, hogy mily szerepet játszott az új vallásos érzés hatása 
alatt megnyilatkozott világban a művészet, a művészetben pedig a lóábrázolás.

Messze vezetne az is: lépésről-lépésre kimutatni, mint őrzi meg a korai 
keresztény művészet az antik hagyományokat a ló és a lovascsoport ábrázolásánál, 
mint iktatja be, főleg keleten, a keresztény vallás szellemébe és alakítja át a maga 
felfogása szerint. De mihelyt egy kissé behatolunk e folyamat menetébe: a két 
képzeletstruktura alapján megnyilatkozó képzelet működésének egyes példáival men
ten találkozunk itt is. Az új szövetség (például a három királyok imádásánál), a 
legenda (teszem Szent György sárkány harcánál, Szent Márton köpenyadományozá
sánál), a bizánci császárok pénzei, emlékei, szarkofágjai stb. minduntalan alkalmat 
adtak a ló és lovascsoport ábrázolására. És az ábrázolás módja vagy absztrakt
monumentális vagy konkrét-realisztikus. Természetesen a fejlődés mindkét irányban 
csak lassú és fokozatos, mert hiszen a barbár népek nem tudtak eligazodni a nagy 
antik hagyományon s így századokon át csak a bizánci művészetben kifejlődött —- antik 
és keleti hagyományokon kifejlesztett — formák egyszerű átvételéről lehetett szó.

Szent Heléna porfir szarkofágjának reliefjei például, melyek legyőzött barbárok 
és római katonák menetét ábrázolják, a késő római reliefekre emlékeztetnek, de 
absztrakt képzeletű művész művei, aki minden téréreztetést került s alakjainál, amint 
azokat kettős sorban a háttérre ragasztotta, egy elvont idő és térnélküli világban, 
pusztán a formák funkció-értékeit hangsúlyozta.

A lovascsoportoknál is az absztrakt sor antik hagyománya uralkodik, hierátikus 
merevségben. Ebben a késő római hagyományban fogantatott bizonyára az a monu
mentális lovascsoport is, melyet Ravennából Aachenbe vitt Nagy Károly s a temp
lom előtti téren állított fel. Ez Nagy Theodorichot ábrázolta, de most már csak 
leírásokból ismerjük. Mindez azonban igazolja, hogy a lovascsoport ábrázolása élt 
tovább ott, ahol erre az új vallásos érzés szolgálatába álló művészetnek alkalma 
nyílott, az antik hagyomány alapján. Gemmákon és kultuszszöveteken, elefántcsont- 
faragványokon, kis bronztárgyakon és miniatűrökön, érmeken és pénzeken találko
zunk lovascsoporí ábrázolásokkal, — főleg a három királyok motívumánál, már a 
monzai ampullák egyikén is, a VII. századból, egészen dekoratív-absztrakt irány
ban felfogva; ettől kezdve elefántcsontfaragványokon, miniatűrökön, fafaragványos 
kapukon, kapubélieteken, de dekoratív zárókődíszként, oszlopfőkön is, az egész 
középkoron át. Írásbeli emlékeink vannak arról, hogy a francia románkori kated- 
rálisokban már a XII. század óta lovascsoporfokat is állítottak fel, számuk a 
gótikus korban egyre nőtt. Sajnos, az emlékeket elpusztította a nagy forradalom. 
A francia művészet visszhangját halljuk ki a magdeburgi és bambergi lovas- 
csoportábrázolafokból, melyek közül a bambergit (LXVII. tábla, 1. kép) egyenesen a



A BAMBERGI- ÉS MAGDEBURGI-EMLÉKEK. SCALIGER-EMLÉKEK 169

reimsi székesegyház szobrászainak egyike készíthette, oly közeli a rokonság a 
bambergi dóm lovasalakja és a reimsi dóm egyik szakáltalan királya között. Néme
lyek szerint a bambergi szobor (1250 körül) Szent István királyunkat ábrázolja, 
ami azonban nem valószínű, mivel a Szent György-kórus bejárata előtt áll s így 
kétségkívül Szent Györgyöt jelképezi. A ló áll, a lovag is nyugodtan ül a nyereg
ben és valami jelre látszik várakozni. Tartása és formái mind csupa nyugodalmas 
egyszerűség, telve életérzéssel. Az emberi alakot jobban ismeri a művész, mint a 
lovat, melynek formáiban sok a megkötöttség, míg a lovas alakjának egyes rész
leteiben, főleg az arckifejezésében megkapó életigazságot találunk.

Monumentális hatású a magdeburgi piacon felállított I. Ottó lovasszobra is 
(1260 körül), hasonlókép a francia szobrászat / szellemében (LXV1I. tábla, 2. kép). 
A lovas mellett két női alak áll, a reimsi Zsinagóga alakjának stíljében. Az egyik 
lándzsáját, a másik pajzsát tartja, s az egészet későbbi időből való, oda nem illő 
baldachin fedi. A koronás király feje, tartása és mozdulatának nemessége, a maga 
egyszerűségével, megkapó erejű. Maga a ló is sokkal gazdagabb életigazságban, 
mint a bambergi, a minthogy a fejlődés ezidétt a természetmegfigyelés intenzitása 
irányában hatalmas lendületet vett.

Megfigyelhetjük ezt a veronai Scaligeremlékeken is, melyek a XIV. század, 
folyamán keletkeztek. A legrégibb Scaligeremlék (1277-ből) Alberto-é, akinek 
szarkofágján egy lovasrelief látható (LXVIII. tábla, 1. kép). A zömök, nagyfejű, 
hosszúfarkú lovon, felénk fordulva ül a lovas, szinte szemközti helyzetben, nyugodt 
szemlélődésbe elmerülve, mellette két alak, s a magas relief megmunkálása igen 
kezdetleges. Utódját, Can Grande-t (fi 329) ez már nem elégítette ki, (LXVIII. tábla, 
2. kép) s az 1330-ban felállított emléket már lovasalakja koronázza. A beburkolt 
lovon büszkén ül a nyeregben a zsarnok, kivont karddal, mosolyogva néz le a 
tömegre. Lova figyelve nyújtja előre a nyakát, igen eleven mozgásban, ami által 
kitér a szigorú profilból, s mégis hatalmas vonalat ír le a levegőben. II. Mastino 
emléke (1353-ból) már nem ily eleven (LXVIII. tábla, 3. kép). A mű szerzője előtt 
3 talapzat fontosabb volt, mint az azt koronázó lovasalak. Kivont karddal, egye
nesen ül a nyeregben a lovas, talpig vasban, leeresztett sisakrostéllyal, vérttel a 
beburkolt lovon. De az egész felépítményben csak ornamentális elem a csoport. 
Az utolsó Scaliger-emlék Can Signorio-é (1374-ből). Ennek szerzőjét is ismerjük, 
Eonino da Campione-í, ki stíljében még erőtlenebb (LXVIII. tábla, 4. kép). Itt is 
nagy felépítményt koronáz a csoport, erősen megkötött formájú lovon merev egye
nesen ül a sisakos, vasas alak, felhúzott sisakrostéllyal. A kegyetlen, merev, érzés
télen arc kifejezéstelen tekintettel néz maga elé.

Nem sokkal későbbi (1375) a milánói Visconti-emlék is s hasonlókép vala
melyik Campione műve. Oszlopokon nyugvó szarkofágra van helyezve a hatalmas 
tévascsoport. Merev bábalak. A ló szigorú profilban. Mellette két kis allegorikus 
bg’ura, talán az Erény és Hatalom jelképei.

Ezekkel egykorú, de szellemben velük ellentétes, mert életeleven hatást kereső, a 
kolozsvári testvérek már fentebb említett prágai Szent Györgye(1373. IV. tábla 2. kép.), 
befelé fordított fejű lóval, erős mozgásban, lelki együttérzésben ábrázolva lovat és lovast;
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néhány évvel későbbi pedig (1390) a nagyváradi Szent László lovasszobor (mely
ből 290 évvel felállítása után ágyút öntetett a török), hogy aztán ötven évvel később 
Paduában és 93 évvel később Velencében készüljön el a lovasszobrászat két modern 
mintaképe. Mindkettőt a festészet készítette elő.

Paolo Llccello festi meg 1436-ban a firenzei dómban az első lovasszobrot, mely 
John Hawkwood-ot ábrázolja, teljes profilban, vörös alapon zöldes szürke színben 
(LXIX. tábla, l.kép). Az angol katona hatalmas csataménjén ül,melyet igen ritka előrelépő 
mozgásban ábrázol (Duhousset aztó/e-nek nevezi, átmenet a lépésből az ügetésbe).*) 
Az erő, a vad hatalmi érzés szimbóluma. Egy absztrakt képzeletű művész kivonata 
a természetből, s noha minden részletet belőle vett, mint egész: tiszta elgondolás. 
A sort Andrea dél Castagno folytatja, aki Niccolo da Tolentino lovasszobrát festette 
meg, ugyancsak a firenzei dómban (1456-ban. LXIX. tábla, 2. kép). Castagno — 
Pippo Spano olasz eredetű magyar főispán arcképének szerzője — Llccello nyu
godt vonalát felfokozta, hősének mozgalmas elevenséget adott, heroikus alakításra 
törekedvén. A ló mozgása ugyanaz, mint Llccello lováé, csak megfordítva. De a 
szigorú profil helyett, mely annak hierátikus nyugalmat ad, a ló feje felénk fordul, 
ami mélységérzetet kelt s hatása közvetlenebb.

Közben 1446 körül elkészült s 1453-ban felállításra is került egy konkrét kép
zeletű nagy szobrász alkotása, az első monumentális lovasszobor is, Donatello 
Gattamelata-ja Paduában (LXX. tábla, 1. kép), egészen az absztrakt Llccello szellemében, 
a velencei antik lovak, sőt Marcus Aurélius szobrának hatása alatt, a formák egy
szerűségével monumentális hatásra törekedve. Donatello érezte a maga feladatát, 
s igyekezett a feladathoz átformálni stíljét. Hogy teljes hatást nem ért el, hogy 
művéről oly eltérők a nézetek, annak oka, hogy bírálói egyszer absztrakt, máskor 
konkrét szempontból nézik.

Az absztrakt képzeletű művészet szempontjából ugyanis a szobor felállítása a 
lehelő legszerencsésebb. A paduai S. Antonio homlokzatától balra, tiszta profilban 
van felállítva a szobor. A távolsághatás egységes. Arra kényszeríti a nézőt, hogy 
egyetlen egy főkontúrba foglalva ismerje meg az alkotást. De közelebb lépve, a ló 
feje és a lovas alakja is kifordul a szigorú profilból, arra ösztönözve a szemet, 
hogy a kontúrból kilépve, új profilt keressen. Ez a konkrét képzeletű művész önkény
telen megnyilatkozása, aki az életelevenség illúziójának felkeltésére vágyódva, ha 
nem is pillanatszerű mozgást, de mindenesetre eleven jelenséget keresett. A vezér 
áttekinti seregét, vezérbotjával éppen inteni készül, lova jelre vár, belső izgalmát 
leküzdve. A pillanat jelentős, drámai elevenségű, de abszolút nyugalom híján való. 
Ilykép az absztrakt képzeletű művészet szempontjából túlságos eleven hatású, melyet 
a közellátásban felfedezett sok gazdag részlet egyre fokoz. De ugyanolyan mérték
ben zavarja is a hierátikus egységben kitűzött ideált.

Érezte a veszélyt Donatello és a formák egyszerűsítésére törekszik mindenkép. 
Amellett azonban az ő rajongó természetkultusza sokhelyt fölösleges részletekben 
dúskál. Nem azt éri el vele, hogy mindkét irányt kielégíti, de azt, hogy művét 
egyik sem tartja tökéletesen kielégítőnek.

*) Duhousset, Le cheval dans l’Art, 126.1.
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Kor- és emberjellemzést akart adni.
A kistermetű Gattamelata kiválóságát tehát lelki erejének hangsúlyozásával 

igyekszik visszaadni. Nem a mozgással, hanem az arckifejezéssel jellemez. Ilykép 
távolsághatás helyett közelhatásban érvényesülő részlethalmozással. Nézzük meg 
a vezér fejét (LXX. tábla 2. kép). Micsoda gazdagsága a lelki életnek! Figyelem, 
értelem, gondolkodás tükröződik rajta. A messzenéző tekintetben, a száj és áll 
energiájában, a formák hangsúlyozásában. De mindez a távolsághatás számára 
elvész, Még inkább csodálatos anyagjellemzése, például a vezér páncéljának remek 
Medusa feje, a nyereg hátsó ívén a két puttó, a mellsőn a két macskafej (célzással 
a vezér nevére); továbbá a szíjak, vasak, acélok anyagának külön-külön való 
éreztetése. A páncél ércszerűségét a cizelirozással adja meg, egyáltalján az alakot 
részletező kedvvel jellemezve. Ezzel szemben a lónak csak főformáit hangsúlyozza, 
de sehol sem válik üressé. Ellenkezőleg, nézzük meg csak a ló finoman meg
figyelt fejét. Egész arckép, csupa izom, ér, csont és bőr, minden a legfinomabban 
részletezve (LXX. tábla 3. kép). Távolsághatásban mindennek azonban nincs jelen
tősége, nyomott zömöksége mellett a sok finomság hatástalan.

Verrocchio 1488-ban történt haláláig dolgozott az 1493-ban felállított Col- 
Ieoniján, mely viszont Castagno szellemében fogant (LXXI. tábla 1. kép). Tudatosan a 
konkrét képzeletű művész ideálját fejezi ki, melyet a mesteri felállítás fokoz. A 
velencei San Giovanni e Pealo előtti szűk, tehát részletező szemléletre alkalmas 
téren, igen magas félépítményen, tiszta körplasztikus hatásokat teremtve, a profilok 
gazdag sorozatával lázas izgalomban tartva a nézőt, áll a hatalmas szobor. Csupa 
élet, mozgalmasság, drámaiasság, elevenség. Nincs egy összekötő vonala, de csupa 
vonalkapcsolat. Minden profilja izgalmas. Lélekzetvisszafojtva járjuk körül-körül és 
mint egész éppen ezt kívánja. Bámulatos öntudatossággal megcsinált, fordulatokban 
gazdag alkotás ez, telve mozgással, ami maga az élet, s olyan új eszközökkel, 
melyek ezt a mozgásilluziót csak emelik. És mégis sehol sem bántóan nyugtalan, 
mint a későbbi barokművészet, mert ló és lovas itt még egység, egység leg
alább főbb profiljaiban. Főleg a baloldalin, ahol a lovas jobb vállával hátradől, 
kezében a vezéri pálca, mellyel taszítani akar. Itt egyenesen pillanatszerű a moz
gás. A fej kontrappostóban, s véle egyirányba fordítja fejét a ló s így arra kény
szerítik tekintetünket, hogy kövessük mozgásukat, miközben új profilok keletkeznek, 
s mi szembekerülünk acondoítiere tekintetével (LXXI. tábla 2. kép), mely csupa vadság, 
fellobbanó düh. S szembekerülünk a lóval, melynek minden idege remegni látszik. 
A jobboldali profil is érdekes, falán még világosabb képzetet kelt, mert egyszerre 
adja a vezéri pálcát és a kantártartó kezet, s a fej sem vész el. Minden profil
jában azonban egy a nevezetes: a bizton előrelépő ló és a nyergében hatalmas 
erővel ülő vitéz, amint döbbenetes méltósággal hatva, egymást kiegészítve össze
játszanak, ami bennünk az erőnek ha nem is megnyugtató, de mindenesetre meg
kapó hatását váltja ki. Nyugtalan hatást. S ezt kifogásolják az absztrakt művészet 
szempontjából, mivel az erőben magamutogatást, erőfitogtatást, színpadias pózt 
iáinak. A konkrét művészet szempontjából nézve, bámulnunk kell formáinak gra- 
ciózus könnyedségét, mellyel minden elődjét felülmúlja, rendkívüli formatudását,
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mellyel a ló testének, az alak arcának minden izmát és kifejezését aprólékos 
gonddal visszaadta. Főleg a kifejezés felfokozásában mester. A condottiere kímé
letlen akaratérvényesítését beleírta az arc minden vonásába, a lefityegő felső 
ajkába, mely világmegvetéssel tud parancsolni, az összevont szemöldökbe, de 
főleg az éles profilba, mely nagyon tud akarni. De akarni tud a ló is (LXXI. tábla 3. kép). 
Ugyanazon érzés hatja át, mint gazdáját, s ezt az érzést, ezer apró részlet szem
lélteti. A hippológusok persze találnak apró kifogásokat, de a hibákban meg
egyezni nem tudnak, sőt nem egy közülök a pillanatfelvétellel is igazolta a ló 
mozgásának valószerűségét.*)

Nagy hatással volt a későbbi fejlődésre Leonardo da Vincinek 1500-ban 
megsemmisült Sforza-emlékéhez készült modellje, illetve az egyes modellhez csinált 
rajzok hosszú sora. Kiegészítették ezeket a Trivulzió-emlékhez csatlakozó rajzok 
s az anghiari csata kartonjai, melyeket a kortársak, de a későbbi nemzedékek is, 
— csak Dürerre és Rubensre hivatkozunk! — igen alaposan tanulmányoztak.

A rajzok alapján kétségtelen, hogy Leonardo a nyugodt mozgásban álló és 
az ugró, sőt ágaskodó lóval egyaránt kísérletezett, hogy monumentális hatáshoz 
juthasson. A lónál a szigorú profil felbontását, sőt az alak és a ló kontrappostóba 
állítását is megkísértette, csakhogy a kiegyenlíteihetetlennek látszó ellentétet: a 
drámaiaságot és a monumentálitást harmóniába hozhassa. Rajzai ezt a vergődést 
mutatják. Az eredmény az, hogyha körplaszlikai hatást ad: elvész a nyugalom. 
Csak ott ér el sikert, ahol a reliefszerűségei megőrzi, ahol „a ló és a lovas a 
nézőhöz úgy fordul, hogy annak a legszélesebb síkot (profilt) mutatja“,**) ami 
szinte követeli az emléknek fal elé állítását, az egynézefűség megőrzését. Ahol a 
csoport a ló befelé forduló fejével, váltakozó profilokra való utalással mélység
hatásokra törekszik, mint a Trivulzió-emlékhez készült rajzoknál, — mint azt a 
Ferenczy-bronznál is látjuk, — a hatás nyugtalan, a belső izgalom nem palás
tolható. Egység és nyugalom nem áll elő. Közeledünk a bárokhoz! Nem meg
lepő ezek után, ha azt látjuk, hogy Leonardo művei közül Rubenst épp az anghiari 
csata lovasküzdelme érdekelte és hogy Leonardonak éppen az ágaskodó lóval való 
kísérleteit folytatják a bárok szobrászok: Tocca, Bernini, Donner egyaránt.

Fadruszt Mária Teréziánál egy kései barokkori fejedelemasszony bronzalakja 
megalkotásának feladata elé állították, s a korszerűség jelszava a barok-formákhoz 
való visszanyúlást követelte. De Fadrusz maga egészen baroktalan pátoszának 
kifejezéséhez új megoldást keresett.

Nézzük meg először a barokművészet főbb alkotásait. Ne Bernini lovas
szobrait, hiszen azokat ő, úgy a Vatikán Constantinojánál, mint a versaillesi kastély 
XIV. Lajosánál pusztán dekoratív feladatnak tekintette. De nem lehet mérték a 
rokokoművészet lovasszobrászata sem, a különböző Lajosokat ábrázoló francia 
szobrok, a maguk kecses, negélyeskedő, tipegő lovaikkal, lobogó körvonalaikkal, 
valamint a szenvedelmes pátosztól elragadtatott Nagy Péter-emlék, Falconet műve sem, 
(Szent-Pétervárott), melynek ágaskodó lova teljesen atektónikus hatású. Figyeljük

♦) Duhousset, I. m. 121. 1. Schönermark: Das Pferd und seine Darstellung 167. 1.
**) Meller: Leonardo da Vinci lovasábrázolásai. Szépművészeti Muzeum Évk. I. 75. 1.



SCHLÜTER ÉS DONNER 173

meg inkább a kor két kiváló alkotását: Schlüter András berlini nagy választó-fejedel
mét és Donner pozsonyi Szent Mártonját.

Schlüter lova (LXXII. tábla 1. kép) ügetve halad előre, (Marcus Aurélius római 
lovasszobra mintájára), a piedestal alatt görnyedő, lázadóan vágyódó rabszolgák 
feje fölött a legyőzhetetlenül előretörtető hőst jelképezve. Parókája és a ló sörénye 
egyformán leng, s hangos mozdulata a római Cézáré. Ezt a hangot aztán végig
vezette minden formán, a ló elemberiesített tekintetétől kezdve lógó farkáig és lengő 
sörényéig. Minden forma túlzás nála és belesiilizálása a bárok hangos pátoszába. 
Érdekes a felállítása is a berlini hídon! A hídon áthaladva sohasem kapjuk pro
filba, ami szinte kényszeríti a szemlélőt az izgalmas profilok egymásutánjából mes
terségesen, képzeletben megalkotni a képhatásí!

Donner lovasa a szegényt támogató Szent Márton lovas alakja (LXXII. tábla 
2. kép). Ezt Eszterházy prímás számára csinálta és felhasználva a legenda azon 
állítását, hogy Szent Márton Magyarországon (Szombathelyen, Eperjesen, Győr- 
Szenímártonban ?) született, magyar ruhába öltöztette. Lova ágaskodik, mialatt 
átmetszi kabátját a meztelen koldus számára. A kompozíció itt is drámai s egye
nesen rokon Fadruszéval. De szelleme idegen. Csupa hangos hevülés e kép: a ló 
ágaskodása, a szent nekilendülése, egészen a szegény koldus kérő mozdulatáig. 
Itt jelenik meg először nálunk a nehéz nagy spanyol ló, mely ezidőben importál
tatott s nagy kedveltségnek örvendett. A Quirinal előtti antik lovak mintájára 
(miként Bernini XIV. Lajosa, Tacca IV. Fülöpje s Falconet Nagy Péterje alatt) 
Donner lova is ágaskodik a szent alatt, sörénye leng, hatalmas, igen alacsonyan 
lefűzött farka hullámvonalban esik, tekintete emberiesítve. Mindez a dekoratív hatá
sok halmozása. Kétségtelen, hogy úgy Schlüter, mint Donner alkotása más szem
pontból igen becses, de mi most csak a bárok ló stíljét kerestük, hogy meg
mutassuk : mi nincs meg Fadrusznál. Nincs meg a bárok ló stílje. Fadrusz lova 
nem ágaskodik, nagyon is távol áll a barokos magamutogatástől. Fadrusz eleve 
tisztában volt azzal, hogy csak a maga érzését fejezheti ki, s nem Mária Terézia 
koráét; annak a kornak formáiban ugyan, de őszintén, a maga kora hangulatát. 
Úgy, ahogy ő képzelte a királynőt. Tehát szenvedélyeskedés és hamisan felfokozott 
érzelemmutogatás nélkül. Érezte azt a feladatát is, hogy a királynőhöz való legyen 
Q ló, hogy a ló karaktere megvilágosítsa a lovasét és viszont a lovas érzése 
harmonizáljon a ló mozgásával, amiből következik, hogy hőse érzéséhez kellett 
megkeresnie a lovat.

Fadrusznak pedig ez különösen sikerült. A Mária Terézia-emlék egy egységes 
érzés kifejezése, tökéletes harmóniában. A művészt, láttuk fentebb, milyen átgondolt, 
hazafias gondolat ihlette, melynek alapja egy nemes érzés, áradó lelkesedés, de 
Pátoszában nincs semmi a barokos, hangos érzelemmutogatásból, nem végletekig 
hevített belső láz tüzeli, nem lefoghatatlan lelki izgalom kergeti, ami esak erőszakos 

végletes mozdulatokban élheti ki magát. Nem, Fadrusz érzése áradó lelkesedés, 
de nyugodt méltósággal hömpölygő s ezért formái is nyugodalmasabbak, meg
maradnak a dignitás és a grácia magavonta korlátái között, kiemelvén azokat a 
termákat, amelyek a ló alapformáit meghatározzák és valószerűvé teszik a ló
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sajátos mozgását. A nemes állat belső tűzben ég (LXXI1I, tábla, 1. kép), valami 
veszélyt érez, amitől visszahorkan, mellső lábait visszarántja, s a félelem izgalmában 
füle megremeg, előre hajtja, tágra nyitja, hogy a nyugtalanító zajt megfigyelhesse, 
büszke nyakát lehajtja, fejét szügyébe nyomja, orrcimpái kitágulnak, szemét a zaj 
felé irányítja. Ez az érzés végig remeg egész testén, a finom ráncok a nyakán 
élesen megrajzolódnak, az erek megdagadnak a has falán, széles szügyén, a finoman 
erezett hosszú alkaron, a rövid száron, a fojtott izgalom hatása alatt.

Ha ezt figyelembe vesszük, megértjük az egész helyzetet, meg azt is, amin 
a hippológusok oly nagyon lovagolnak, hogy a fej nem nyomul előre, hanem vissza, 
a szügy felé megy. Ez a visszahőkölő lónál a legtermészetesebb. Csakhogy a 
művészet nem igen ábrázolja: Csak Regnaultnál, Prim Juan tábornoknak a Louvre- 
bán látható lovas arcképén találkozunk vele (LXX11I. tábla, 2. kép), ahol Prim tábornok 
az ujjongó spanyol nép lármája közt bevonul Madridba. A zajtól lova meghőköl, 
Prim tábornok erősen kézbe fogja, de a ló nem uralja őt, az izgalom lett úrrá 
fölötte. Azt a tételt, hogy a ló mindig előre menjen, tehát a feje a merőleges 
vonal mögé ne kerüljön soha, minden helyzetre kiterjeszteni képtelen szabály. 
Hiszen Mária Terézia lova nem is akar előre menni, visszahorkan, a fejét a 
szügyébe kapja s így annak a merőleges vonal mögé kell kerülnie, mint azt Prim 
lovánál is látjuk. Arról nem is beszélve, hogy kortörténeti szempontból ez a fej
tartás milyen jellemző. 1756-ban írja Saulnier: „Láttam istállómestereket, akik a ló 
nyakát hajlásra idomították, de olyan mértékben, hogy a ló feje érintette a lovas 
csizmáját.“ De az sem való, hogy Mária Terézia nem ül biztosan a nyeregben, 
mert lova kéz mögött áll, hiszen a hirtelen veszély érzetétől visszahőköl. Ám azért 
a királynő nyugodt, s tudja, hogy itt erőszakkal semmire sem megy, csak szelíd, 
lecsillapító zabolálással, hogy félő lovát lassan-lassan újra hatalmába keríthesse, 
míg őt magát a mágnás és a kuruc két oldalról is oltalmazzák. A mozdulat tehát 
nemcsak szimbolikusan szép, de hippológiailag is igaz. Mint plasztikai csoportábrá
zolás pedig önmagában való értékéért nevezetes. Ló és lovas egy, — nem másért, 
csak önmagukért vannak, — együtt és egymással foglalkoznak, tiszta plasztikai érté
kek, melyek aztán bele vannak komponálva egy nagyobb egységbe. Az arány, ló és 
lovas aránya is harmonikus; a ló volumenje nem nyomja cl a lovast, a királynő szét
terített szoknyája fokozza alakjának hatását és helyes viszonylatot teremt. Fadrusz 
fölötte ügyesen használta fel a királynő ruháját az alak volumenjének gazdagítására.

Minden objektív részletigazságra való törekvés mellett tisztában volt Fadrusz 
azzal is, hogy műve elsősorban távolhatásra számít és igyekezett azon vonalakat 
hangsúlyozni, melyek az alapformákat meghatározzák, s a mozgást magyarázzák. 
Tehát a lónál elsősorban a nyakat s rajta a fejet, a szügyet és a lábakat, — ezek 
azután elsősorban vonják magukra a figyelmet, megismertetik a formákat és a 
közellátásban apróra való megtekintésre is indítanak. Ilykép ellentét keletkezik. 
A távolsághatás formaegyszerűsítést követelt, ami a közellátásban üresen hat. Innét 
az egymásnak ellentmondó ítéletek, amit csakis azzal kerülhet ki a művész, ha 
eleve kijelöli a szempontot és kényszeríti műve felállításával a nézőt arra, hogy 
ott és úgy nézze az emlékművet, ahogy az a képzeletében megjelent.
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A Mária Terézia emlék felállítása — említettük fentebb — nem elég határozott, 
amint hogy a művész sem volt tisztában a monumentális hatás e feltételével. 
A fejlődés tehát ebben az irányban indulhatott meg. 8 meg is indult.

9.
Újra arra a vízióira kell hivatkoznunk, melyet a természet szeszélye alkotott, 

hóval borítván a Mátyás emlék részleteit, hogy megmutassa lényeges vonalait 
(XLIX. tábla). így jelenhetett meg elsőízben a művész képzeletében, így látta meg 
ő Mátyását, régi ismerősét, még az ifjúkori pozsonyi álomlátomások idejéből. Még 
fülében csenghetett a költő szava is:

Ki áll amott a szirttetőn, 
Hunyad magas falánál?

S egyszerre kész volt a maga szenvedélyes Mátyás-rajongásának hatalmas 
tömegben, egy egyenszárú háromszögben belefoglalt ábrázolata: amint a bástyán 
álló fejedelemnek hódolnak hívei (LXX1V. tábla). Ebben a jelenetben mélységes 
szimbólumokat foglalt, de olyanokat, melyeknek titokzatos értelmét minden magyar, 
minden vonatkozásával, azonnal felfogja, s megértvén, színt nyer, vonatkozásokban < 
gazdagszik, értelmében mélyül a különben egyszerű drámai jelenet, titkos kapcso
latokat teremtvén magyar és magyar között, s a nemzeti érzésből fakadván, a 
nemzeti lelket gazdagítja. Ez a szimbolumalakítás nemcsak jóhiszemű, kényszerű 
cselekedet, hanem mint az absztrakciókra hajló művészi lélek orgánikus megnyilat
kozása, gazdagítja és teljessé teszi a műalkotást és egész hatását csak akkor 
fogadjuk be, ha túlmenve a külső ábrázolaton, minden vonatkozásával együtt lelkűnkhöz 
szól, a látható külső alatt rejtőzködő titokzatos misztikumot is megsejtett ami 
annál értékesebb, minél inkább gazdagítja az értelmi felismerés a szemmel szerzett 
optikai képet.

A külső ábrázolat első része szerint: ott áll a bástyafokon, a háromszög 
csúcsán a fejedelem, tekintete belevész a messzeségbe, s lelke elszáll messzi távolokba, 
gondolkodván, figyelvén, őrködvén, nagy eszmékkel terhesen (LXXV. tábla). Ez 
a Mátyás, a mi Mátyásunk, a magyar reneszánsz fejedelme, az első, aki magyar 
birodalomról ábrándozott, aki a budai középpontból nagyralátó terveket szőtt, határt 
tágító vágyakat táplált, s hazáját a világ közepének óhajtotta. Múltúnk örök időkön 
át lelkesítő nagy emléke ő! Ez az a Mátyás, a „bőmellű, szélesvállú, magastörzsű“ 
(Bonfinius) Mátyás, kinek teste tele a csatában nyert sebek egész gyűjteményével, 
kinek lelke uralkodni tudott országok és népek, főnemesek és köznemesek érdek
ellentétein, a maga nagy egyéniségével elnyomva mindeneket, úgy, hogy érette él, 
üiiatta lázad, neki tanul meg engedelmeskedni minden alattvalója. Ez a Mátyás, 
nem pedig valamelyik kis condottiere, nem hordák vezetője, a nemzet ura áll 
Eadrusz emlékművén, hatalmas lován, ölében diadalmas kardja, nyugodalmasan, 
kiként paripája, várva a jelt, a kantárszár megmozdulását, áll a kerek básíyafok 
P°sztamensén, mely mögött masszív, széles íves balusztrád ereszkedik alá, román 
°szlopokon nyugodva, két-két kis vaslánccal összekötött tornyocskában végződve. 
Be a külső ábrázolatot a titokzatos érzések mily gazdagsága fonja körül, az
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érzelmek mily gazdag ellombosodása a magyar lelkében. S ami hatását nemcsak 
biztosítja, de fokozni is hivatva van: korról korra más érzelmi skála veszi majd 
körül, amint a szimbólum ezer vonatkozásánál fogva más-más érzést szabadít 
majd fel a nézőben. Ezt a hatását azonban annak köszönheti, hogy amit bemutat, 
tökéletes erejű, hogy alakjai és talapzata egy nagy egység. Ebben a felépítésben 
rejlő nagy ritmus oly egyszerű hangon szólal meg, hogy szavát mindenki első 
hallásra megérti, bár a néző lelki életének gazdagságától függ, hogy a benne rejlő 
szimbólumokból mennyit fog el. Ahogy szól, csupa egyszerűség. Nem a ritka jelzők 
halmozása: csupa ige, egyszerű tőmondatokba fogva. Pátoszában nincs semmi 
keresett. A szívéből, érzelmei hevéből fakad az, mint a vulkán lávapatakja, forrón, 
őszintén, ellenállhatatlan igazságban. Ennek az indulatnagyszerűségnek megfelel a 
formák ritmusának nagyvonalúsága, a formák méreteinek hatalmas aránya. Mások 
is megpróbálkoztak már Mátyás látományával. A gondolat szinte egy század óta 
kísért. Ferenczy István idejében nagyobbfajta mozgalom indult meg, mely egy Mátyás 
emléktervezetben végződött. A terv terv maradt (24. kép). Ám nemcsak a korban, 
a művészben is hiányzott az az előfeltétel, mely a monumentális mű alkotásához 
elengedhetetlenül szükséges. Gondoljunk csak Ferenczy tervére: egy mauzóleum, 
melyet reliefek ékítenek s a király lovasszobra koronáz. Neki tehát a reliefek egész 
sorára volt szüksége, hogy kifejezze Mátyás királyt, mert az ágaskodó lovon ülő 
római hadvezér nem mond eleget. Fadrusz minderről lemondott. Lovon ülő Mátyásá
nak tekintetéből, mozdulatából a nagy fejedelem egész lelkét kiolvassuk, mert mindent 
beletett, valamit csak érzett. Mivel sikerült ez neki? Azzal az arányérzéssel, mely 
a ló és lovas alakját harmóniába hozta. Nála sem a ló, sem a lovas nem nyomja 
el a másikai, külön-külön is érvényesülnek ugyan (szolgálja ezt a király felső 
törzsének kiemelése, a hatalmasan előre- 
hajló páncélmellel), de csak együttesen 
adják az összhangot. Sikerült azonban főleg 
azzal az egységgel, melyet a ló és lovas 
között megteremtett. A nagy gidrán ló 
büszke fejtartással, megszegett fejjel, fülét 
előre irányítva, remegő orrcimpával áll és 
vigyáz, lesve minden jelt. Ez a sajátos 
büszke nyaktartás, a szügyébe szegett fej 
(melyet a hippológusok túlmélynek találnak), 
valójában hajszálfinom kiszámítás eredmé
nye, mint hatóformának kifejező ereje hatal
mas. A művészet Gerard Dávid (1460—1523) 
óta, aki Feszület-friptichonának antwerpeni 
szárnyán ábrázolta, ebből a nyaktartásból 
a legmeglepőbb hatásokat tudta kihozni. 
Fadrusz királyivá tette vele a lovát, amint 
ott áll, nagy tért határolva, mellső lábai 
merőleges oszlopok, a hátsók hátrairányítva, 24. Ferenczy István Mátyás-emlék terve.
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25. Dürer Szent Györgye.

de nem oly szűkén, mint Dürer Szent Györgyének 
lova, (25. kép) — noha ez Dürer legjobb lova _
hanem jó mélyen, mint már az erre iskolázott asszír 
lovaké (17. kép). Mert az ilyen állású lóra könnyebb 
a felszállás. Mátyás lova csupa izom és erő, önér
zet és büszkeség. Remeg a fojtott tűztől, a cselek
vési vágytól, de elfojtja azt, mert érzi ura kezét. 
Mátyás megereszti a kantárt, maga elé néz és 
vigyáz, gondolatai a messzeségben kalandoznak, 
de úgy ül a nyeregben, kifeszített lábbal, csak felső 
combjával kormányozva, mint ahogy az a kora
reneszánszban volt divat, mint Colleoni, a velencei 
szobron, de biztosan, hatalmas nyugalommal. Dona
tello páduai szobrában nincs meg ez az egység, 
ott a ló csak posztamense a nagy ember finom 
pszikológiával jellemzett alakjának. Verrocchiónak 

sikerült legelőször ezt a hatalmas egységet, mint egészet, összes részleteivel együtt, 
megteremteni, legalább főbb profiljaiban, Verrocchio öntudatosan kereste a belső moz
galmasságnak kifejezését, melyben eljutott a nyugtalanság határáig. Követői, főleg 
a barokművészek, átlépték e határt, sőt szerették fokozni a belső izgalmat a külső 
formákban is. Ezért nyúlnak oly szívesen az ágaskodó lóhoz, melynek nyugtalan 
vonalaiba méltóságot és erői igen nehéz bevinni. Leonardo is, tudjuk, sokat viasko
dott ezzel a problémával. Öt magát is kielégítő eredményhez azonban nem jutott. 
Fadrusz — pedig Donner Szent Mártonjának és elődjének, Ferenczynek, példája 
előtte állott — nem lévén benne együttérzés a barokkal, nem választotta ezt a 
formát, hanem visszatért itt is a kora-reneszánsz belső egységéhez', mint azt már 
Feszületénél is láttuk. Nála érzés és forma arányos, a mélyen átérzett lelkességnek 
találja ő meg egyszerű formáit. Ezzel is korhangulatot ad, melyet az értő öntuda
tosan, de a laikus is sejtelemszerűen megérez. De nemcsak a kora-reneszánsz szel
lemhez való visszatéréssel tud ő kort szuggerálni, a reneszánszfejedelem éreztetését 
részletesen is kiegészíti. Látjuk ezt Mátyás hatalmasan domború mellén, a páncél 
megmunkálásánál, a ráncoktól átszántoít arc verrocchio részletelemzésénél, a hatal
mas kifejező erőben, mely benne megnyilatkozik, de még az olyan finom részletnél 
is, aminő a ló fonatos és csomóban végződő farka, mely e korban divatos volt, 
amint ezt Donatello szobrán, Pisanello Gonzaga-érmén, de mára Kolozsvári test
vérek prágai Szent György szobrán is látjuk (IV. tábla, 2. kép).

Kortársai közül senkinek sem sikerült a ló és lovas egységét ilyen erővel kife
jezni, sem Frémiet, sem Tuaillon, sem Hildebrandt víziójában nincs meg a mélyen 
átérzett lelkességnek olyan hatalmas egybeforrottsága, mint nála. Trubeckoj herceg 
szentpétervári VI. Sándor-szobra a brutális erő képe. Az állatban van valami, hogy 
egy orosz bírálója szavával éljünk, un peu hippopotamesque*), az alak azonban

♦) Wolkotf-Mouromtzoff: L’ä peu-prés dans la critique. Bergamo, 1913.399. 1.
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sokkal köznapibb, az egész nem elég egység, mégis láttára a barbárság érzete 
fojtogatja a szemlélőt. Fadrusz szobrának hatása ellenben felemelő.

A vízió másik eleme: a vezérnek hódoló hívek (LXXVL tábla). Ez csak kiegé
szíti a szimbólumot és ismét gazdag szuggesztív készséggel, mely korról-korra 
változhat és színt nyerhet, de abban minden kor meg fog egyezni, hogy ez a négy 
hódoló, Kinizsi Pál, Magyar Balázs, Báthory István és Szapolyai János, amint rajongó 
lélekkel tekintenek királyukra, a meghódított idegen zászlót meghajtva, a diadal
masat fennen lobogtatva, a szobor előtt álló lelkesedő nézők érzéseit szimbolizál
ják. S itt egyszerre bűvös, hatalmi körébe ragadja nézőjét a művész! Érzésáttétel 
keletkezik, a hódolókkal hódolok, lengetem a zászlót, nézek fel a nagy király fen
séges jelenségére, mint az öreg rezgő szakállú, finom profilú vezér, s lelkem meg
telik ezer zengő hanggal, melyek csudás dallamokban hangzanak ki . . . De csak 
akkor, ha alakról-alakra megyek, mert a íömeghatás, az alakok csoportba fonódása 
sok kívánnivalót hagy hátra. Bele vannak ugyan komponálva a felépítménybe, de 
nem adnak külön együttest; együtt részei a távolsági képnek, de egymás mellett 
való beállításuk által megőrzik a maguk külön életét.

Ez jellemző Fadruszra. Mária Teréziánál is csak gondolati az egység, Wesse
lényinél alighogy érintkező. Az első Erzsébet pályázatnál sem talált más megoldást. 
Legkevésbbé bántó ez a Mátyás emlékén. Mert itt a helyzet legalább formaegységre 
való törekvést árul el.

Fadrusz a* csoportfűzés e fellazításában a hellenisztikus görög művészethez 
áll közel, — csak a farnesei bika nápolyi csoportjára gondoljunk, — melyhez azon
ban a konkrét művészet csoportfelfogásával szabad csak közelednünk, azaz az 
egyes alakok cselekvését teremtő időben, tartamban, egymásutánban fogva fel. Mert 
az alakok akciója egymást kiegészíti. Az alakok funkcióját csak a szobrot körül
járva értjük meg. Végső hatása tehát a profilok egymásutánjából alakul ki. A hatás 
ilykép lassan összeolvadó, nem egységes, nem nyugodalmas, sohasem monumen
tális; ugyanezt figyelhetjük meg, teszem, Rodin Calaisi polgárok~jáná\, de már a 
rokokoidőből, Girardon Apolló és nimfák versailles-i csoportjánál is. Térbeli hatá
suk nyugtalan. Az alakok, ha egységes képhatást keresünk, egymást átvágják: ez 
a monumentális hatás megölője. Fadrusz idáig nem ment el. Legkevésbbé a Mátyás 
emléken, ahol az egységes képhatást megőrzi, bizonyos formai egységre való törek
véssel, főleg az alakoknak építészeti egybefoglalásával, amint ezt a klasszicista
művészet is gyakorolta.

Fadrusz tehát felismerte a távolsági kép egységének nagy fontosságát, 
megteremtve műve uralkodó vonalát, melyet újra a hófedte emléken látunk a leg
tisztábban ; ebbe az uralkodó vonalba, — mint hatalmas vaspántba — belefoglalta 
minden alakját, egyetlen vonalba koncentrálva minden erejét. Ez az uralkodó vonal, 
melyet a kiugró várfok előtt állva nyerünk, szüli a tiszta reliefhatást, melyet Fadrusz 
most már tudatosan alkalmazott és művésziesen fokozott, összekomponálva az 
emléket a templommal is, mely háttere és így arra kényszeríti a nézőt, hogy kizá
rólag a kompozíciója követelte nézőpontból szemlélje. Azt az egyetlen vonalat 
teljes tisztaságban láthatjuk. Egyenszárú háromszögbe van belekomponálva a nyu-



AZ EMLÉK KOMPOZÍCIÓJÁNAK ELEMZÉSE 179

godt és szimmetrikus egység. Ebből az egységből nem szabadulhatnak alakjai, s így 
az uralkodó vonalat sehol semmi sem bontja meg. A háromszög a király alakjában 
csúcsosodik ki, a mellékoldalak silhouetíje adja a szárakat. Jobbról-balról két-két 
alak áll szimmetrikusan. Minden egységes. Ez a felépítmény jól van ugyan elgon
dolva, az alsó alakok tömeghatása azonban nem elég zárt. A felépítménybe az 
alakok csak bele vannak illesztve, bár azért nem puszta színpad az alakok akciója 
számára, mint ahogy azt egy barokművész elképzelte volna. Fadrusznál erős a 
szellemi egység, s minden össze van foglalva ebbe az együttes nézetbe. Ez az 
egy uralkodó kontúrba komponálás hozza létre a kompozíció reliefszerűségét, mely 
tehát minden kubikus hatást kizár, előttünk terül el és minden formája ebben az 
egy képsíkban mozog. Ez időtől kezdve a reliefhatás az ideálja. Wesselényijét, 
Tisza Lajosát, az Erzsébet királyné-tervezetet, még Wenckheimját is ez jellemzi. 
Ennek egyenesen hátteret épített. Még kisplasztikái ábrázolásnál is ebből indult ki. 
A farkast leverő Toldi, amint a másik farkast magasra kapja, oldalnézetben ad 
csak tiszta és zavartalan képet (XLIV. tábla). Fadrusz felismerte azt is, hogy a 
monumentális hatás egyik alapfeltétele a formák világos megértetése. A másik 
a formák viszonylatainak kiszámítása a végső hatás érdekében. Ez a végsőhatás 
az emberfölötti, a fenséges főelemét kitévő, materiális értelemben vett nagyság, 
amely dimenzióival hasson. Ez a nagyság megvan az egyiptomi gúláknál a szó 
szoros értelmében. De a művészet ismer más eszközöket is, amelyek a célt szol
gálják : a méretek viszonylagos voltával is ki lehet hozni a nagyság érzetét. Már 
az egyiptomiak is ismerték a hatás ez eszközét és Chefren diorit szobra K. e. 2800 
évvel fel is használja ezt. A trónszék oroszlánfejének kis mérete, a kötény és 
fejkendő vonalai mind fokozzák az emberi alak nagyságának hatását. A mozaik
művészek és Masaccio, Ráfael és Ingres, Rubens és Signorelli és Hodler mind 
ismerik ezt a viszonylagos szembesítést ugyanazon képsíkon, a kompozíción belül 
ellentéteknek felállítását. Annak a szerepnek, melyet Chefren írónszékének orosz
lánfejei játszanak, hogy t. i. nagyítsák a főalakot, felel meg Ingres Török fürdőjén 
Q háttér táncosnője, hogy kicsiségével a főalak relatíve nagyobbnak és így monu- 
mentálisabbnak hasson.

Ezt a szerepet szolgálja Fadrusz felépítményén a két kis tornyocska, az egész
nek ridegen egyszerű formája, melyek ilykép a főalak hatalmas megjelenését még 
nagyobbá, még monumentálisabbá teszik. Ezek a relatív szembehelyezések tehát 
igen fontos elemei a végső hatásnak, melyet együttesen szolgálnak.

Csak természetes ezek után, hogy a legkisebb mérethiba kiszámíthatatlan követ
kezményekkel jár. S így történt a Mátyás emlékkel is. Már a pályázat bírálói figyel
meztették a művészt arra, hogy felépítményét, mivel figurákat komponált bele, leg
alább is a szemhatárig kell felemelnie, hogy kiragadhassa az ideális alakokat a mate
riális környezetből, szimbólumokká emelve őket, egy új — ideális világot
teremtve a mindennapi élettel szemben.

Anyagi okokból azonban az emlékmű kellő felemelése elmaradt és hatása 
ilykép szenvedett. Mert a felépítmény alacsony, a mellékalakok nincsenek eléggé 
kiemelve a valóságból, ami az illúzió kialakulását gátolja.
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Hogy ezt kikerüljük: a távolsági képet emelnünk kell, azaz a kellő távol
ságnál valamivel távolabbról kell a szobrot néznünk, hogy egyszerre, mint látomány 
álljon előttünk, mintegy képzeleti világban, ahol aztán az egész, mint reliefszerű 
szabadplasztikai csoport jelenik meg, a templom oldalfala előtt, mellyel egybeolvad. 
Ez csak fokozza a monumentális hatást, mert hozzájárul ahhoz, hogy az az egy- 
nézetűség alakuljon ki, melyre a művész számított. Csináljuk meg az ellenpróbát. 
Nézzük meg a melléknézeteit (LXXVII. tábla, 1. kép), s mit látunk? Sem a jobb, sem 
a baloldal nem foglalja magába a hódolók csoportját, az ott egyszerűen kiesik, 
a melléknézetek tehát nem részei a kompozíciónak. Az egynézetűség kétségtelen. 
Annyira az, hogy ennek kedvéért biztos hatásokról mondott le a művész, például 
a ló profilba állításáról, melyet pedig a Mária Teréziánál kihasznált, s különben is 
a ló oldalnézete felette alkalmas monumentális hatásra. Látjuk ezt Donatellónál is, 
aki konkrét képzeletben fogant alkotásának ezzel szerzi meg monumentális hatását. 
Fadrusz víziójában azonban az egész csoport, mint egy nagy relief élt s noha ezt 
élesen hangsúlyozta, csak a meglepő melléknézetek mellékes hatásának hagyta meg 
a lovasalak profiljait. Hátsó nézetet pedig — épület elé állítva csoportját — egye
nesen kizárt (LXXVIII. tábla). Nála Mátyás alakja a csúcspont, a szemközti nézet 
hatását kellett tehát hangsúlyoznia, a kompozíció szempontjából megerősítve ezt 
az architektúrái háttérrel; s mégis profiljai külön-külön is a legmegrázóbb hatásúak. 
Mert semmíkép sem dekoratív alakítás e monumentum. Alakjai nem helykitöltések, 
nem épíímény-díszjellegűek, még abban az értelemben véve sem, amint azt a nagy 
francia gótikus művészetnél látjuk, ahol az oszlopok közé, vagy a kapuzat fölé 
elhelyezkedő szobrászatnak, minden kifejező ereje és egyéni művészete ellenére is, 
az architektúrába kellett beleilleszkednie. A kora-reneszánsz szabadította ki magát 
az építészeti tömegek béklyóiból és csak felhasználta őket a maga különváló cél
jaira, egybekomponálva alakjait az építészeti háttérrel a monumentális hatás foko
zása végett. Gondoljunk újra Donatellóra. Érzése Fadruszt is ide vezette. Újból 
észrevehetjük csodálatos affinitását a kora-reneszánsz szellemével, mely viszont 
távoli kapcsolatban van az egyiptomiakkal, kik a monumentális szobrászától az 
építészeti tömegbe nem kapcsolták bele, csak összekapcsolták vele. Szobraikat nem 
állították a levegőférbe, mely elnyomta volna azok tömeghatását, hanem építészeti 
háttér elé, finoman kiszámítva az arányokat. Ezáltal fokozták a távolsági kép 
hatását, hangsúlyozták az egynézetűséget, melybe a hatás egész erejét közvetítették. 
Az Abu-simbeli szobrok leírhatatlan benyomásának íme a titka (LXXVII. tábla, 2. kép). 
A Nilus partján, II. Ramses templomfalán felénk meredő alakok a legváltozatosabb 
hangulatokat ébresztik az utasban, de e hatás monumentális erejét mindenik nyoma
tékosan hangsúlyozza. A templomfal folytán ugyanis csak azok a formák láthatók, 
melyeket a művész az érzés hordozójává tett. Minden véletlen hatás kizárva.

Ez az érzés közel-rokon azzal, melyet a templomfal elé állított Mátyás emlék 
is ébreszt, rendíthetetlen és változhatatlan, mert egyméretű és főkontúrja leszögezi. 
Ott van sugalló ereje, azon át érijük meg formái szavát, mely minden idők magyar
jának hangos szóval fogja hirdetni a nemzeti múlt dicsőségét, miközben imádat
szérűén rebegi: Lesz még egyszer ünnep e világon . . .!
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10.
A Mátyás emlék végső hatása tehát zsolozsmaszeríi, szóval muzsika, amire 

mint Walter Pater írja, végső formájában minden művészet törekszik. E zenei hatás 
főbb elemeit már megismertük, de nemcsak a felépítés ritmusa, hanem a formák 
mintázása is elősegíti azt. Vizsgáljuk most már ebből a szempontból is! „Az élet 
illúzióját — mondja Rodin — csak a jó mintázás és a mozgás adhatja“. A konkrét 
képzeletű szobrászat örök időkre szóló dogmája ez. Az absztrakt képzeletű, minő 
Fadrusz, nem használhatja.

Egyszerűen azért, mert az absztrakt képzeletű nem elégszik meg az élet illú
ziójával, annál többet, egy élet fölött álló életet, az élet szimbólumait akarja meg
teremteni . . . Fadrusz is ezt a tükörképet, a valóság szellemi képét formálja. Nem 
az élet illúziójának megteremtésével, sem az életjelenségek mellőzésével. Fontos 
neki is a mintázás, de nem az életformák titkos szépségeinek megkeresése okából, 
hanem ellenkezőleg, a való formákból kiolvasott hatóformák, mint lényeges formák 
megteremtése céljából. Arra a stílusra törekedett, melyet Goethe wesentlich-neh 
nevezett, „weil es mehr um das Wesen der Gegenstände, als um ihre Erscheinung 
zu tun ist!“ Nála a mintázás egészen mást jelent, mint a Rodin-eknél. Pedig az 
átalakítást, a formafokozást Rodin is hangoztatja és éppenséggel nem az a termé
szetmásoló, tunya lélek ő, nem az a szimpla naturalista, akinél formaszépségek, 
legfeljebb új formaszépségek keresése a művészet végső célja. De a mintázás 
mely izgalmas formatitkokat leplez le, a mozgás, mely a formák egymásbafonódá- 
sából áll elő, művészetének lényege; hozzájárulhat ehhez gondolat is, de ez csak 
„az élettelen anyag kebelén születhetik, — mondja ő maga*) — bevilágíthatja 
pompás visszfényével, de hiába törekszik megszabadulni a valóság nehéz béklyói
tól“. Az absztrakt képzeletű művész ellenben a gondolatból indul ki és az „élettelen 
anyagot“ ahhoz formálja, mit sem törődve azzal: vájjon közelszemléletben anató
miailag igaz-e formája ?

Még kevésbbé törődik a formák harcából kialakuló mozgással, sőt ellenkezőleg 
a monumentálitás kizárja a mozgást, mely izgalmat, viszonylatokat, változó profilokat 
szül. Hiszen célja, hogy a nyugodt szemlélet számára nagy, mély és hatalmas 
érzelmeket sugaljon a nézőben, szinte a vallás áhítatát, csöndjét, megnyugtató mély
ségét keltve fel. Érzi ezt Rodin is, látja ő is ezt az egyiptomi művészeiben, mely 
„a lényeges körvonalak kiemelése által lesz oly megható, mint egy szent zsolozsma.“ 
Azt is látja, hogy az egyiptomi absztrakt művészek ezt a formák általánosításával 
érik el. Ez azonban ellentmondani látszik Rodin részletkultuszának. Segíteni próbál 
tehát magán, s az általánosítást így határozza meg: „a formák logikájának élő 
valóságuk elhanyagolása nélkül való hangsúlyozása“. Amit azonban ő mintázásnak 
nevez, s amit gyakorol, f. i. a minden részletnél való megállapodás: ez már az új 
csodák keresése, a tömérdek nem várt részlet felbukkanása és gyors megrögzítése, 
szóval a közelszemlélefre való dolgozás. A formák általánosítása nemcsak a formák 
logikájának hangsúlyozása. Több annál: a formák lényegének a kikeresése.

*) Rodin, Beszélgetések a művészetről. Ford. Farkas Zoltán, 89. 1.
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Itt tehát két képzeletstruktúrának megfelelő két mintázási elvet látunk, melyeket 
igen szigorúan szét kell választanunk, mert egyik a másikat kizárja. Az egyik folyton 
változó percepciókból indul ki, a másik lassan átalakult emlékképekből. Az egyik 
folyton szoros és állandó kapcsolatban van a természettel, a másik keresi annak 
a végső formáját, melyet a szemléletek emlékeiből épít fel. A két cél két utat ír elő. 
Pillantsunk be Rodin műtermébe, s mit látunk ? „Műtermében állandóan járnak-kelnek, 
vagy heverésznek meztelen modellek, férfiak és nők .. . Szünet nélkül megfigyeli 
őket. Szemével követi modelljeit; hallgatagon szívja be a bennük játszó élet szép
ségét; megcsodálja az egyik fiatal nő ingerlő hajlékonyságát, midőn egy mintázó 
fáért lehajol, a másiknak finom bájosságát, miközben a karját emeli, hogy arany
szín haját felíűzze, vagy egy járkáló férfi ideges erejét és midőn egyik-másik neki 
tetsző mozdulatot ad, rászól: „maradjon meg benne“. Gyorsan belemarkol az 
agyagba . . .“ Viktor Hugó nem akart neki ülni, csak azt engedte meg, hogy a 
verandán dolgozhasson, mialatt barátaival társalog. Rodin a verandára állította fel 
szobrászállványát. „Figyelmesen nézegettem a költőt, törekedtem belevésni emléke
zetembe arcát, aztán hirtelen a verandához rohantam, hogy kimintázzam az agyagból 
az emléket, melyet imént szereztem. Csakhogy impresszióm gyakran még futíomban 
is elhalványult, úgy hogy midőn állványomhoz értem, nem mertem kezembe venni 
a mintázó fát, hanem kénytelen voltam modellemhez visszatérni.“*) Mert Rodin a 
közvetlen benyomásokból alakítja ki formáját, ahogy Liebermann mondta: „a művész 
nem másolja a természetet, hanem a természet vízióját adja.“ A művész — mondja — 
pedig helyesen csak azt mondhatná: „a konkrét képzeletű művész“. Ez a vízió a 
konkrét képzeletűnél ugyanis ott alakul ki a természet előtt, közvetlen benyomások
ból, melyek egyenesen a képzeleti kép elemeivé válnak. Megfordított e folyamat az 
absztrakt képzeletű művésznél. Mert mit látunk Fadrusznál? Emlékezzünk csak vissza, 
mennyire meglepte barátait (Tóth Bélát, Kozma Andort), hogy mily aprólékos tör
téneti ismeretei voltak Mária Teréziáról, Mátyásról. Mert Fadrusz mindenekelőtt 
elméjét teleszívta, lelkét átitatta mindazzal, ami képzeletének megkönnyítette a múlt 
felépítését. Ebből, lelke álmaiból szállott ki formája. Öt is az intuíció segítette 
hozzá, mely vízióját megteremtette, csakhogy, míg a konkrét képzeletű művész a 
természet közvetlen benyomásaiból alakítja azt, az absztrakt képzeletű művész ehhez 
a vízióhoz hasonló részek kiemelése és különbözők elhagyása révén jut hozzá. 
Az absztrakt kép is intuitíve állhat elő. Közel áll ehhez Husserl lényegszemlélete. 
Neki az „általános“ dolog is tárgy, melyet tiszta intuícióban szemlélhet. Ezt figyel
hettük meg Fadrusz intuícióiban is, az ő szemlélete is „a tárgyat a maga teljes
ségében adó“, csak míg a filozófust az intuíciója a fogalmak szemléletéhez vezeti, 
az absztrakt képzeletű művész a tárgyak elvont képéhez jut. Ezt az absztrakt képet 
szembesíti utólag a természettel, hogy részleteiben kiegészíthesse, hogy belső képe 
reálítását megszerezze.

Az absztrakt művész a nyugodalmas formát keresve a térképzet világosságát 
állítja fel legfőbb kritérium gyanánt, Hildebrandt, szinte kizárólag erre, a világos 
térképzéfre vezeti vissza stílusát, s formaalakításait, csoportkapcsolatait is ehhez

*) Rodin beszélgetései. Franklin-társ. 11. 12. 74. II.
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viszonyítja. A konkrét képzeletű művésznél nem ez a nyugodalmas téréreztetés a 
lényeges, formái belső mozgalmasságuknál fogva egymásbafolyóan, időben alakul
nak ki, nála, Bergsonnal beszélve, a tér egymásmellettiségei az idő egymásutáni
ságaivá válnak, minden profil az utána következővel egybeolvadva válik egységgé, 
az időérzet keletkezésével számot vetve. Esztétikai kritériumnak, pláne egyetlennek, 
a konkrét művész nem a világos téréreztetést állítja fel, ellenkezőleg, éppen azzal 
hoz ki meglepő hatásokat, hogy a közellátásban semmi nehézséget sem adó körül
járással, körültapintással a legbonyolultabb mozgások alakítására törekszik. A tér
ben lévő formát, sőt magát a tért sem kell okvetlenül kompakt extenzitásban, egy
ségben, nyugalomban, mozdulatlanul felfognunk, lehet azt pszichikus lefolyásában 
is, amint a profilok egymásba olvadnak és mint ilyenek válnak egységgé a tudat
ban. Főleg teremben, zárt helyen, szűk téren, kisebb műtárgynál, ahol a körüljárás 
mozgó szemmel lefolyó, hol egymásba olvadnak a profilok, Szabad téren, nagy 
monumentum előtt, ez a körüljárás már nehézségbe ütközik, a profilok összeolva
dása nem lehet elég gyors, közben elvész a nyugodalmas hatás. Itt koncentrálnunk 
kell magunkat egy főnézetre. Az intim szobrászatnál a helyzet más, amit Bergson 
úgy fejez ki, hogy a térbeli szimultán jelenségek a valódi tartam egymásutánjává 
válnak, ami a tér leolvasásának idejét jelenti. Ezt Rodin így mondja: „a szobrász 
a dolgok szukcesszív leírását adja, az egység feláldozása nélkül“, ami a dolgok 
leolvasását s annak a tudatban való egybefoglalását is jelenti. Az absztrakt művé
szetnél a tudat elé zárt egységet állítunk; a konkrét művészetnél a részek egységét 
maga a tudat teremti. Pszichológiailag mindkettő igaz, csakhogy egészen más 
lefolyású és más hatású. A zárt egység nyugalmat szül, azt nyugvó szemmel kapjuk; 
az egység, mely tudatunkban jő létre, amelyet mi teremtünk, dinamikus érzéseket 
eredményez, csak mozgó szemmel foghatjuk fel egymásutánban, az egyes szem
vezető formákat, hogy tudatunkban egyesíthessük őket.

Világos, hogy a két ellentétes ideálnak kétféle mintázás felel meg. Az első 
esetben, hogy a művész zárt egységeket teremthessen, a formák lényegét kell 
kikeresnie, világos térképzetben; a másik esetben új és meglepő természethatásokat 
halmoz, melyek foglalkoztassák a szemet, izgató mélységhatásokat, erős fényárny- 
ellentéteket, közvetlen optikai benyomásokat. Az absztrakt művész elvont képzeleti 
képeihez, melyeket emlékképeiből alakított, — ismételjük — bizonyságot, részleteket 
rendesen csak utólag keres a természetben.

Megfigyelhettük ezt Székely Bertalannál is, aki minekutánna megkapta vízióját, 
— mint Lándor Tivadar írja róla*): — „ezt a környező világtól teljesen különálló 
egészet, mint valami külön világot“, a természethez fordult tanácsért. Egy példán 
■— a Dobozyn — ki is mutattuk**), mint viaskodik, küzd önmagával, hogy absztrakt 
formáját az intuícióban szerzett vízióból kiépítse, s mikor ezt megkapta, azután, 
»valósággal deduktív módon“, mint Lándor mondja, megy az egészből a részle
tekhez: sokszor szinte az elaprózásig.

*) Művészet, 1911. 65. I.
**) „A művészi képzeletről“. Művészet, 1912. 336. 1.
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Puvis de Chavannes, a jeles francia dekoratív-festő írja egyik levelében: 
„Honfleurben sokat dolgoztam fejben, megfigyeléseket gyűjtöttem és hatásokat, 
nyomban felidézve azokat az alakokat, melyek alkalmasak kompozícióm teljessé 
tevésére. Mikor mindezt a sok alakot felhoztam a semmiből, s kijelöltem helyüket 
a kompozícióban, visszamentem Párisba, hogy helybenhagyást nyerjek a termé
szettől (modell-tanulmány révén) és haladhassak biztosan. És a természet igazat 
adott nekem“ *). így tett Michelangelo is, szintén utólag fordult a természethez, 
hogy a képzeletében felbukkant víziót minél élesebb világításban, apróra kiismerje. 
Ehhez készültek ezerszámra a rajzai. Mihelyt Fadrusz előtt a vízió általánosságban 
kialakult, a természethez fordult ő is részletes felvilágosításokért.

Műtermében a modellek nem járkálhatnak tehát tetszésük szerint, ő nem a 
véletlen adottságokból szerezte vízióját, nem percepciókból táplálta képzeletét, nem 
véletlen mozgást, nem csudás fényhatásokat keresett, Ö kész víziójából indulhatott 
ki. A természet formagazdagságát végső matematikai igazságokra, egyszerű geomet
riai formákra vezette vissza, oly formákra, melyek egy-egy érzés végleges kifeje
zései. Ehhez nem juthat el az absztrakt képzeletű művész egy-egy természetrész
letből, de sok száznak intuitív módon való egybefoglalásából. A polaris ellentét 
tehát itt is kitűnik. Mintázási eljárása sem lehetett tehát a konkrét művészek módja; 
de ennek a felismeréséhez nem jutott el egy csapásra. Hiszen mintázni előbb Tilg- 
nernél, a pár excellence részlethajszoló, konkrétumokat kereső és valóságért rajongó 
művésznél tanult. Sokáig tartott, míg belelátott a kérdésbe.

Fadrusz egész művészi pályája tehát nem volt egyéb, mint önmagával foly
tatott harc, hogy a maga életkérdésének megértéséhez eljuthasson. Mária Teréziá
nál még nincs következetesen végigvezetve ez az elv, mely a monumentális előadás 
feltétele, mintázásában még a kicsinyes formarészletezés váltakozik a nagy szemmel 
meglátott és a valóság lényegét visszaadó formaábrázolással. Egészen önmaga 
csak Mátyásnál lett.

Érdekes, hogy a zseni ösztönszerűségével mennyire érezte, hogy közte és 
Rodin közt nagy az űr. Párisból hazajövet, — az 1900-iki világkiállítás után, — 
heteken keresztül Rodin barakkja volt vitatkozásaink tárgya. Léon Maillard nagy 
könyvének illusztrációit szemlélve, minden igaz és igaztalan érvvel küzdött Rodin 
ellen, éppen mert érezte, hogy sikere veszedelmes lehet reá. Egyszer aztán hirtelen 
haragjában nekem adta Maillard könyvét. Nem is akarta többet látni!

Egy alkalommal A calaisi polgárokat támadta:
— Nézd ezt a láncos embert! (LV1I1. tábla, 2. kép.) Hiszen igaz, van valami 

dacos elszántság a kifejezésében, de nézd meg ezt a deformált lábat, ezt a mon
strumot! Hát szobrász az, aki egy ilyen lehetetlen lábat csinál? Ez szinte dilet
tantizmus !

Néhány héttel később Németországban utaztamban elkerültem Drezdába egy 
Bismarck szobor elé, mely uniformisban ábrázolja a nagy embert. Bismarckon egy 
„előírásos“ zubbony, a zubbonyon egy tökéletesen pontos gomb s én megveszem 
a szobor fotográfiáját, kivágom belőle a gombrészletet s beragasztom a levelembe.

♦) Vachon, Puvis de Chavannes. Páris 1899. 88. 1.
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— Látod, János, micsoda pontosan, anatomice helyesen tud ez a szobrász 
mintázni egy — gombot. A te elved szerint, ez a szobrász jobb Rodinnél. Pedig 
a szobra csapnivalóan rossz .. .

A sors szeszélye, hogy néhány héttel később egy magyar szobrásztársa, 
maga intim mintázó, a párisi aranyérem kiosztást tárgyalva, felháborodva beszélt 
a Mátyás melléről:

— Hogy van azon a páncél mintázva! Egészen elhajlik a lest tői . . . 
(LXXIX. tábla, 1. kép). Egyáltalán Fadrusz nem ismeri a formát, szinte dilettáns 
a formaábrázolása.

Mindez az önmaguknak ellentmondó vélekedések azonban megdőlnek, ha fel
ismerésünkkel nézzük a dolgot.

Fadrusz érezte, hogy Rodin az ő formafokozásaival hasztalan igyekezett 
A calaisi polgároknál monumentalitásra, mert az alapfeltételt: az alakok formai 
egységét elvetette. De mikor csak a részletet kifogásolta, a konkrét művészet szem
pontjához fordult s ebben nem volt igaza. Mert a formatúlzás jogos, ha ezzel fen- 
sőbb célt szolgálunk. Ö maga hányszor vette igénybe!

A Fadrusz mintázását kifogásoló intim művész pedig ott hibázta el a dolgot, 
amikor az absztrakt eszmét kifejező formát, amely távolsági képnek volt szánva, 
a közellátás szempontjából ítélte meg. Ott, a magas talapzaton, a lován ülő feje
delem mellvédje ráborulni látszik a mellére és a büszke, hatalmas, nyugodalmasan 
méltóságos tartás képzetét kelti fel (LXXIV. tábla). Ezzel eléri azt, hogy a lovas 
alakja tömeghatásban nagyobbodik és a ló volumenje nem nyomja el. Egy ható
forma ez, amely eltér a valóságtól, de tudatosan, finom kiszámítással mintázva. 
Mert Fadrusz mintázás közben folyton látta maga előtt az alakját,*) a végső formá
ban és éppen azokat az eszközöket kereste, melyekkel ahhoz a végső, a ható
formához eljuthat. A szabad tér számára mintázott, hogy ellent tudjon állani 
a levegő formafelbontó erejének. Kereste ezért a formák lényegét, ha kell az „élő 
valóságok“ átalakításával is.

Régi műhelygyakorlat ez. Már Vásári is, művészéletrajzainak bevezetésében 
(t 150.), mint a szobrászat egyik törvényét említi, hogy a magasságban álló figu
rákat nagyobbaknak kell mintázni. Vásári közvetlen alulról való látásnál kétszeres 
fejnagyságot tanácsol, mert különben a perspektivikus rövidülés folytán torznak 
hatna, míg ilykép a helyes viszonylat áll elő. Tud tehát a Hildebrandt-féle való
forma és hatóforma közti különbségről. A hatóforma megkonstruálása a cél. 
Mert a fontos: a forma lényege, az, ami a szimbólum megértetését minél magától 
értetődőbbé teszi, ha kell, a valóság túlzásai révén is.

Még egy példát! Emlékezzünk vissza Goethe szavára, aki a Parthenon oromzatán 
fevő lovasfogat lófejére azt mondta, hogy a művész egy őslovat ábrázolt (LXIV. 
tábla, 1. kép). Egy őslovat, gespenstermässig blickend. Mivel hozza ki Pheidias e hatást ? 
Minthogy a művész távolsághafásra dolgozott, — legalább 10 méter távolságra 
erős alullátás és közvetett világítás számára : minden olyan részletet, mely az összhatást

*) „A lovasalakot egy magas piedeszfálon állva fogom mintázni, hogy mindjárt a műteremben meg
élhessem azon hatást, melyet a szabadban gyakorolni fog“, - írja egyik fent idézett (89. 1.) levelében.
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teremti, túlzottan hangsúlyozott, pl. a felső ajk előrehajlását, a szem kidüledését, a 
pofacsontok távolságát, az orrlyukak éles kontúrjait, egyszóval a telivér „száraz“ 
fejét. Mindez ott fönn az oromzaton bizonyára a kellő hatóforma volt. Közellátásban, 
— a gipszlevonatban — ahogy Goethe látta — a jellemzés túlzásai meglepnek 
és kísérteties hatást keltenek, akárcsak Mátyás előreálló mellvédje. A lényeges for
mák erőteljes hangsúlyozásával jut el a művész a szimbólum egyenértékű kifeje
zéséhez. De ez Fadrusznál csak fejlődésének végső eredménye. Feszületénél, sőt 
Mária Teréziánál is még az aprózás uralkodik, akkor még Tilgner hatása alól 
nem igen tudott megszabadulni s valljuk be őszintén, teljesen mentesíteni nem 
tudta magát még Mátyásnál sem, noha fejlődésében ez a végső pont. Ez az oka, 
hogy mintázását mindkét részről kifogásolták. Wesselényi emlékénél, amilyen finom 
a jobbágyhoz leszálló Wesselényi mozdulata, éppen olyan kemény az alak forma
kezelése, főleg a ruharészleteké, elaprózott és pléhszerű. De érdekes, hogy a másik 
alakjának, a jobbágynak gatyája, főleg ha összevetjük Izsó Búsuló juhászának 
klasszicizáló redőzetével, milyen egyszerű, nagy formákban tartott és nemesen 
átérzett. A részlet azonban itt is uralkodik. A paraszt nehéz bőrcsizmája, a cifra 
szűr a vállán, a fésű a hajában, a kostök a gatya korcában, a mintázat aprólékos 
utánzása a szűrön, mint Mária Terézián a sok sujtás, halmozva van minden 
a paraszti ruhán is. De nem csoda: a kor nyakig úszott a realizmus hangos 
dicsőítésében. Rodin párisi sikere világraszóló hatással volt magára a szobrászokra 
is s borotvaéles kritikusi elmére, egy új Lessingre lett volna szükség, aki fel
ismerje a jelszavak zűrzavaros össze-visszaságát és megmutassa abból a kiútat.

Ilyen kritikus pedig ezidétt egész Európában nem volt. Az elvet, a maguk 
kárán, maguknak a szobrászoknak kellett felismerniök. Ez pedig megtörtént, 
mihelyt a realisztikus mintázási elvet monumentális megoldásokra akarták alkal
mazni. Láttuk fentebb, hogy Dalou, mikor a „Köztársaság diadala“ című szobrát 
tervezte, egyszerre rájöít, hogy a morceau halmozása mit sem ér, hogy vonal, 
kontúr, egység a lényeges, a távolsági kép világos felépítésére van szükség, „mert 
a monumentális szobrász — írja naplójában — nem a kolorista festészettől, Dela- 
croixtól, de a szigorú rajzos Ráfaeltől és Ingrestől tud csak tanulni“. Mikor pedig 
az intim művész a maga művészete elveivel fogott hozzá a monumentális feladat
hoz, akkor keletkeztek alaktalan és formátlan szobraink, pedig közellátásban, 
például egy-egy műcsarnoki kiállításnál, nem egyszer meglepetéssel láttuk a nagy 
művészi készséget, amely a mintázásban sok helyt megnyilatkozott. De ez ott fönn 
a magasban hatását veszti. A levegő minden finomságot elnyel.

Minden kor monumentális szobrászata felismerte ezt az igazságot és a szabad tér 
számára dolgozó szobrász mintázási elve a formák egyszerűsítése, a lényeges elemek 
egybefoglalása. Ez a stíluselv minden korban megismétlődik, lassú fejlődési fokozato
kat ismer csak, főleg abban az irányban, hogy mint ismerik fel a döntő formákat?

A felfogás tisztázását nagyban elősegítette Hildebrandt többször idézett műve, 
mely a művész egyoldalúságával, most már mindent az absztrakt művészet szem
pontjának rendelt alá s hívei ezt túlzásba vitték, végzetes egyoldalúsággal mindent 
elítéltek, ami a szobrászatban nem felelt meg a monumentalitás feltételeinek, E hibát
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már kezdik felismerni.*) Az érdemeket nem szabad azonban feledésbe menni enged
nünk. A lényeges az, hogy a monumentális szobrászat alapelveinek felismerése, 
a természetmásolás művészietlenségének hangsúlyozása mellett, jótékony hatással 
volt az egész kor művészetére. A Fadruszéra is. Fadrusz mintázása a pátoszt 
kifejező formák kikereséséig jutott el, de ezeket nem a bárok konkrétsorának 
részlethalmozásával, hanem a nagy, egyszerű formák megteremtésével igyekezett 
visszaadni, mely ilykép rokon a korareneszánsz absztrak sorával. Az első feladat 
a kifejező forma megtalálása s ennek olyan intenzív kontúrba foglalása, hogy azt 
többé fejleszteni, erősíteni, fokozni már ne lehessen. Az érzés maximumát keresi, 
de igyekszik azt a végső, a legegyszerűbb formára visszavezetni, hogy a síkok 
minimumával érthetővé tehesse a főkontúrt, melyen belül a tömegek szigorú össze
függése, felbonthatatlansága érvényesülhessen. A formákat körülfogó plasztikai 
vonalon belül élnek nála a formák zárt és egységes életet, ezen belül aztán a leg- 
szenvedelmesebb érzéseket is kifejezhetik.

Ez a mintázási elv figyelhető meg az absztrakt monumentális szobrászatban, 
minden időben, ezen elven belül teremtenek apró változatokat az egyes korsíílusok, 
a társadalmi struktúrák e kivetései, ezek az álarcok, a változó emberi érzések 
e tükörképei. A környezet, melyet Taine hangsúlyozott, csak itt érezteti hatását.

Hasonlítsuk össze — teszem — Mária Terézia fejét Nofrit királyné fejével, 
melyet Medunban ástak ki (LXXX. tábla, 2. kép). A fehér trónon ülő egyiptomi 
királyné fehér lepelbe van takarva, csak lábszára és nyaka látszik ki s jobb 
keze, fekete parókája vállát éri, arcának kerek formáit egyszerű és biztos kontúr 
fogja át. Húsos, lelógó alsó ajka s merengő tekintetű nagy szeme, éles vágású 
orra, szája körül egy elsuhanó ránc arcának patétikus kifejezést kölcsönöznek. 
Mintha csak Mária Terézia testvére volna, a mintázás rokonsága teszi ezt. Mária 
Terézia arcformái (LXXX. tábla, 1. kép) is csak a lényeges jegyekre vannak 
leszorítva, de a főformák összege erős és intenzív kifejezést ad. Főleg a tekintet 
határozottsága és a száj finom és egyéni jellegének éreztetése által.

Ugyanezt a stílustörekvést: az érzés erőteljes kifejezését minél egyszerűbb for
mák hangsúlyozása által, megkapjuk a görög művészetben is. A Londonban látható 
knidosi Déméier arcán (LXXX. tábla, 3. kép) — egyetlen leánya elvesztése felett 
érzett fájdalmát — mesteri erővel fejezte ki a praxitelesi művészi körbe tartozó 
művész. A tekintetbe sűrített minden érzést. A befelé néző szem, a dagadt pillák 
végtelen fájdalmakról, átvirrasztott éjjelek bánatáról beszélnek. Ezt csak emeli 
3 nagy tiszta homlok, az ajkak körül elsuhanó keserűség, a főformák szintézise.

A rómaiak művészetében sem kell sokáig példát keresgélni. A kopenhágai 
Ny-Carlsberg múzeumban egy ismeretlen római nő arcképe csodás művészettel, 
néhány nagy szemmel látott formában, végtelen bájt és lelki tisztaságot fejez ki.

Ugyanezen mintázási elv: az érzés intenzitása a főformákba sűrítve, jelenik 
meg az abszfraktsorban a gótikus művészet virágzása idején. A reimsi székes
egyház látogatás-csoportjának Szűz Máriája, arcán a megadás gyöngédségének 
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mélységesen átérzett kifejezésével, néhány formának hangsúlyozása csupán. A fel
húzott szempilla, a felvont szemöldök, a belső látás éreztetése. Az ajkak lágy 
egymásbaborulása, a száj körül végigsuhanó kifejezés az átszellemesítés mesteri 
erejét mutatja. Hasonlókép a párisi Notre Dame Szűz Máriája néhány sík egymásra- 
rakása csupán, de a tektonikai elemek hangsúlyozzák az érzéskifejezési vezető 
formákat és az érzés legerősebb éreztetése összeesik a formák legegyszerűbb elő
adásával. A német gótikában is felébred ez a szellem, egészen francia hatás alatt 
ugyan, mint az igen erőteljes és kifejezésben gazdagon mintázott bambergi Eclesiá- 
bán, néhány főformára redukáltan adva vissza az érzést. Elégedjünk meg e néhány 
példával, — csak utalva Michelangelo római P/e/a-jára vagy a firenzei Medici- 
kápolna remekműveire — ezek is eléggé igazolják, hogy az absztrakt művészet az 
érzést sűrítve kifejező nagy formákra törekedett mindenha.

Példáinkat a legkülönbözőbb korok és stílusok köréből vettük. íme a külön
böző miljők ellenére is a formatörekvés mindenütt azonos. A képzeletstruktúra 
a döntő. Az anyag megválasztásában is. Mert hogy az ilyfajta művész képzeleti 
képeihez a követ találja a megfelelő anyagnak, igen természetes. A bronzhoz csak 
akkor nyúl, mikor képzeleti képére, a főformák hangsúlyozása mellett, főleg a 
Silhouette gazdagabb és mozgalmasabb vonala volt jellemző.

Nézzük meg a Mátyás emlék mellékalakjait, például a baloldali kettős csopor
tot, a királyára hódolattal tekintő öreget és a zászlóját magasra tartó lelkendező 
ifjút (LXXVI. tábla). A felnéző öreg hosszú szakállával, finom profiltadó sasorrá
val, ballábával erősen előre lépve s jobbjára hatalmas erőben megtámaszkodva, 
mozgalmas körvonalat ír le, melynek lendülete átugrik a fiatal páncélos vitéz 
hatalmas, megtört ívű mozgására, amint baljában feltartva a zászlót, nagyot lép 
ballábával, jobbjára megdől és felső teste követi az ellentétes mozgást, nagyon 
erős lendületű kontrappostót adva. A lehajtott zászlók eltakarják a hézagokat, zárt 
egységet adva a csoportnak, mintegy félszöget alkotva.

Ezt a kompozíciót, ilyen gazdag körvonallal kőben elképzelni nem lehet, ehhez 
a bronz könnyed anyaga kell, amely folyékonyan követi az agyagminta minden 
vonalát, mintázási részleteit, az anyagéreztetést egyaránt. S mégis, Fadrusz már 
kimenekült itt a Mária Terézia-kor kísértéseiből! Noha itt az anyagéreztetés rész
letezése kevésbbé stílszerűtlen lenne, mint a kőben kivitt Mária Terézia emléknél: 
ő mégis csak a nagy formák erős hangsúlyozására, az erő és a belső tűz, a lélek 
felfokozására, a patétikus érzést kifejező formák kiemelésére szorítkozik. Nézzük 
meg az effajta előadáshoz közelálló Vischer innsbrucki emlékeit, főleg Artúr 
király 1513-ból való szobrát (LXX1X. tábla, 2. kép). Tartása ennek igen nemes. 
Jobb lábára támaszkodik, a ballal, könnyedén meghajtva, hátra lép. Mozgása friss, 
őszinte és becsületes, tekintete a nézőn ül, kesztyűs jobbja címerén nyugszik. Ebben 
az életeleven formában csupa mozgalom van bezárva. A vértezet, a páncél és 
a címer mintázatai remekül megmívelt ötvösmunkák, a bronz patinája, öntése és 
cizellálása kicsinyes gonddal készült. Apró formák halmozása az egész.

Fadruszt ez már nem csábította, — kibontotta stíljét mind biztosabb követ
kezetességgel. Formája egyszerű alapformákból tevődik össze, csak azokat az
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elemeket hangsúlyozva, melyek a mozgást vezetik. A realisztikus részletezés kísér
téseitől megszabadult.

A Wenckheim szobornál (XXXIX. tábla) a feladat egyenesen csábította erre, 
de meg tudott menekülni előle. Lova a modern angol telivér élő képe, az elindulás 
előtti pillanatban ábrázolva, mikor még áll, körültekint a láthatáron, ideges és 
élettel teljes kifejezésben. Csak Tuaillon berlini Amazon-jának lova vethető vele 
össze (LXXXI. tábla). Az is a megfigyelés, a várakozás pillanatában van ábrá
zolva. Hiába akar a balcsánkján a hippológus légypókot látni, s hiába akarja a 
farát nemes lóhoz méltatlannak ítélni; a lényeges nem az, hogy mint arckép igaz-e? 
Az a lényeges, hogy igaz-e, mint egység? A ló lelkét éreztetik a formák, a finoman 
részletezett formák. Fadrusz, a német művésszel szemben, kerülte a részletmunkát, 
s nem aprózott el semmit. Nála csak az ízületek hangsúlyozvák, melyek a mozgást 
vezetik. De minden egyes formaátmenet erőteljesen lévén éreztetve, a mozgás a 
valóságnál tisztább formában nyer kifejezést.

A ló és lovas Fadrusznál újból szoros egység. A lovas is figyel, de azért 
gyeplője kezében és csak combjával kormányoz. Nem tekintve arra a bizarr vonásra, 
hogy modern félvérére antik Amazont ültetett, Tuaillonnál a ló és lovas egysége 
sokkal lazább. Mert az, hogy a lovat két helyen is érinti, ez a puszta fizikai egység, * 
mint egyes német bírálói vélik, plasztikusabbá aligha teszi a csoportot. Ellenkezőleg, 
— a ló és lovas lelkileg más és másfelé kalandoz, s a kantár hiánya is zavarja 
egységérzetünket. Ezt újabban a német kritika is elismeri. Fadrusznál a lovast 
uralja a ló, s noha áll, érezzük, hogy figyel, hogy csak jelre vár. Az alak 
mintázása is sokkal szélesebb, egyszerűbb, főformákra szorítkozóbb Fadrusznál. 
Tuaillon Amazonjának testhez tapadó inge, kicsinyes anyagéreztetésével, folytatja 
a ló mintázásnak aprólékos voltát. Fadrusz mélyebb hatást kelt, egyszerűbb eszkö
zökkel. Törekvése: kevéssel sokat mondani, s ez itt különösképen sikerült. Ennél 
az alkotásánál a hippológus sem találhat kivetni valót.

Mintázására talán legjobban jellemzők oroszlánjai (XLVII. tábla), melyek a budai 
királyi vár kapuit őrzik. Egyik levelében tudatta velem, hogy el kellett mulasztania 
egy találkozásunkat, mert az oroszlánketrecet bújta, őt magát is egészen átjárta a 
nemes vad szaga, — de tanulmányozta az állatot. Ebből a tanulmányozásból íme nem 
tett naturalista leírás, a saját formanyelvére átírva fejezett ki mindent, egyszer a 
nyugodt figyelést, a messze távolba tekintő ellenséglesést, másszor a fenyegető 
ellenséget vad bőgéssel rettentő harci készséget, — most is a nemes pátoszt, 
amely minden alakját hevíti. Ezt az érzést a keleti népek óta kevesen próbálták 
kifejezni. Az egyiptomi és asszír művészet — főleg annak konkrét sora köz
vetlen természetmegfigyelések alapján, megdöbbentő igazsággal jellemezte a oroszlán 
életét, míg a másik sor nemcsak szimbólumokat, de ennek megfelelő absztrakt 
termákat is teremtett, főleg a perzsák színes kerámikai reliefjeiken. Keleti hálások 
alatt dolgoztak a görögök és rómaiak, majd a bizánci művészek is, akik az oroszlán 
Motívumát, mint bibliai szimbólumot kedvelték és ezen a réven belekerült az a 
nyugati keresztény művészetbe is. Nagyon természetesen az egész íomán és gót 
korszakon át — másodkézből. Újabban tudjuk, hogy ez a forrás a bizánci selyem-
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szövetekben keresendő, melyeket a levantei kereskedés közvetített. Innen a román 
és gótikus művek sajátos stilizáltsága, ott is, ahol a művész erős naturalizmust 
keresett: a székesegyházak kapuzatain, a keresztelő medencék lábazatán, a szabad
ban felállított jelvényeken egyaránt. Nem változott ez sokat a modern korig, — 
míg csak egy francia nagy művész Barye (1796—1875) meg nem találta a szimbó
lumnak megfelelő nagy formát. Nagy természetismeret alapján jutott el ahhoz, a 
zsánerszerűt legyőzve s nyugodt monumentalitásra törekedve.

Fadrusz a pátoszt szólaltatta meg, a nemes pátoszt, a tátottszájú, borzalmas 
hangú oroszlánban is. A figyelő oroszlán minden idege remeg, — az erő, a magát 
fékező erő jelképe. A felbőszült oroszlán csak érzi a veszélyt, de még nem látja 
és indulata fékeveszett kitörését el-elnyomja. Minden formája ezt az érzést magya
rázza, — de több részlet, mint amennyi az érzés éreztetéséhez szükséges, nincs 
kifejtve. Emlékképpé egyszeresített, szélesen, egy-egy főkontúrba fogott forma rajtuk 
minden. Itt Fadrusz eljutott a maga képzeletének megfelelő tökéletes formához.

Nem mondhatjuk ezt a Tisza szoborról (XLIII. tábla 1. kép). A kritika kifo
gásolta a túlnaturalista, derékban elvágott munkásokat, amiben igaza volt; de hogy 
azzal segítve lett volna a bajon, ha a laza alakokat reliefben alakítja, vagy ha 
kőszerűen tömöríti: nem tudjuk. Hiszen reliefszerűen van gondolva a csoport ott a 
talapzat alatt, a követ húzó és toló két alak, s az ásó kubikus a jobb szélen, 
mind sorban a talapzat előtt, reliefszerűen vannak kiterítve. — Csak az a baj, 
hogy nincs vonaluk. Nem a kőszerűség hiánya, hanem az bánt, ami megvan a 
Mátyás emléknél: hogy az alakok nem lényeges elemei a kompozíciónak, nem 
támogatja, emeli, kapcsolja össze a főalakokat a talapzattal semmi, főleg nem 
kompozíciós egység. Ezen nem segített volna az sem, hogyha nem féltesttel emel
kednének ki a gödörből. — Ezzel Fadrusz szimbolizálni akarta azt, hogy Szegedet a 
hullámsírból ásták ki. — De ez a gondolat sincs plasztikai formába öntve, mert a 
talapzatra szoros kapcsolat nélkül odahelyezett kisebb, nagyobb, vagy akár életnagy
ságú figurák sem váltak volna plasztikává. Ugyanez a hibája Canova bécsi síremléké
nek is, mert az emlék lelki és fizikai egysége szétbomlik, ha nincs m':g benne az 
uralkodó kontúr, mely — mint vaspánt — mindent összefoglaljon. A szimbolikus jelen
tőség-plasztikai mozdulatba sűrített formával fejezve ki — mindenesetre gazdagít
hatja és magasabb jelentőséget kölcsönözhet a műnek, — de a plasztikai megoldás 
hiányát nem pótolhatja semmi. Itt a baj az, hogy a koncepció a realisztikus kiindulás
nál megrekedt, magasabb egységbe emeléshez nem segítette a művész formai képzelete!

Hiába, egész élete titáni viaskodás volt a kor realista felfogásával. Ahol kon
cessziót adott neki: elbukott.

11.
Az érzés és annak formája: ezen fordul meg minden művészet.
A germán művészetben mély az érzés, de a formája szertelen, széteső, ágbogas; 

a latin művészet formája kristálytiszta, nyílegyenes, de viszont az érzés nem elég 
mély, nem nyúlik le a lélek titokzatos fenekére, játszi, csillogó, könnyed. E két faj 
művészete mindkét képzeletstruktúrájú művészetnél e korlátok közt nyilatkozik meg.
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Ha a magyar művészet nemzeti jellegének formuláját keressük, arra a kérdésre 
kell felelnünk: mi a nemzeti, a magyar, Fadrusz művészetében ?

Magyar az, ami Mikesben: a bőségesen áradó érzés s a szintúgy áradó fáj
dalom, a léleknek az a heves izgalma, az a benne lappangó, egyre vibráló és 
hevesen lüktető hazaszeretet, mely mondatai ritmusának oly csudálatos numerust 
kölcsönöz.

Magyar az, ami a tárogatóval kísért kurucdalokban felénk sír, az az áradó 
érzés, mely a legkisebb bánatot, a legegyszerűbb sorsfordulatot az egész nemzet 
sorsához kapcsolva, az egyesnek sorsában az összesség sorsát tükrözi.

Magyar az, ami a szerelmi lírikusok hosszú sorában az érzéki hevében izzó 
Balassát éppen úgy, mint Petőfit, jellemzi: szenvedelmük heve, képzeletük tüzes 
képei, áradó érzéseik vulkanikus kitörései.

Magyar a magába fojtott érzés mélysége, mely sohasem válik szenvelgővé, 
amint azt Aranynál látjuk.

Magyar az a csudálatos játsziság, mellyel Jókai elbeszél s a szigorú okfej
tésnek az az indulatossága, mellyel Gyulai kritizál; magyar a szenvedelmét magába 
záró Katona, kinek forrongó érzéseit csak tragikus alakjainak szenvedéseiből érezni 
ki; magyar a nemzeti multat lázas képzelettel visszaálmodó Vörösmarty; magyar' 
a nemzet újjáébresztésén, ízlése pallérozásán, nyelve csinosításán nyughatatlan oda
adással fáradó Kazinczy; magyar a nemzet jövőjét tragikus haláláig fanatikus sze
retettel munkáló Széchenyi, s magyar a zengő szó forró heve, mely felénk árad 
Kossuth szavából.

A szenvedélyes érzés hevessége és elementáris ereje jellemzi a magyar művé
szetet is. A barbizoni művészek köréből kihangzik Paál László sötét, tragikus 
hangja; az impresszionista művészek között milyen intenzív erővel kacag felénk a 
Szinyei Merse Pál derűs életérzéséből fakadó művészetének pazar színjátéka; a 
Courbet tónusharmóniái pedig mint alakulnak át áradó érzések hordozóivá Mnnkácsy 
Mihály hatalmas erejében!

Ami elfojtott pátosz ott szomorkodik Székely Bertalan mélyen átgondolt kom
pozícióiban; ami játszi lendület szenvedelmes erőben életre kél Lotz dekorációiban; 
ami szatirikus szenvedély alakítja Zichy Mihály példázatait; ami érzésgazdagság 
lüktet Izsó klasszicizáló stílusának béklyói között is Búsuló juhászában, de főleg 
láncoló parasztlegényeket ábrázoló figurináiban: ezek adják meg a magyar nem
zeti jelleget a magyar művészet minden jellegző alkotásának. Az áradó érzés 
keres magának megnyilatkozást mindenütt.

Ez az egyik oldal A másik az, hogy ez az áradó érzés sohasem válik szer
telenné. Költőinkben és művészeinkben valami józan mérséklet őrködik az érzés 
hevének egzaltáltsága fölött. Az áradó érzések hangszerén mintha a hangfogó se 
hiányoznék soha. íróink természetének e második eleme ellensúlyozza érzéseik 
szertelenségbe hajlásút, mint ahogy az Alföld fiainál mérsékli az érzések túlzott 
kitörését a dolgok tisztánlátása. A művészeknél is ezt a kettősséget látjuk: a mély 
érzést és az ezzel kapcsolatos leegyszerűsített formát. Fejlődésük majd valamennyi
nél ide vezet.
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„Barátom,— a mint már idéztük fentebb Fadrusz szavait ■—az érzés és annak 
kifejezése a fődolog a művészetben; ez maga a művészet, a korrekt faragás pedig 
csak mesterség.“

Ebben a világításban új fényt nyernek e szavak. Mert ez a titka Fadrusz 
művészete nemzeti jellegének is. Az ő hatalmas, magyar érzését érezzük ki művé
szetéből. Művei előtt állva, nem feledjük el egy pillanatra sem a művészt. Ö nem 
abszolút objektív, erre nem is törekedett soha. Formáin keresztül szíve dobogását 
is halljuk. Leikéből alakulnak ki figurái és ő is éli azok életét, hiszen élményeinek 
szülöttei. Ettől a szubjektivitástól nem tud ugyan egykönnyen tökéletes formákhoz 
jutni, de viszont abból nyernek azok életet, belső mozgást, szenvedélyt. Fejlődése 
nem volt fokozatos, mint a Donatellóé, nem túllogikus, okoskodó, kiszámított, mint 
a Hildebrandé, de nem is lázasan forrongó, mint a Rodiné; az ő fejlődésében 
minden érzelmeihez van kötve, a világlátásához, filozófiájához, mely szubjektiven 
idealisztikus maradt mindvégig. Ez a felfogás táplálta művészetét, ebből fejlesz
tette ki stílusát, mely annak az életnek a képe, melyet megálmodott, de melynek 
eljutott aztán minél egyszerűbb formájához. Az egyszerű forma eme kultusza a 
nemzeti vonás Fadrusz művészetében. Nem azt látjuk-e már a magyar költészetben 
Zrínyinél, akinek hatalmasan felépített kompozíciója csupa egyszerűség: a magyar
ság megváltása saját erényei által. S ez a nemesen nagy eszme minő egyszerű 
formát ölt? Gondoljunk Tasso bárok formájára: milyen nemes veretű hozzá képest 
a Zrínyié! Nem éppen cifrálkodás nélküli, megrázóan tartalmas belső formájával 
hat-e Bánk bán? Gondoljunk csak a német Sturm und Drang költőire, mennyivel 
közelebb áll Shakespeare-hez Katona! És Arany? Szinte látjuk őt, mint törek
szik a minél egyszerűbb formára, mint alakítja, formálja, csiszolja műveit, hogy 
megtisztítsa azokat minden henye részlettől, minden felesleges ékességtől, minden 
túlterheltségtől. S így van ez Székely Bertalannál is, akinek egész élete nem egyéb, 
mint küzdelem azért az egyszerű formáért, mely minél magától érthetőbb legyen, 
minél igazabb és a legkevesebb eszközt igénybe vevő. És Munkácsy és Paál és 
Szinyei és Lofz minden különböző formaárnyalatuk mellett nem egyek-e az egy
szerűség kultuszában? És Lechner, az építészeti forma egyszerűségének aszké
tája ! Ezt az egyszerű formához való hozzáfejlődést lépésről-lépésre nyomon 
követhettük Fadrusznál is, amint — a kor realisztikus áramlatával szemben — 
magára eszmélt és alapérzésének megfelelő egyre egyszerűbb formáját mind 
tisztábban kialakította. Aztán eljutott oda, hogy teljesen hatalmába kerítette azt. 
Abban a pillanatban, mikor önmagát adta, vált nemzetivé művészete. Az áradó 
érzés tökéletes egyszerűséggel kifejezett formáját megtalálta: a hódoló rajongás, 
mely a Mária Terézia-emlék mágnását hevíti, micsoda áradó érzés s mennyire egy
szerű mégis annak a formája s mellette az az ellenséget figyelő kuruc vitézben 
micsoda elszánt akarat van, de mennyire az! Mátyás király alakjában is a szellemi 
és fizikai erő hatalmas egysége mennyire megfelel annak a képzetnek, mely ben
nünk él az igazságos Mátyásról, él minden idők erejével, s ezt a képzetet mennyire 
a nagy művészet egyszerűen megértető nyelvén fejezte ki! Mintha csak a magyar 
népmese naív hangját hallanók, oly meleg közvetlenséggel látta meg alakjait és
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állította őket elénk, csak nagy vonásokban, a tőformákat hangsúlyozva, de a főfor
mákat aztán csudálatos erővel felismerve és kifejezve.

Képzeletstruktúrájának megfelel ez a formanyelv, melynek sajátos rokonságát 
a kora-reneszánsz absztrakt formájával többször észrevettük. A korhangulat rokon
sága bizonyos magyarázó fényt vet erre a jelenségre. A milleniumi években nálunk 
is emelkedő irányzatú, bizakodó szellemű, nemzeti fellendülést ígérő korhangulat 
uralkodott, mint a kora-reneszánszban és általános tapasztalat, hogy rokonkorokban 
rokontörekvések közös stílusjegyekkel egyeznek, sőt néha szabályos ismétlődések 
is vehetők észre. Az igazság az, hogy a művészek kétféle képzeletsfruktúrájának 
megfelelő kétféle törekvés közül hol az egyik, hol a másik irány nyomul előtérbe; 
ebben külső körülmények szerepet játszhatnak, de azért a két irány él és alkot 
egymás mellett, minden időben. Most aztán az egyes fejlődési sorokban spontán álla
nak elő a hasonló formák, mint a rokon képzelefsíruktúrák eredményei, csak árnyalati 
különbségekkel, melyek az egyes koroknak, a materiális kultúrától befolyásolt társa
dalmaknak felelnek meg, mint a bennök élő emberek álarcai, melyeket most román, 
majd gót, reneszánsz, bárok, rokokó, ampir, biedermeier stb. etikettel látunk el. 
Valójában mindenkor csak két stílust teremtő erő működik a sokféle külső máz 
alatt is. Az absztrakt és a konkrét képzelet által megkövetelt formavágy éli ki 
magát és hat az egymást követő nemzedékek lelki életének külső figurái mögött s 
egyszer az egyik, máskor a másik jut homloktérbe a korviszonyok hatása alatt, de 
valójában ez a két stílustörekvés a művészet gyökere. Nem a szociális környezet 
állapítja meg a formát; stíljét vesztett az a művészet, mely ösztöne ellenére a 
mecénás ízlését követi! A forma a képzeletstruktúrához van kötve, mely kétféle 
lévén: a stílus is, melyben a forma megjelenik, — mint láttuk — szintén kétféle.*) 
Fadruszé absztrakt, az élet fölé emelkedő, eszméihez alkalmazkodó, azzal har
monikus, önmagába zárt és egységes. Tökéletesen megfelelt áradó érzelmeinek, 
melyek képzeleti képeit ihlették, s vízióinak, melyeknek kifejező formája leegysze
rűsítve ideális világnézetének hiánytalan kifejezői. Ekkor állott Fadrusz fejlődése 
zenitjén.

— De kezdődik a tragédia!

♦) A művészettörténet — e pszikológiai alapon — új megvilágítást remélhet. Spengler erőszakosnak 
látszó sok egyidejűsége ilykép könnyen érthető, mert hiszen a legkülönbözőbb korokban — láttuk — a rokon 
képzeletstruktúra rokon formafelfogásban nyilatkozik meg. Mind ez messzebbmenő íörfénetfllozófiai meggon
dolásokra is alkalmat ad. Ezekkel Új Laokoon c. művemben fogok foglalkozni.

Fadrusz rajza.
13



XV.
Idegenben, 1898 szeptember 10-én, halálra sebezve, meghalt Erzsébet 

királyné. Élete utolsó éveiben ott élt, járt-kelt a világban, mint sebesült 
vad, a magányt keresve, a csendet a természettől kérve, de meg nem 
kapva a gyógyító írt halálos sebére, mert elvesztene mindenét, egyetlen 

fiát, s gyógyíthatatlan bánatát Niobeként hurcolta magával, rejtekhelyről-rejtekhelyre. 
Vele érzett az egész ország. Mint egykor ő az országgal, melynek ügyét királynői 
jósággal szolgálta. Mikor halálos sebet kapott, némán zokogott vele minden magyar 
szíve. Az anya fiát, az ország jövendőbeli magyar királyát gyászolta, s ebben egyek 
voltak és vigasztalhatatlanok. S együtt érzett vele a természet is.

Alles klagt, klagt in der Natur ... — mondotta a királyné és hurcolta sebes 
szívét tovább, tovább . . . Ezt a sebes szívet szúrta agyon az orgyilkos tőre!

Az ország felhörgött. Ilyen elementáris fájdalommegnyilvánulásra nem volt 
még eddig példa. Önként, anélkül hogy valaki kezdte volna, megtermett az eszme: 
méltó emléket a nagy királynénak! Alig négy hét alatt több mintegy millió korona 
gyűlt egybe és a pénz nőtt, nőtt egyre, szinte megdöbbentő arányokat öltve. Be 
kellett fejezni törvényhozásilag a gyűjtést, s megindultak az emlékkiállítás-terve
zések a legszélesebb alapon. Báró Aczél Béla kezdte, mások folytatták, görög 
templom felállítását és más egyéb ideát hangoztatva, a legkülönbözőbb helyeket 
ajánlva, sőt szobrászatunk alacsony színvonalára hivatkozva — nemzetközi pályá
zatot is proponálva. Fadrusz nyilatkozott: „Megáll az eszem, hogy mit gondolnak 
azok az urak a művészetről, akik egyszerűen ki akarják szabni előre a dolgot. 
Bízzák azt a művészekre!“

Évek teltek el meddő tárgyalásokban, egészen fölösleges újságírói polémiák
ban, végül is a törvény egy országos bizottságra bízta az Erzsébet-emlék ügyét. 
Pályázatot írtak ki a Szentgyörgy-íérre, kizárólag magyar művészek számára, 1902 
január elejére.

Fadrusz dolgozni kezdett. Megszűnt számára minden más érdek, egész lényé
vel abba a gondolatba merült el, milyennek lássa a királynőt? Lelkivilágát meg
rázta a tragikus halál, s sebével a siket magányban enyhe! kereső, szomorú
ságba temetkező mártír képe egyre jobban vallásos képzetek közé helyezkedett el. 
Mint ahogy a legendák keletkeznek, költői lelke megálmodta a szenvedő, szerető, 
aranyiöviskoronát viselő királynő alakját, amint megdicsőülve belép a mennybe, 
hol fogadják őt történelmünk szentjei mennybéli virággal, élükön Szűz Mária, Paí-
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róna Hungáriáé, tárt karokkal (LXXXII. tábla). És látta a megdicsőültet, felhaladva a 
nemzet oltárának lépcsőjén, átadva a halál sötétszárnyú angyalának élete tövis
koronáját (LXXXI1I. tábla, 1. kép). Egymásután jelentek meg előtte a magyar szentek, 
sorba állva, várva a legújabbat, aki életében oly sok jót tett, meggyógyította egy 
nemzet vérző sebét, s életében oly sokat szenvedett, mint anya, s meghalt oly korán, 
orgyilkos tőrétől. Igen, igen, így fogjuk látni, ilyen legendás alaknak a nagy nem
zeti hősnőt...

Oltárt akart emelni: szimbolikus oltárt és ezért segítőtársat keresett, építészt, 
aki méltó keretet adjon az ő naív meseképzeletének. A mártírnőt látta az angyallal, 
de a szenteket el kellett helyezni egy mesebeli építményben, melynek vallásos 
hangulatot keil magából árasztania, idő és kor fölött állót, minőt a költői álom 
megkíván.

Még mielőtt ez az áhitatos érzés megtalálta volna a maga naív és vele egy- 
értékű formáját, Fadrusz Korb és GiergI építészekkel társulva, a rövid határidőtől 
is ösztökélve, gyorsan formába öntötte érzését, — érzését, mely a maga nemében 
páratlanul becses és fölötte alkalmatos lett volna a legcsudásabb megörökítésre. 
Az építészi felépítmény lépcsős teraszra állítja a zömök oszlopokat, melyek nagy . 
román ívet tartanak, ennek két modernízű torony a hátsó kiképzése, közepén egy 
mesebeli ülőalak, fátyollal letakart, kardot, címert tartó nő, az idők ismeretlenségét 
jelképezve (LXXXIII. t. 2. kép). Minden pozitív itt ez épületen, minden, amit az épí
tészek csináltak, csak háttér, foglalat az alakokhoz, csakhogy velük egybe nem 
olvadó, legkevésbbé érzésben, idő és térfeletti érzésben, a mesék világának adva 
meg az építészeti formáját, amint illenék. Fadrusz érzése más formát érdemelt 
volna meg. Kitünően fejtegette ezt Beöthy Zsolt az egyetemen tartott nekrológjában.

„Talán egy sincs Fadrusznak összes művei között, mely annyira megvilá
gítaná a monumentális művészetnek azt a követelményét, hogy tartalmilag nagyszerű, 
fenséges, egy egész nemzet érzés-, képzelet- és gondolatvilágából vett legyen, mint 

Erzsébet királyné szoborpályázatra első alkalommal benyújtott mintája. A mű, 
mellyel Fadrusz Erzsébet királyné emlékét meg akarta örökíteni, azt a gondolatot 
állítja elénk, hogy az ország pafrónája, Szűz Mária várja a maga égi dicsőségében 
a földi szenvedéseitől megszabadult királynét s várják mind a magyar szentek a 
mennyei trón oldalán. Mingyárt feltűnik ebben a gondolatban, hogy egészen a 
magyar lélek világába helyezi bele a királyné emlékéi. Ha visszagondolunk a pálya
művek legnagyobb részére, a királyné mindenütt a jelen magyar népnek jóltevő 
anyjául van feltüntetve, aki betegeket látogat, szegényeket vigasztal, elcsüggedteket 
bátorít. De ezekkel az erényekkel minden, a nép szívéhez közel férkőzött fejedelmi 
asszony ékes, bizonyára ékes volt Erzsébet királyné is. Nem is éppen ezek miatt 
az erények miatt buzdult fel a nemzet lelke emlékének megörökítésére, hanem a 
kegyelet gondolata annak a viszonynak az érzéséből fakadt, mely őt a magyar 
nemzethez, hazánkhoz fűzte. Mi azt a viszonyt, amelyben Erzsébet kiiályné a magyar 
^mzethez állt, történeti magaslaton láttuk, Erzsébetet a magyar történet jelentős 
alkjának éreztük. Ezt érezte Fadrusz és ezt mutatta be. Mikor vallásos képzetek 
körében mutatta be Erzsébet királyné alakját, talán még akkor is a leghelyesebb

13*
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úton járt. Ha lélektanilag vizsgáljuk a ragaszkodásnak, a kegyeletnek azt az érzését, 
mellyel boldogult királynénk iránt minden magyar ember viseltetett: úgy érezzük, 
hogy ez az érzés olyan rokon a vallásos áhítattal, hogy csak ez áhitat képeivel 
fejezhető ki igazán. Aki ezt a művet látja, a műveltségnek bármely fokán áll is, 
abban a percben megérti és érzi, hogy Erzsébet királyné nekünk magyar szentünk. 
Lehetnek ennek az alkotásnak különösen építészeti gyöngeségei, tévedései, melye
ken könnyű (?) lett volna segíteni; de hatalmasabb, igazibb, jellemzőbb, magyarabb 
gondolatnak a lángelme egyszerűen megértető nyelvén senki sem tudott kifejezést 
adni úgy, mint Fadrusz, ez az igazi zseni.“*)

Keszler József is azt hirdeti: „A legtöbb művészet ebben van, mert ebben 
van a legtöbb érzés, a legtöbb lelkesedés, a legtöbb lélek. Ez az igaz szó. Ezt 
kerestük már régóta. Ebben a műben lélek van. És pedig a mi lelkünk van benne... 
Eszméje hatalmas és szép“.**)

Csakhogy az eszme és forma még nem volt egységessé érve, maga az eszme 
finom, intim hatásokat követelt, míg Fadrusz képzeletében — a feladat külső fel
tételeinek akarva megfelelni — a forma szokatlan dimenziókat öltött. így egyenet
lenségek állottak elő, belső ellenmondások, melyeket ő is érzett, de még mielőtt 
megoldhatott volna, máris pályáznia kellett. Erről sokat panaszkodott. Azzal 
vigasztalta magát, hogy alapjában eszmepályázatról van szó, s elsősorban a gon
dolatot fogják méltatni s nem veszik végleges megoldásnak a kísérletei.

Tudjuk, hogy mi történt.
Itt kapta az élettől az első halálos sebet. Ebbe pusztult bele. Az Ember, kiben 

bízott és hitt, megcsalta őt. Micsoda más világ volt ez a Pest, anno 1902, mint 
egykor a pozsonyi és kolozsvári! A pályázótársak, mint megannyi élet-halálra 
elszánt legény, teljes fegyverzetben léptek a porondra. Az összeköttetés és intrika, 
a rágalom és lekicsinylés, a gúny és hazudozás minden fegyverét igénybe vették. 
S aztán a külföldi ítélőbírák vezére, Bruno Schmitz, a lipcsei Völkerschlachtdenkmal 
nagy építészeti tömegekkel dolgozó szerzője, ki irtózott az intimitástól, a költői 
gondolattól és a Szent György-térre emelendő szoborban építészeti monstruózitást 
keresett, olyat, mely az ő nagy dimenziókban dolgozó képzeletének megfeleljen. 
Bruno Schmitz kiadla a jelszót: az emlékműnek koronáznia kell a hegyet, s ezt 
oly ellenmondást nem tűrő hangon ismételte, magyarázta, hangsúlyozta, dörögte a 
zsűri ülésén, ahogy az akadémiák szabályokat állapítottak meg, s ahogy a zsar
nokok az emberiség fülébe dörögték: „az állam én vagyok“. Pedig a monstruózitás 
még nem monumentalitás, a nagy dimenziók magukban még nem adnak ritmust 
és ritmusérzés nélkül nincs művészi hatás. De ez a szempont ekkor még nem 
érvényesülhetett. Bruno Schmitz álláspontja győzött. Mely pokoli gúnnyal esett 
neki Fadrusz tervének: „Hogyan: két millió korona áll a rendelkezésedre és te 
egy kis schmuckkasztlit csinálsz? Hát mi lesz a heggyel, a lejtővel, a lánchídról 
való nézettel, a hajófedélzetről való meglátással? Krönen . . . Krönen ... Ez itt 
a fontos!“ A közönség, amint az Új /dők-ben megjelent nyilatkozatok tömege

*) Budapesti Hírlap, 1903 nov. 1.
*♦) Magyar Nemzet, 1902 febr. 17.
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is igazolta, melléje állott, s melléje álltak a jobb érzésűek. De hasztalan: ő csak 
a zsűri gúnyját hallotta, a Bruno Schmitz hangját, mely az ő szép álmát össze
törte. Pedig az idő nem a Bruno Schmitzeket igazolta. Még tíz év sem múlt el 
és a németek is kezdtek kiábrándulni a monsfruozitás kultuszából. A Frankfurter 
Zeitung egyik kritikusa (1911 nov. 24.) azt kérdi: „Wer will bezweifeln, dass wir 
anfangen uns der Bruno Schmitzschen Berganlagen ein wenig zu schämen; ihr 
Übermass wird sie je länger desto sicherer unmöglich machen, was uns zuerst 
daran begeisterte, das „zyklopedische“, erweist sich als der irrtümliche Über
schwall einer Zeit, die Mass und Gesetz der Kunst verloren hat.“ De ekkor még 
ki hallgatott a szavunkra ? Fadrusz érezte, hogy a zsűri igazságtalan, érezte, hogy 
kritikusai is azok, mikor az eszmevázlatot kész formának vették és összevont 
szemöldökkel konstatálták: „Egyetlen pályaterven sem látszanak az alakok annyira 
elhelyezetteknek, mint ezen a terven.“ S ő oly egységesnek, oly egyérzésből fogant- 
nak érezte művét, s megvonaglott ... „Az alakok — mondotta a másik — ahelyett 
hogy egységesen egybeforrnának, egy sor csoportozatra oszlanak . . . s ami nagy 
hiba, nem képeznek az architektúrával organikus összefüggést s mozdulataik nem 
árulják el, hogy a lépcsőn lejátszódó jelenethez bármilyen közük is volna.“ Hogyan? 
— mondotta Fadrusz — nézz csak a szentekre és látni fogod, ha kezeim között 
teljes részleteikben kialakulhatnának az alakok, mily meghatottság vibrál arcukon, 
fogadván mártírtársukat . . .

Egyáltalán Fadrusz sohasem volt híve a zárt kompozíciós formának, az ő 
csoportfelépífési rifmusérzéke a szabad, a nyílt formákhoz hajlott. Ha a szabad 
csoportelrendezést egységes kontúr fogja át, amit a szabad tér megkövetel, mint 
Mátyásnál, hatása elemi is. Itt azonban az architektúrába állítással az egységes 
kontúrról lemondott, s úgy érezte, hogy a lelki egység kielégítő. Igaza volt vájjon ? 
Hitében azonban megrendült.

Hasztalan, küzdenie kellett tovább, vesztett reménnyel, bizalom híján, tépett szár
nyakkal, leplezve a világ előtt a méltatlannak felfogott mellőzésen érzett halálos bánatát.

A második mérkőzést Kapott a készülődésre egy évet, de János közben 
leleplezte Kolozsvárott a Mátyás-emléket, Zilahon a Wesselényiét, Kisbéren a 
Wenckheim-szobrot, hogy aztán elsiessen Olaszországba: pihenni, pihenni. Mert 
hej, nagy megpróbáltatáson ment most keresztül! A világ mintha új színt öltött 
volna. Az emberek másnak tűntek fel előtte. Emberekről, kikkel azelőtt baráti 
nyíltsággal fogott kezet, kitűnt, hogy ha az érdekük úgy kívánja, árulók, hogy 
önzésből rágalmazók, emberek, — kiket barátainak hitt. Mi, barátai, persze hogy 
elibé álltunk a kollégák rágalmainak. Hisz én például tudtam, hogy pályaművét 
Maga mintázta és nem idegenből hozott segéddel dolgozott, amiből keletkezett vila 
visszhangja ez a levele:

„Naphegy. Kedves Barátom! Folyton arra gondolok, amiről tegnap beszéltünk. Nagyon 
Meg vagyok hatva, hogy vannak még férfiak, akik nem engedik, hogy barátjuk nevén a 
tágalom még egy makulája is száradjon. Nem törődöm vele, hogy a förtelmes hazugságokat 
ki költi, de szívemnek végtelenül jól esik, hogy a sok pletykázó vénasszony közölt néha
iján egy férfiú is felemeli a hangját. Fogadd tiszteletem és kézszorításomat, híved János*
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Ebben az időben mintázta oroszlánjait és szilaj szenvedéllyel merült el állat
tanulmányaiba. Az állatot különben is mindig szerette. Széchy Károlyné írja, hogy 
mikor először volt náluk Kolozsvárt és ott ültek a villa erkélyén, „Duna“ nevű 
kutyájuk láttára majd hogy leugrott az erkélyről nagy örömében. Az ebédlőpamla- 
gon, puha vánkoson pedig látott volt ott náluk egy cicát anyai örömében, — oda 
is rajzolta őket, emlékezetből, egy levele szélére. (Közölve a 120. 1.) Most, hogy az 
oroszlán kiszakította egy darabig a csalárd emberek utált társaságából, megnyug
vást keresett az állatok: a ló, a kutya, a farkas lelkének megfigyelésében. Ez időben 
csakis ezekről szeretett beszélni. Csodálatos dolgokat tudott a lóról, melynek ismerte 
a lelkét. Egész szenvedéllyel merült el egy-egy lóhistóriájának elbeszélésébe. Lovik 
Károlyhoz írt leveléből az a remény olvasható ki, hogy végre megtalálta azt a 
pontot, ahol örök tényezőkkel, hamisítatlan jósággal és igazsággal, istenadta lelep- 
lezetlen vonásokkal, örök erővel és örök pszikológiai vonásokkal találkozik, s 
azokat fogja a világnak bemutatni.*)

Tényleg azonban pihennie kellett. A Lidóra ment tehát s onnét tovább, Rómába; 
de nagyon lassan haladtak előre. „Nem képzeli, — írja a felesége K. Lippich Elek
nek, — Jánosomat mennyire kifárasztotta ez a három szoborfelállítás egy hó lefo
lyása alatt és a nagy öröm és siker.“ Igen, — a nagy bánat. Nekem már azt írta: 
„Kedves öregem, én most itt a tengerparton pihentetem fáradt agyvelőmet, aztán 
megyünk Rómába. Először életemben, fene nagy dolog ez, Bélácskám!“

Aztán megjöttek a nagy útról és ősszel hozzáfogott a második pályázathoz. 
Közben elmentem hozzá Lechner Ödönnek egy izenetével. A nagy építőmestert meg
ihlette János műve s egy csodaszép megoldásra, közös munkára hívta fel. És azon 
melegében be is mutattam neki Lechner tervét, mely szintén a Szent György tér 
megoldása volt. De micsoda hatalmas költői formában! E pillanatban azt hittem, 
hogy küldetésem van: összeboronálok egy pár embert, kiket az Isten is egymásnak 
teremtett és létrejön az a királyi rózsatorony, melynek szentélyébe áhitatos szívvel 
fog belépni Erzsébet királyné imádására a magyar!

János meggondolási időt kért, noha látta, hogy ez a jövő. De makacs önfejű
séggel újra előbbi építészeivel társult, mert azt hitte: ez a becsület kérdése. Ha 
velük kezdte, velük kell buknia vagy győznie. Most az új feladat után, mikor a hegy 
megkoronázása lett a cél, az építészei vették át a vezetést; Fadrusz csak bele
alkalmazta a tervbe az alakokat, azokon is változtatva. Elsősorban magán az 
alapeszmén, mert egy gazdátlan mende-monda szerint a király megütközött azon, 
hogy hitvesét mártírnőnek ábrázolják, aki egész életén át aranyos töviskoronát 
hordott. S János engedett: új pályatervén már nem a mártírnőt fogadják a szentek, 
de előttük ül zsölyeszékben a királynő (LXXXIV. tábla, 2. kép). Ezzel azonban az 
eszmei kapcsolat az ülő főalak és a hátamögöít látható csoport között — érthe
tetlenné vált.

S maga az architektúra ? Egy nagy házfront, alatta kicsi figurák, Fadrusz 
alakjai így hors-d’oeuvre-ré sülyedtek, építészet és szobrászat közt minden szerves

♦) A Hét, 1903 nov. 1.
**) Magyar Nemzet, 1902 febr. 17.
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összefüggés eltűnt: az építészeti tömeg agyonnyomta a szobrászi részt. Sírt a 
szívünk, mikor ezt a zsűri-kánon által kialakult íorzszülöttet láttuk. És, sajátságos, 
Fadrusz az utolsó pillanatig hitt műve sikerében, bár ez időben már betegeskedett: 
régi, lappangó tuberkulózisa kitört és sokáig nyomta az ágyat. Ámde a sok pályá
zati intrika ismét rendkívül elkeserítette. „Munkám, — írja Lippichnek, — munkám 
nagyon jól hat, nem is féltem a többitől. Nagyon idegeskednek, amióta áll. — De 
azért majd leszavaznak ellene, mint a karikacsapás.“ Persze hogy leszavaztak. 
Még leghűbb hívei is ellene fordultak. Ez a bukás aztán — halálos volt.

Most már mások is jöttek azzal a tanáccsal, hogy — radikális megoldás 
kell. K. Lippich Elek írja neki: „És ha architqktust nem változtatsz, nem is remélem, 
hogy győzelmesen kerülhetsz ki ebből a veszekedett káoszból . . . Tudni szeretném 
a szíved és a fizikumod állapotát. Adná az Isten, hogy Herkulesi ép erőd birtokában, 
lelked újra kibonthatná a szárnyait és diadalmas ragyogásban repülhetnél jó 
magasan az ingoványok fölött. Neked a sugaras magasság való, nem a szennyes 
mocsárgőz.“

Milyen jól beleláttak igaz barátai János leikébe! De már ekkor minden el volt 
vesztve. A második bukás után, a májusi Dunaünnepen meghűlt, mellhártyagyulladást 
kapott, s hetekig kellett újra ágyban maradnia, ami elerőtleníté. Nyáron aztán 
Stoósz fürdőre ment, ahol azonban nem hagyták nyugton a gondok, adósságok és 
hitelezők képében, ami a gyógyulást megnehezíté. Őszre visszatért, lázasan. 
A tuberkulózis pusztította. Az orvosok már nem segíthettek, csak hitegették. De mi, 
barátai, tudtuk, hogy az öröklött betegség képében ott leskelődik a halál a szép 
naphegyi villa küszöbén. Várta az már azt az egyetlen őrizetlen pillanatot, mikor 
a hitvesi szeretet magára hagyja; de erre sokáig hasztalan várt: kicsi asszonya önfel
áldozó gonddal ápolta. Látszólag eredményesen. János remélni kezdett. Életkedve ébre
dezett, noha a testi gyengeség sorvasztotta. Munkavágya is fel-feltámadt. Megalkotandó 
munkák végeláthatatlan képei zúgtak, zsibongtak lázas képzeletében. S úgy örven
dezett minden jelnek, mi javulást ígért! Október 23-án azt írja nekem a felesége, 
hogy János már a javulás útján van. Másnap örömmel adja Lippich tudtára, hogy 
a kedves beteg két nap óta lázmentes, de azért, sajnos, az orvos szerint csak 
hetek múlva mehetnek üdülni. A leskelődő halál, onnét a küszöbről, jött aztán 
beljebb, beljebb, s 26-án este félhétkor — egy őrizeilen pillanatban — elragadta. 
Negyvenöt gyertya égett a ravatalánál, az ő negyvenöt évének jelképe! (LXXXV. 
tábla, 1. kép) Az egész ország felzokogott a gyászhír hallatára, özönlött a nép 
a ravatalához, melynek egyetlen dísze első nagy sikere: Feszületé volt. Temeté
sén megjelent barát és ellenség, a jelenvoltak névsora hasábokat foglalt el az 
újságokban . . . Én nem voltam ott: én halálhírére ideglázba estem . . .

Másfél éve éppen, hogy itt megakadt a toliam. Közben kitört a világháború, 
a nemzet léte, a magyar kultúra sorsa forgott kockán s magam is súlyos beteg
ségen estem keresztül. Azóta mindig csak biztattam magam: be kell fejezned a 
könyved! Mert elvégre is Jánost eltemették. Nagy dísszel, pompával. Pozsony, 
Kolozsvár, Szeged és Zilah küldöttségileg képviseltették magukat. A megható gyász- 
irnát Mátyás király életírója, Fraknói Vilmos püspök, mondotta. Művésztársai
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nevében Jendrassik Jenő, a kolozsvári egyetem megbízásából Apáthy István rektor 
beszélt. Aztán kocsira emelték a koporsóját és megindult a menet, ki a kerepesi 
temetőbe, a gyásznéptől feketéllő uccák hosszú során. Aztán misét mondottak lelki- 
üdvéért. A budapesti egyetemen Beöthy Zsolt, a kolozsvárin Márki Sándor emlé
kezett meg róla. Jöttek az özvegyhez a részvétlevelek királytól és kormánytól, nagy
nevű férfiaktól és névtelenektől tömegestül. így Ion vége Fadrusz Jánosnak, s ami 
benne halandó volt, elvegyült a földdel, hogy hol? (LXXXV. tábla, 2. kép.) A teme
tőnek ez a szent helye jeltelen ma is.

És alussza ott Fadrusz János örök álmát, magával vivén egész sorát a hal
hatatlan alkotások terveinek, melyekkel foglalkozott, de csak képzeletben. Mindössze 
a karánsebesi királyszobrot s a Szent István templom Szent László szobrát hagyta 
hátra oly alakban, hogy azokat tanítványa, Rollinger Rezső befejezhette.

Még 1901 áprilisában a Semmelweis emlék bizottságától megbízást kapott 
volt a Semmelweis szoborra (Strobl Alajos lépett örökébe), 1902 június 2-án a 
pozsonyi Petőfi szobrot vállalta el, írván a következőket: „Ezennel kötelezem 
magamat, hogy a Pozsonyban felállítandó Petőfi szobornak nemcsak tervezetét, hanem 
végleges nagy mintáját is a saját költségemen elkészítem úgy, hogy a bizottságnak 
csak a technikai kivitel költségeiről kell gondoskodnia. Hálám adóját rovom le 
csak ezzel szeretett szülővárosom iránt, melynek mindenemet köszönhetem s boldog 
vagyok, hogy ezzel egyúttal nemzetünk lángoló géniuszának is hódolhatok.“ (Radnai 
Bélára maradt a feladat.) Kassa tőle várta a honvédszobrot (elkészítette Szamo- 
volszky és Horvai), Arad a Kossuth szobrot (megcsinálta Pongrácz és Margó), 
Kecskemét is a Kossuth szobrot (megvan Telestől), Nagyvárad lovas Szent-Lászlót, 
(máig terv maradt), Csatád Lenau szobrát (elkészítette Radnai Béla). Síremlékeket 
is tervezett, Balog Jenő, v. igazságügyminiszter, első felesége emlékét várta tőle. 
Dr. Martin szintén. De mindez csak képzeletében ha élt, mikor a halál kiütötte 
kezéből a mintázófát.

A magyar társadalmat váratlanul érte ez a csapás, s első pillanatban magasan 
csapkodott részvétérzetének szalmalángja. Az özvegyére gondoltak, a magáramaradt, 
elhagyott fiatal özvegyre, s tervek merültek fel tervek után: hogyan lehetne jövőjét 
biztosítani? Fadrusz műveiből kiállítást kell rendezni — vélte az egyik — s a 
befolyó összeget csatolják ahhoz a nemzeti adományhoz, amelyet a kolozsvári 
Mátyás-szobor Budapesten felállítandó másolatáért adnának neki. Csakhogy a 
kolozsváriak ez ellen élénken tiltakoztak. Dr. Gidófalvy István nyílt levelet írt 
Hegedűs Sándorhoz, mint a Mátyás szoborbizottság elnökéhez, hogy ez a terv 
Kolozsvár megkárosítása volna. Alexander Bernát sem pártolta. „Mi úgy érezzük, 
hogy a művészi alkotás részben egyetlenségében rejlik.“ Csináljanak inkább egy 
termet a Szépművészeti Múzeumban, vázlataiból és műveiből, állítsák fel valamely 
templomban az Erzsébet-emléket. De minden tervezgetés eredménye az lett, hogy 
nem történt semmi.

Pedig a Mérnök és Építész Egylet bizottságot is alakított, mely megindította 
Fadrusz szobrára a gyűjtést; rendeztek itt-ott hangversenyeket is a szoboralap 
javára, mint 1904 április 20-án a budai Vigadóban, ahol Maróthy Margit elszavalta
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Váradi Antal ódáját. Síremlékére feszületének márványból való kifaragtatását is 
tervezte egy női bizottság, de ebből sem lett semmi.

Az özvegyről aztán gondoskodott néhai való jó királyunk, öreg édesanyjáról 
pedig haláláig Pozsony városa, mely hű maradt nagy fiához s egyik uccáját Fadrusz 
Iános uccának nevezte el és a Mária Terézia szobor szomszédságában mellszobrát 
állította fel. Miképpen Fadrusz tudta, mivel tartozik ő Pozsonynak, azonképpen 
Pozsony is tudta, mivel tartozik Fadrusznak!

Lechnet Ödönnek az Erzsébet-pátyázatra tervezett Rózsatorony vázlata után.





FADRUSZ JÁNOS MŰVEINEK JEGYZÉKE.

Reliefek. Pozsony, 1882.
Krisztusiéi. Pozsony, 1885.
Törpe és a szőlőtőke, 1885.
Batkáné arcképe. Pozsonyi városi múzeum, 1885.
Korbayné arcképe, u. o. 1885.
Lippert Ferenc arcképe, u. o. 1885.
Bauer Carola arcképe, u. o. 1886.
Palugyay Jakab arcképe, u. o. 1886.
Scomparini Cézár arcképe, u. o. 1886.
Scomparininé arcképe, u. o. 1886.
Fiatal nő arcképe, u. o. 1886.
Neiszidler Károly dr. arcképe, u. o. 1886.
Thiard—Laforest József arcképe, u. o. 1886.
Ortvayné arcképe, u. o. 1888.
Amazonok harca. Reliefrajz. Felesége tulajdona, 1889.
Sabin nők elrablása. Reliefrajz. Felesége tulajdona, 1890.
Rónay Jácint arcképe. Pozsonyi Toldy-Kör, 1890.
Apolló a szárnyas Ámorral. Pozsonyi városi múzeum, 1891.
Szegény Lázár. Pozsonyi városi múzeum, 1891.
Perseus legyőzi Medusát. Reliefrajz, 1890.
Feszület. Szegedi Múzeum, 1891.
Mária Terézia emlék. Vázlat. Pozsonyi városi múzeum, 1892.
Mária Terézia emlék. Pozsony, 1895—1897.
Két törvényhozó. Budapest, Igazságügyi palota, 1895.
Mátyás-emlék vázlata, 1894.
Mátyás-emlék. Kolozsvár, 1895-1902.
Mátyás-emlék kismintája. Bronz. Budapest, Vár, 1900.
Wesselényi-emlék. Zilah, 1896—1902.
Tuhutum-oltár. Zilah, 1896—1902.
Toldi viaskodása a farkasokkal. Bronz. Szépművészeti Múzeum, 1901.

Több másodpéldányban.
Tanulmány a Toldihoz. Magántulajdon, 1900.
Tisza-szobor. Szeged, 1899—1904.
Wenckheim Béla szobra. Kisbér, 1901.
Wenckheim Béla arcképe. Földmivelésügyi minisztérium, 1900.
Két Atlas. Budapest, királyi palota, 1897.
Négy oroszlán, u. o. 1901—1902.
Szent László. Budapest, Lipótvárosi templom, 1905.
Első Erzsébet-pályázat terve, 1902.
Második Erzsébet-pályázat terve, 1905.



NÉVMUTATÓ.

Aeschylos 105. Alexander Bernát 87, 95, 125, 
154, 200. Alphand 98. Ambrus Zoltán 105. 
Aman-hotep 105. Andrássy Tivadar gróf
69. Apáthy István 200. Arany János 25, 191. 
Assurbanipal 164. Ágai Adolf 116.

Bajza 25. Br. Balassa 191. Balkó Sándor 
115. Balzac 45. Barabás Miklós 96. Bartels 
Wanda 97. Barye 44, 46, 190. Batka János 
25, 26, 27, 50, 51, 67, 71, 75, 79, 175. 
Bécser János 96. Begas 45. Benczúr Gyula 
115. Beöthy Zsolt 95, 96, 195, 200. Bergson 
185. Bernini 46,58,172. Bezerédy Gyula 79,
95. Bihari S. 115. Björnson 105. Blanc 44. 
Bologna 148. Bosselt 187. Both István 96. 
Brandl Alajos 12. Bródy Sándor 21. 
Brunelleschi 159. Buffon 158.

Caffieri 46. Canova 42, 154, 140, 190. Cár- 
peaux 44, 45. Castagno 170. Cellini 118,140, 
148. Chapu 45. Chefren 179. Cherbuliez 158. 
Cicero 155. Collinászy 24, 29. Condivi 111. 
Corot 45. Courbet 45. Csalányi Dániel 
24, 25, 154. Cserzy Mihály 110. Csók 112.

Dalou 45, 46, *56, 96, 155, 155, 186. David 
d’Angers 42. Delacroix 145, 151. Deloye 47. 
Demeter 187. Deréky Anna, felesége 80. 
Donatello 44, 159, 142, 170, 171, 180, 192. 
Donner R. 10, 140, 175, 177. Drodlleff 24. 
Dröxler 76, 77, 85. Duhousset 170. Dürer 
158, 177.

Eisenhut 112. Első ideálja 55, 54—58. El 
Greco 145. Engel Károly 15. Engyeli Jenő 
75, 77, 86, 105. Erzsébet királynő 59, 194. 
Ewinger Teréz, anyja 9.

Fadrusz János id., apja 9. Falconet 152, 155, 
172. Fényes 115. I. Ferenc József 78, 82, 
86. Ferenczi Zoltán 79, 89, 95, 95. Ferenczy 
István 176, 177. Ferenczy Károly 115. 
Fillipovich 22. Flaubert 45. Fodor István

24, 67, 68. Forray Béla 24, 29, 80. Fraknói 
Vilmos 199. Frigyes főherceg 75, 82, 90. 
Frisch Antal 52. Fülöp Jónás 27.

Gerard Dávid 176. Gericeault 65. Gerő Ödön 
79, 105. Gervay Nándor 69, 82, 85, 88. 
Ghiberti 151. Giehuber 15. Gidófalvy István 
200. Giotto 159. Girardon 178. Goethe 15,
25, 181, 185, 186. Gorkij 154. Gottschewski 
151. Grimm H. 155. Groisz Gusztáv 91. 
Grünewald 142, 145. Guido Reni 156, 140. 
Gyarmathy Miklós 80. Gyulai Pál 191. 
Gyurikovics Zsigmond 104.

Hamerling 15, 24. Hamvai 79. Hauszman 
Alajos 99. Haydin 24, 25, 81. Hegedűs 
Sándor 90, 200. Hegel 25. Hellmer 49, 
54—66, 74, 91, 154. Hellmeyer 148. Herder 
155. Herman Otto 117. Hems Harry 69. 
Heitner 151. Hevesi Lajos 44, 87. Hillebrand
70. Hildebrand 61, 146—148, 192. Hirsch
feld Sándor 79. Hoeber 187. Hock 106. 
Hodler 179. Holló 95. Homeros 105. 
Horák 1. 19. Horovitz 115. Horvai 200. 
Houdon 46. Hummel N. János 25, 59.

Ibsen 105. Ingres 56, 179, 186. Ivány-Grün- 
wald 115. Izabella főhercegnő 75. Izsó 186.

Jacobsen 105. Jacobson 146. Jendrassik Jenő 
200. Jób 164. Jókai 105. József főherceg 
92, 119.

Kaizler György 96. Kant 25, 155. Kapos 
Sámuel ifj. 95. Karacsay-kódex 95. Kardos 
Gyula 116. Karlovszky 115. Katona József 
191. Kazinczy 191. Kelemen Márton 17. 
Keleiy Gusztáv 75, 82. Kemény Zsigmond 
105. Keszler József 81, 142. Kincs Gyula 96. 
Király Pál 117. Kolovrát I. 29. Kolozsvári 
testvérek 20, 144, 148, 177. Köllő Miklós 
79. Kumlik 75. Korbay 50. Korb és Giergl 
195. Kossuth 118, 127. Kozma Andor 102, 
110, 117.



NÉVMUTATÓ 205

Lange 45. Langer 15. Lándor Tivadar 185. 
László Ffilöp 101. Lázár György dr. 97. 
Le Brun 128. Lechner 192. Leibi 12, 45. 
Leinwander 12. Lenau 25. Leonardo 44, 51, 
129, 172. Lessing 25, 155, 186. Lippert 
Ferenc 24, 47. Lippert János 25, 29, 51, 52, 
55, 67, 68, 72, 80. K. Lippich Elek 112, 114, 
159, 199. Lipthay Béla 94, 105. Lord I. 
Kristóf 58. Lotz 115, 192. Lovik K. 157. 
Lyka Károly 87, 95, 98. Lysippos 45.

Maeterlinck 105. Madách 116. Maillard 184. 
Maksziányi 106. Malonyay 95. Manet 45. 
Margitay Tihamér 79. Margó 200. Maróihy 
Margit 200. Martha 97. Marcus Aurelius- 
szobor 155, 167. Márk 115, 200. Márki Sán
dor 95 200. Masaccio 179. Mednyánszky 
115. Meller 174. Menzel 45. Meyiens 155. 
Michelangelo 111, 151, 140, 149-152, 190. 
Molnár Dani 114, 115. Montanes 140. 
Munkácsy 16, 45, 67, 70, 192. Muther 115, 
Myslbeck 21, 27, 155, 142, 145.

Nagy Lajos 78. Neiszidler Károly 27, 48, 52, 
71, 85. Neményi Ambrus 95, Neurohrer 15. 
Niemann György 51. Nofrit királynő 187.

Ortvay Tivadar 71, 72.

Paál 192. Pacher Pál 111. Pállik 116. Pálóczi 
Antal 154. Pater 181. Petőfi 25, 77, 100, 191. 
Péterffy József 15, 17. Pheidias 28, 45, 62, 
65, 165-167. Pingitzer Gy. 15. Pisano 
Giovanni 158. Pisano Nicolo 158. Pisa- 
nello 177. Pluvinelle 158. Podmaniczky 94. 
Pongrácz 200. Praxiteles 45, 58. Prém 72, 
75. Puget 152. Pungner Gyula 95. Puvis 
de Chavannes 184.

Rabula 157. Radnay 200. Ráfael 56, 129, 140, 
179, 186. II. Ramses 165, 180. Ranke 105. 
Rauch 154. Regnault 174. Rembrandt 51. 
Ribáry 25. Rippl-Rónai 115. Rodin 45, 46, 
124, 145, 147, 148, 178, 181, 192. RoIIinger 
100. Romy Béla 105, 112. Róna József 79.

Rónay Jácint 57. Rothauser M. 95. Rousseau, 
a festő 45, 129. Rousseau, az író 46, 155. 
Rubens 51, 140, 179. Rude 44.

Sándor-szarkofág 167. Saulnier 174. Scali- 
ger-emlékek 169. Scheffler 147. Schiller 
15, 25. Schlüter 175. Schmitz Bruno 190, 
Schönbeck 158. Scopus 65. Sebestyén 
Gyula 97. Senyei 112. Shakespeare 25. 
Signorelli 179, Solymossy S. 155. Somogyi 
Antal 96. Sovánka Imre 16, 79. 129.

i Stróbl 68, 79, 97, 106, 108, 200. Sza- 
movolszky 200. Szádeczky Lajos 95. 
Szarnovszky 112. Széchenyi 191. Széchy 
Károly 79, 89, 117. Székely Bertalan 115, 
185, 192. Szekula 79. Szeredai 79. Szikszay 
Ferenc 116. Szikszay Lajos 95. Szinyei 192.

Taine 187. Tallér Pál, 71, 82, 104. Tar Mihály
96, 100, 117. Tasso 192. Telegdy 97. Teles 
200. Thaly Kálmán 88. Thorwaldsen 42, 45, 
56, 60, 63. Thorma 112. Tilgner 26, 28, 45, 
47,50,72,150. Tisza István 97. Tisza Kálmán
97. Tisza Lajos 94, 97, 152. Tiziano 128. 
Toldi 99. Toldy László 97. Tömörkény 165. 
Tóth András 79. Tóth Béla 87, 96, 99, 100, 
101, 106—109, 157. Triscornia 85. Tuaillon 
189. Tuhutum 127. Turner 105.

Uccello 170. Líjváry 106.

Vachon 185. Vágó Pál 106. Van Dyck 140. 
Van Eyck 159. Váradi Antal 200. Vasadi 
159. Vaslagh György ifj. 79. Velasquez 128. 
145, Verrocchio 171. Visconli-emlék 196. 
Voltaire 46, 155. Vörösmarty 191.

Wenckheim Béla 94. Wesselényi Miklós ifj. 
96. Wickhof 62.

Xenophon 158.

Záborszky 52. Zala 70, 79, 97, 106, 195. 
Zemplényi 112. Zichy 191. Zimmermann 
Ágoston 157. Zola 105. Zór 21. Zrínyi 192. 
Zsigmond Dezső 89. Zumbusch 96, 154.



TARTALOM
Elöljáró beszéd ............................................................................................................................. 5
AZ EMBER..................................................................................................................................... 7
I. Gyermekévek. Iskoláztatása. Lakatosinas. Lakatoslegény. Ipariskolai növendék. Törté

nelmi emlékek hatása képzeletére. Művészálmok............................................................ 9
II. A faszobrásziskolában. Művészi álmodozások. Jelleme kialakulása. A legmagasabb

eszmények kultusza ........................................................................................................... 16
III. Katonáskodása Prágában. Művészi hatások. Szabadulása .............................................. 20
IV. Újra fafaragó. Megösmerkedik Batka Jánossal. Tanul magyarul barátaitól. Porcellán

festő. Az óratartó története. Szobrászálmok. Kőfaragások. Batka agifációja. Agnómok.
A pozsonyi takarékpénztár ösztöndíjat ad ....................................................................... 23

V. Bécsben Tilgnernél. Tilgner műtermében. Bécs hatása szellemére. A pozsonyi magyar.
A liberális eszmék pátosza. Első szerelme. Viaskodás a sorssal. „Büszke vagyok 
a lakatosinasra.“ Név és rang. Idegen kéz nem formálhatja. Nagy csalódás. Női 
ideáljának kialakulása ................................................................................ . ..................... 29

VI. Két képzeletstruktúra. Poláris ellentétű művészet. Canova és Thorwaldsen stílellentétei.
Az akadémizmus. A festészet hatása a szobrászatra. A tónusfestő szobrászat. Francia, 
görög, olasz példák. Tilgner virtuozitása. Korai arcképszobrászata. A festői szobrá
szat bírálata. Ellentétek Tilgnerrel. Hellmer mint mester. Akadémiai pályázatok ..... 40

VII. Vendég a bécsi akadémián. Hellmer Fadruszról. A morceau és az egész. Akadémiai
növendék. A Rónay-arckép. Apolló a szárnyas Ámorral. Az anyagmegmunkálás elve. 
„Szegény Lázár.“ A kétféle relief-felfogás. Az amazonok harca. Thorwaldsen és a 
görög relief. Az átvételek önálló feldolgozása. Friss kitalálások. Krisztus a kereszt
fán. A feszület pozsonyi sikere. A feszület pesti sikere. A feszület sorsa ................ 55

Vili. A Mária Terézia-emlékpályázat története. Harc Batkával. „A város fia vagyok.“ 
Dolgozik a tervezeten. Megkapja a megbízást. Kritikai szempontjai. Művészeti 
tanulmányúton ....................................................................................................................... 70

IX. A kolozsvári Mátyás-emlékpályázat. Megnyeri a kolozsvári pályázatot. Megnősül.
A budai műteremház ............................................................................................................ 78

X. Készül a Mária Terézia-emlék. Folyik a munka Carrarában. A szobor kifaragása.
Hazaszállítása. Az utolsó simítások, már Pozsonyban. A szobor leleplezése. A király 
megjegyzései. Az egykorú kritika. A takarékpénztár iránt érzett hálája .................... 82

XI. A Mátyás-szobort mintázza. A szobor öntése. Hellmer elismerése. A Mátyás-szobor
leleplezése. A Mátyás-szobor kismintája. Az egykorú kritika ...................................... 89

XII. A Wenckheim-szobor. A Wesselényi-szobor. A Tuhutum-emlék. Vita a rovásírás körül.
A Tisza-szobor eszméje. Rokon Dalou szobrával. Toldi viaskodása a farkasokkal. 
Dekoratív munkák.* Félbemaradt művek ..................................................................... .. ... 94

XIII. Arcképei. Jellemfejlődése. Irodalmi érdeklődése. Anyja iránti szeretete. Hálaérzete.
Nemes büszkesége. Öntudata. Kollégialitása. Vitája Tóth Bélával. Nézetei a nemzeti
ségi kérdésről. Kritikagyűlölete. Kozma Andor levele a kritikáról. A deklamatív 
magyar irány. Készülődés a párisi világkiállításra. Művészi küzdelmek. Egy őstehet
ség felfedezése. Tehetség-kultusz. Ötletessége. Erkölcsi felfogása. Feledékenysége. 
Fanatikus magyarsága. Az erő kultusza. Férfierejéből fakadó hős-kultusza ............ 10Í



TARTALOM 207

A MŰVÉSZ..................................................................................................................................... 121

XIV. A monumentális szobrászat problémája .......................................................................... 123
1. A monumentális hatás alapfeltételei. A nagy tárgy és a nagy érzés .................... 124
2. Fadrusz áradó érzései ... ................................................................................................. 125
3. Reliefsorozat Magyarország diadalívén. A magyarság erkölcsi ideáljának formálója 127
4. Képzeleti képeinek foganása. Az absztrakt képzelet tiszta formája ....................... 129
5. A monumentális körvonal. A liberális magyar polgárság eszményeinek formálója.

Plasztikus mozdulatai .................................................................................................... 130
6. A feszület problémája. Megnyugvás a vallási kételyekből. A feszület tradíciója.

Ó-keresztény feszületek. Román és gótikus feszületek. A kora-reneszánsz feszületé. 
A reneszánsz és barok feszület. Fadrusz feszülete. A kora-reneszánszhoz áll közel. 
Rokon Velasquez feszületével..... ...................................................................................  134

7. A Mária Terézia-emlék belekapcsolódik a magyar hagyományba. Az egynézetűség.
Rodin művészeiének lényege. Ellentétje Hildebrandnak. A többnézetüség. Michel
angelo ideálja. Statikus formában szenvedelmes mozgás. Nála a homloknézet 
uralkodik. A Mária Terézia-emlék főnézetei. Az emlék felállításának hibája. 
Az emlék mint korrajz. A királynő a báj és méltóság egyesítése. A Mária 
Terézia-emlék nem bárok................................................................................................ 144

8. Az anyagkezelés. A Mária Terézia-emlék lova. A hippológus ló-kánonja. A kép
zelet formálja a típusokat. A lóábrázolás története. Jégkorszak. Az egyiptomi 
művészet. Az asszír, a keleti, az archaikus görög művészet. A Parthenon. Az ú. n. 
Sándor-szarkofág. Marcus Aurelius szobra. A korai keresztény művészei. A bam- 
bergi és magdeburgi, a Scaliger-emlékek. Donatello és Verrocchio. Leonardo, 
Schlüter és Donner. A Mária Terézia-emlék lova ................................  157

9. A Mátyás-emlék, mint vízió, mint szimbólum. A Mátyás-emlék lova. Az emlék 
pszikológiai hatása. A kompozíció elemzése. Reliefszerű szabadplasztikai csoport 175

10. A mintázás. A két képzeletstruklúra két mintázási elve. A térábrázolás kettőssége. 
A vízió kiépítése. Való-forma és ható-forma. A lényeges elemek egybefoglalása. 
Az érzés maximumát a síkok minimumával fejezi ki. Különböző miljők azonos 
formalörekvése. Kevéssel sokat fejez ki. Titáni viaskodása a kor realizmusával 181

11. A magyar művészet nemzeti jellege. Mély érzés és leegyszerűsített forma. A két
stílustörekvés a művészet gyökere .............................................................................. 190

XV. Az első Erzsébet-emlékpályázat. A pályázat története. Intrikák és rágalmak. A második 
pályázat. Betegsége, halála. Temetése. Félbemaradt tervek. Pozsony hűsége............ 190

Uióhang ......................................................................................................................................... 202
Fadrusz János műveinek jegyzéke ............................................................................................. 203
Névmutató ..............................................................................................................-.................... 204
Tartalom .................................................................................................... ,.................................... 206
Képek..............................   209



Fadrusz János rajza porcellánfestésre.



I. TÁBLA.

A művész gyermekkori arcképe. A művész anyjának arcképe.

A művész anyai nagyapjának arcképe. A művész apjának arcképe.



II. TÁBLA.

Gyertyatartó, kovácsolt vasból.

Vasalóállvány. A művész lakatoslegény kori arcképe.



Fafaragvány. Fafaragvány.

HL TÁBLA.

Fadrusz a fafaragó iskola növendékei közt



IV
. TÁ

BL
A

. Mysi bek Feszületé. A prágai Szent OyÖrgy szobor.



A művész katonabajtársai közt.

V. TÁBLA.



VI. TÁBLA.

Fafaragvány.



A fiatal szobrász. A művész katonakor! arcképe.

VII. TÁBLA.



VIII. TÁBLA.

Óratartó. (Fafaragvány.)



Lippert János és a művész. (Gyorsfénykép.) Batka János anyjának arcképe. (Pozsonyi Múzeum.)

IX
. TÁ

BLA
.



Canova Ven usa.

. TÁ
BL

A
.

Thorwaldsen Venusa.



Rude; Az önkéntesek felkelése.
(Ä párisi LA re de Triómp he reliefje.)

Carpeaux: A tánc. (Párisi Opera.)

X
I. TÁ

BLA
.



Rodin: Horpadt orrú ember. Carpeaux: Arckép.

X
II.

 TÁ
BL

A
.



Tilgner: Gróf Zichy arcképe. Tilgner: Női arckép.

X
ÍIL TÁ

BLA
.



X
IV

. TÁ
BL

A
.

Ismeretlen férfi arcképe. (Louvre.) Lucius Verrus arcképe. (Louvre.)



Bernini: Estei Ferenc arcképe. Hou dón: Voltaire. (Paris.) X
V

. TÁ
BLA

.



Fadrusz: Scomparini arcképe. Fadrusz: Scomparini nejének arcképe.

X
V

I. T
Á

BL
A

.



Fadrusz: Fiatal nő arcképe. Fadrusz: Dr. Neiszidler arcképe.

X
V

II. TÁ
BLA

.



Fadrusz: Palugyay arcképe. Fadrusz: Thiard-Laforest arcképe.

X
V

lll
. TÁ

BL
A

.



Gallienus. Aristoteles.

X
IX

. TÁ
BLA

.



XX. TÁBLA.

Tilgner bécsi Mozart-emléke.



Hellmer műterme.

Hellmer bécsi Goethe-emléke.

XXI. TÁBLA



Fadrusz: Rónay Jácint arcképe. Tilgner: Heiter püspök arcképe.

X
X

II.
 TÁ

BL
A

.



í

Fadrusz: Apollo. Eros.

X
X

I11. TÁ
BLA

.



XXIV. TÁBLA.

Fadrusz Apollójának feje.



Fadrusz : Szegény Lázár. Fadrusz modellt ál! a Feszülethez.

X
X

V
. TÁ

BLA
.



Tilgner Mozartjának reliefje. Hildebrand reliefje.

X
X

V
I. T

Á
BL

A
.



XXVÍJ. TÁBLA. j

Fadrusz Feszületé.



Tilgner Mária Terézia emlékének tervezete. Carrarai kép

X
X

V
IIL

 TÁ
BL

A
.



Fadrusz Mária Terézia szobrának terve.

XXIX. TÁBLA.

Carrarai képek.



XXX. TÁBLA.

Zumbusch bécsi Mária Terézia emléke.



Fadrusz kolozsvári Mátyás-emlékének terve.

X
X

X
I. TÁ

BLA
!



Fadrusz menyasszonyával. Fadrusz és neje a nászúton.
(Gyorsfénykép.)

A budai villa.



A pozsonyi Mária Terézia emlék lovának kis mintája.

X
X

X
lll. TÁ

BLA



A pozsonyi emlék lovának feje. (Cárrarai fénykép.) Pakkolják a pozsonyi szobrot Cárrá rá bau.

tX
X

IV
. TÁ

BL
A

.





A M
átyás-em

lék lovának vasváza. 
A M

átyás-em
lék részlete az öntödében.

XXXVI. TÄBLA.



XXXVII. TÁBI

A Mátyás-emlék lovascsoportja az öntődében.

A Mátyás-emlék a párisi 1900-iki világkiállításon.



jíXVlll. TÁBLA.

Felállítják Kolozsvárott a Mátyás-emléket.



XXXIX. TÁBLA '

A kisbéri báró Wenckheim-emiék.



zl báró Wenckheim-emlék, A zilahi Wesselényi-emlék.



XL1. TÁBLA.

Fadrusz : Wesselényi-emlék.



< XLII. TÁBLA.

A zilahi Tuhutum-emlék.



A szegedi gróf Tisza Lajos szobor.

< 'I
XLIII. TÁBLA.

Dalou: Alphand-emlék. (Paris.)



XLIV. TÁBLA.

Fadrusz: Toldi viaskodása a farkasokkal.



Fadrusz: Dekoratív szobrok a budapesti igazságügyi palotán. X
LV

. TÁ
BLA

.



X
LV

1.
 TÁ

BL
A

.

Fadrusz: Atlaszok a budai királyi palota lépcsőházában.



Fadrusz: Oroszlánok a budai királyi palotában.

X
LV

II. TÁ
BLA

.



Fadrusz fotografáltatja a Wesselényi-emléket.

XLVIII. TÁBLA,

Fadrusz Lucifér-jelmezben.



X
LIX

. TÁ
BLA

.

A Mátyás-emlék hóval beborítva.
/



Fadrusz: Krisztus-reliefje.

. TÁ
BL

A
.

Fadrusz : Krisztus-fej.



Részlet Nicolo Pisano reliefjéről. Részlet Giovanni Pisano reliefjéről. Ll. TÁ
BLA

.



Részlet Giotto Kálváriájáról. Részlet Van Eyck Kálváriájáról.

Ll
l. T

Á
BL

A



A naumburgi Feszület.A wechse/burgi Feszület.

Lili. TÁ
BLA

.



LI
V

. TÁ
BL

A
.

Donatéllo Feszületé. Brunelleschi Feszületé.



Donner Feszületé.

LV. TÁBLA.

Montanez Feszületé. Velasquez Feszületé.



LVI. TÁBLA.

Fadrusz Feszületének Krisztus-feje.



LVI1. TÁBLA.

A pozsonyi Mária Terézia emlék.



Rodin Calaisi polgárokba, a nycarlsbergi Múzeum előtt. A Calaisi polgárok emlékének egyik alakja.
< 
J
CQ

H

>



Hildebrand: Ifjú férfi. (Berlin.) Rodin: Éva. (Paris.)

LIX
. TÁ

BLA
.



LX. TÁBLA.

Giovanni da Bologna: A sabin nő elrablása. (Firenze )

A prágai Szent György emlék (hátulról).



Puget krotoni Milonja. Falconet krotoni Milonja.

LX
I. TÁ

BLA
.



Fadrusz Mária Terézia emléke. Fadrusz Mária Terézia emléke.

LX
II.

 TÁ
BL

A
.



Fadrusz Mária Terézia emléke Fadrusz Mária Terézia emléke. LX
Ill. TÁ

BLA
.



LXIV. TÁBLA.

A Parthenon fríze (Athén).

A Parthenon oromzatának lófeje (London).



A Parthenon fríze (London).

Az ú. n. Sándor-szarkofág egy részlete (Konstantinápoly). LX
V

. TÁ
BLA

.'



Marcus Aurélius lovasszobra.

LXVI. TÁBLA.



A bari? berg! lovasszobor. A magdeburgi lovasszobor.



f LV1II. TÁBLA.

A veronai Scaliger-emlék: Alberto. A veronai Scaliger-emlék: Can Grande. 
(Részlet.)

A veronai Scaliger-emlék: II. Mastino. 
(Részlet.)

A veronai Scaliger-emlék: Can Signorio. 
(Részlet.)



Paolo Uccello festménye: John Hawkwood. Andrea del Caslagno festménye: Niccola da Tolentino.



:lxx. tábla.

Donatello Oattamelata-emléke Paduában.

A vezér feje. A ló feje.



A vezér feje. A ló feje.

Verrocchio Colleoni-emléke Velencében.

LXXI. TÁBLA.



Schlüter András berlini nagy választófejedelme. Donner pozsonyi Szent Mártonja.

LX
X

Il.
 TÁ

BL
A

.



A Mária Terézia emlék lova. Regna ult Prim tábornok lovasarcképe (Páris).

LX
X

IIL TÁ
BLA

.



A kolozsvári Mátyás-emlék.

LX
X

1V
. T

Á
B 

LA
.



A Mátyás-emlék. LX
X

V
. TÁ

BL



A Mátyás-emlék mellékalakjai.



A Mátyás-emlék melléknézete. Az egyiptomi Abu-simbeli szobrok.



A Mátyás-emlék hátulról

'.X
V

III
. TÁ

BL
A

.



Mátyás király közelnézetben. Vischer Artur királya Innsbruckban.



Nofrit egyiptomi királynő feje. A knidosi Demeter feje.

Mária Terézia feje.



Tuaillon Amazonja Berlinben.



Erzsébet királyné első pályaterve.

U
X

X
II.

 TÁ
BL

A
.



Részlet az első pályatervből (hátulsó nézet).Részlet az első pályatervből (Erzsébet-csoport). LX
X

X
I1I. TÁ

BLa



Részlet az első pályatervből. Részlet a második pályatervből.

'X
X

X
IV

. T
Á

BL
A

.



LXXXV. TÁBLA

Fadrusz a ravatalon.












