
FADRUSZ ISMERETLEN RAJZAI
IR TA  W E Y D E  G I Z E L L A

múlt év elején Pozsony város múzeuma egy Fadrusz-rajzot vásá
rolt Eltér Gyula műasztalos mestertől. Az új szerzeményt különös 

értékűvé teszi a múzeumra nézve az, hogy eddig még nem volt tulaj
donában a művésznek egyetlen rajza sem.

Az 56X42.3 cm nagyságú lap színén Fadrusz által a Palugyay 
család számára 1885-ben készített óratartó-tervezete, visszáján pedig 
egyes alakok láthatók, melyeknek legtöbbje amazonharc ábrázolásá
hoz tartozik.

A  lap hosszában közepén hajtás van, szélén helyenkint be van 
szakadva, sok helyen foltos és piszkos. Mégis igen érdekes, külö
nösen a hátlapja. Ami fokozza érdekességét, az, hogy amazonharcot 
ábrázol a művésznek későbbi, Hellmer hatása alatt álló korából szár
mazó nagy rajza is1 és ez a vázlata még bécsi szobrásztanárainak befo
lyása előtt mutatja felfogását erről a témáról.

A  lap színén látható óratartó-tervezetének teljesen megfelel a 
későbbi kivitel. Pajzsformájú cartouche körül, melynek közepén az óra 
helye jelezve van, ág fonódik, mely titokzatosan az örökkévalósá
got szimbolizáló urnából nő ki. Buja hajtásai és levelei között egy 
bimbó és benne kis gyermek, pillangó után nyúlva. Továbbfonódik az 
ág és a pajzs legmagasabb pontján kinyílt virágjából női alak emelkedik 
ki, leszakítva a fölötte csüngő érett gyümölcsöt. Ezután már lefelé 
kanyarodik az élet ága, nem oly gazdag levélben, virágban. Száraz 
bogáncs már, melynek virágjából az öreg anyóka csak fáradtan emel
kedik ki. Aztán a bogáncs is csak tüskés kóróvá válik, száraz levelei 
közt az emberi koponyát, a halál jelképét rejtegetve. Majd eltörik az ág 
és eltűnik azon lepel mögött, mely megint hozzákapcsolja az örökkévaló
ság urnájához, melyből kinőtt. A  lepel az urna köré fonódik, elrejtve az 
alatta alig sejthető arcot, mely az edény faláról rejtélyesen tekint le. 
Az urna talpán a végtelenség jelképe, a farkába harapó kígyó.

A  jelképes gondolatnak végtelen finomságát aránylag egyszerű 
eszközökkel éreztette a művész. És ha korának egész formanyelve ma 
már távol áll is tőlünk —  mint az ú. n. »Makart-kor« művészete általá
ban, -— nagy igazságtalanság lenne művészi voltának félreismerése.

Az óratartó külső kontúrja köré néhány centiméter távolságban egy 
másik, halványabb vonal van húzva, mely mellett fönt balra Fadrusz 
kezeírásával a következő mondat látható : »Beiláufig so ausschneiden« 
(körülbelül így kivágni) —  az utolsó betűk megnyirbálva.

1 Lázár Béla dr.: Fadrusz János. Budapest, 1923. I. melléklet.
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Ez adja meg annak a magyarázatát, hogyan került a rajz asztalos- 

mesterünkhöz. Fadrusz nála rendelte a fadarabot, melyből a művet 
faragni készült, és megadta hozzávetőleges formáját. A  rajz aztán ott 
is maradt, a műhelyben lógott mintaképül az ott növekvő asztalos- 
generációknak. Eltér mester megjegyezte aztán (valószínűleg sokkal 
később) a rajz közepén, az órának szánt helyen : »Tekintetes Fadrusz 
János úr akadémiai szobrász saját kézi rajza. Ezen rajz után Fadrusztól 
készített órakerett Palugyay József úr birtokában van. Pozsony, 1888 
(1878-ból kijavítva). Eltér Gyula műasztalos.«

Érdekesebb a karton hátlapja. Itt azonban még erősebben látható, 
hogy körülnyírták —  amit már a túloldalon is észre lehetett venni. 
A  lap jobbfelén mégegyszer az órapajzs kontúrja látható.

Az alakok, mint már említettem, nagyobbrészt valami amazono- 
machiával hozhatók összefüggésbe. Ez nem valószínű egy női aktról, 
mely a jobbszélen, középen, látható, kibontott hajjal, táncmozdulat
ban, tamburint emelve feje fölé, és egy másik, ennek kb. megfelelő, alak
ról a lap baloldalán, mely hátulról ábrázolva korsót tart a fején. Az ama
zonokhoz bizonyára semmi köze sincs a tamburinos nő fölött (kereszt
ben) látható öreg anyókának, ki baljával botra támaszkodva, jobbjában 
üstöt visz. Ugyancsak külön áll két női fej, az egyik, a korsós alak mel
lett, a lap szélén (szintén keresztben) női karikatúra profilban. Messze 
elálló kontya búbján tollas kalap. A  másik, szemben ábrázolva, a lap 
alsó felének közepén, szintén magas frizurát visel. Fölötte még egy kis 
arcéi. A  többi tizenhárom alak már valószínűleg az amazonábrázoláshoz 
tartozik.

Fönt balra (keresztben) egy férfi hátnézetben, heves előrelépés köz
ben kardját ütésre emelve. Alatta (ugyancsak keresztben) egy álló női 
torzó, balkarját felemelve. Lejebb egy földön fekvő szakállas férfi, 
aki baljával kirántja a mellébe fúródó nyilat. Alatta -— a korsós alak 
mellett, középen —  hátradűlő ifjú (?) hasonló mozdulatban lándzsát 
rántva ki melléből. Végre a lap szélén lent (keresztben) a lap közepe felé 
rohanó lándzsás alak. Bal alsó lábszára a lap széle által levágva. A  lap 
balsarkában ceruzáját próbálta ki a művész, fölötte pedig néhány szá
mot adott össze.

A  lap jobbfelén, egészen fönt, halvány vonalakban egy férfi látható, 
fölülről nézve erős rövidülésben. Alatta egy haldokló nő, aki két 
kezére támaszkodva, felsőtestével fölemelkedik, míg feje hátrahanyat- 
lik. Kivitelben ez a lap legkészebb alakja, mert árnyékolva is van.

Az anyóka mellett egy, jobblábát előrehelyezve álló, női alak. Kar
ját hátára teszi. A  lábaknál nehány »pentimento«, de a végleges vonal
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aránylag a legbiztosabb. Tőle balra, a lap közepén, újra erős rövidülésben 
ábrázolt térdelő (?) férfialak. Az előbb említett nő alatt megint álló 
nő, jobbját parancsolólag kinyújtva, balját csípőre téve, fejét hátra 
szegve. Lába mellett jobbra, nyíllal talált, felső testével felemelkedő nő, 
kinek feje ugyancsak hátra hanyatlik. Lábát lemetszi a lap széle. 
Végre a jobb sarokban lent két alakból álló csoport. Előregörnyedő, 
szaladó férfi, vállán női holttesttel. Utóbbinak balkarja és kibomlott 
haja a férfi hátán lóg le.

Végigtekintve az összes alakokon, láthatjuk, hogy úgyszólván vala
mennyit heves, nyugtalan mozgásban ábrázolta a művész, de aholtehette, 
elkerülte a kezek és lábak megrajzolását, ahol pedig megrajzolta őket, 
nem sikerültek valami fényesen. Viszont a mozdulat maga mindig meg
győző és biztos. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ifjú művész ebben 
a korban még csak szakiskolába járt, csak a reá következő évben került 
Bécsbe, először Tilgnerhez, később pedig az Akadémiára, Hellmerhez.

Utóbbinál készítette 1890-ben a fent említett Amazonomachia 
rajzát. Ha már most összevetjük a két rajzot, meglepetve lát
juk a későbbi rajz klasszicizmusát. Amíg a mi rajzunkon a kör
vonalak rövid, ideges vonalkákból állanak, a felület barokk nyug
talanságát feltüntetve, addig a bécsi rajz hűvös, »akademikus« 
vonalai teljesen az iskola hagyományának hatása alatt álla
nak. Természetesen itt már a jól megrajzolt kezekben és lábak
ban, a jól megkomponált csoportokban az iskolázottság előnye és 

az ókor ismerete is feltűnik. — Érdekes, hogy a korai vázlat 
alakjainak mozdulatait nem igen találjuk a későbbi raj

zon, csak a visszahanyatló fővel félig fekvő alak tér 
egynéhányszor vissza. Valószínű, hogy a po

zsonyi múzeum rajza egyáltalában a mű
vész legkorábbi ismert figurális rajza.


