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MAGYAR MADüNNÁK

Az Asszonyok Asszonya, a Legszebb, a Legszentebb, mindig fenséges
alkotásokra ihlette művészeinket, Páratlanul vonzó volna végigtekinteni húsz
évszázad pazar termésén: .éJ. katakombáktól kezdve a bizánci képek arany
pompáján át.a francia góti:káig (Rheims: Vizitáció, Paris: Vierge dorée, Avíg
non: Pieta). a Lochner-Stosz, - Dürer-Madonnákig, vagy a németalföldi mes
terek felülmúlhatatlanul bensőséges valóság-ábrázolásáig. S elegendő volna-e
akárcsak egy könyv is a világhírű olasz mesterek méltó bemutatására? Cimabue,
Fra Angelico, Mantegna, Donatello, Ghiberti, a Robbiák, Botticelli, Giambellino,
Raffael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Doki, Tizian, Tiepolo, Andrea del
Sarto .. ,,: a modern festöművészet kibontakozásának nem halhatatlan stációi
c nevek? S hol vannak még a spanyolok? S a modern Madonnák (Bourdelle ... j,
a teljes szépség új formanyelvény megszólaló remekei! S hogy ez a monu
mentális tárlat teljes legyen: Nyugat színeinek ujjongó szimfóniájába Kelet
káprázatos művészi kultúrája is beleszól: keresztény kínai, hindu és japán
festők is hódolnak már ff Szűzek Szüzének! Am e szüségkép szűk keretek közt
szorongó tanulmány csak azokkal a magyar képzőművészeti alkotásokkal fog
lalkozhat valamelyest, melyek európai viszonylatban is figyelemreméltók.

***
Szimbolumnak kell tekintenünk azt a csaknem csodálatos tényt, hogy a

magyarokat a Duna völgyében, a római Birodalom egykori Pannónia tarto
mányában - már jó félezer évvel bejövetelük előtt - egy rendkívül iinom
ókeresztény Madonnakép várta, mintegy boldog. predesztinációjaként "Mária
Országának". A IV. századból való pécsi sírkamra szép Máriafreskója a kata
kombák s az első római bazilikák ősi mozaikjainak utólérhetetlenül egyszerű,

a hit örök mélységeiből sugárzó, primitíven- szuggesztív stílusában készült.
A Szűzanya szemben áll velünk, alakjából minden letöredezett másfélezer év
alatt, csak az időtől hama arc világit felénk. Csodálatos ez az arc. Valami
barbár szépség árad róla. Ez az arc fog később a bizánci képek arany pompájá
ban megközelíthetetlenné meTevedni.De itt romlatlanul, frissen, nyiltan néz
szembe velünk, sűrű szemöldőke alól, nagy, kerek, mélyárkú szemével. Semmi
mesterkéltség, erőltetettség, semmi művészkedés benne. S éppen ez elpusztít
hatatlan szépségének titka. Olyan, mint a nagy francia impresszionisták.
Gauguin képeiről néznek majd ilyen távolkeleti különös arcok ránk. Szóval
egészen modern alkotásnak érezzük, a primitívek legszebb értelmében. Igéző

ereje elvitathatatlan. De hiszen épp ez művészí .értékének .csalhatatlan fok
mérője - Ez az ősi Madonnakép várta hát a magyarokat a Kárpátok meden
céjében, hol előttük egyetlen nép, még oly hatalmas sem tudott tartósan gyö
keret verni. Csak ez a maroknyi ázsiai nép, mely ezer év véres viharaihan
sem pusztult el. Ugyan ki vigyázott rá, ha nem a Boldogasszony •..?

.* * *
Középkorí •. kultúránk európai szinvonaláról ma már csak az ásatások s

törmelékek tanuskodnak. S bár a további viharos századok, különösen a török
idők, fölbecsülhetetlen pusztításokat végeztek műemlékeinkben: csodálatoskép
Mária-szobraink, főleg szárnyasoltárainkon, aránylag meglepő gazdagságban
s épségben maradtak fenn, igaz, hogy jobbára olyan területeken (Felvidék,
Erdély), hová a török keze már el nem ért. A német hatás kétségtelen, ezt
azonban a barokk kor előtt túlhangsúlyozni anakronizmus volna. Sokkal
jelentősebb az olasz hatás. A francia is érősebb a németnél. E kölcsönös kultúr
hatások minden nemzet történetében fontos szerepet játszanak és csak akkor
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megalázók egy népre, ha az nem jut tovább a szolgai utánzásnál S' nem tud a
külföldivel legalább is egyenlő értékű művet felmutatni s benne nemzeti saját
ságát kifejezni. A Keletről Nyugatra szakadt magyarság mínden időben részese
és osztályosa volt az európai műveltségneks művészete mindenkor méltó helyet
foglalt el a többi kultúrnép sorában.

***
Legrégibb s legszebb Madonnáink feltűnően gazdag sokaságából csak

néhányat emelünk ki, a legkiválóbbakat. A toporci Madonna (1420?) az úgy
nevezett "szép Madonnák" sorába tartozik, melyek Középeurópában a XV.
század első negyedében tűnnek föl. A gótikusan hajló test - minden anatómiai
tökéletlensége ellenére is -arányos, finom munka, puhán omló köntösének
redőjátéka igen mérsékelt, az arc szelid báját remekűl emeli ki a hatalmas,
stilizált korona. - Egy még korábbi, ugyancsak Toporcról származó Madonna
(1360?) kissé zömökebb és súlyosabb figurája talán előfutára e szép Madonnák
nak, különösen a nyílt, derűs arc arhaíkus mosolya megleapó természetességű.
........ Egy 1430 körül származó lőcsei Mária-szobor hasonlókép jelezníIátszík Pál
mester közeledtét: a telt arc, a dekoratív dús ruharedők már hírnökei gótikus
fafaragásunk csúcsának. - A kislomnici Madonna (1440?) csonka .kezével is
egyike a legbensőségesebb, legkiegyensúlyozottabb középkori szobrainknak-.
A testtartás még gótikus hajlású, de a redők már természetesebb esésűek s az
arc gyermekin egyszerű és finom. A művész fölényes ura a faragás technikájá
nak. A vonalak, a formák abszolút biztosak, tökéletesek. - Érdekes Madonna
ábrázolásaink a mongoloid arctípusú farkasfalvi, csiksomlyói, osztropataki
Mária-szobrok, mind 1480 körül. - Ugyanez időből való, de messze fölötte áll
e korbeli társainak, a kassai főoltár klasszikussá érett, karcsú Madonnája; Ez a
szép szobor fájdalmas problémája művészettörténetünknek:mesterét még csak
nem is sejtjük. Német esztéták törekvése, hogy a kassai főoltár gyönyörű

szobrait német mesterekkel hozzák kapcsolatba (Gregor Erhardt blaubeureni
főoltárával, 1493-94), történelmi időrendben dől meg. A kassai főoltár mesteré
nek tulajdonítják a galgóczi Betlehem (1500) csodálatos bensőségű s realitású
térdelő Madonnaját is. Ez a monumentális mélydombormű Karácsony egész
misztériumát bemutatja, az angyalokat, a pásztorokat, Szent Józsefet, de a
középpont a Gyermekét imádó Istenanya. - Egészen más mester kezéből

kerülhetett ki a szintén ez időből (1500) származó zalaszentgróti állószobor.
A kis Jézuselőrehajló alakjában olyan bályos gyermeki közvetlenség nyilat
kozik meg s a Szűz nemes arcán olyan anyás mennyeí jóság, hogy e szebor
egyike a legértékesebb Madonna-ábrázolásainknak. A testtartás, a ruharedők

még a gótikus formavilágból valók. de a lélek, ami az arcból sugárzik, már a
reneszánsz diadalmas fényében ragyog. - A XVI.. század legnagyobb s leg
ismertebb magyar faragó mestere, a véső virtuóza, Lőcsei Pál bravúros techni
kájú szobraiban valóságos barokk szenvedély lobog. A ruharedők szeszélyesen
gyűrődő vonaljátéka még gótikus örökség, sőt stoszi hatás, de a telt arcokboi
rubensi életöröm árad. Nem kétséges erős kapcsolata a világhírű Veít Stosszal
(Szent Jakab szobraik édes testvérek), de sohasem volt szolgai másoló, művei

egyenértékűek a nagy nürnbergi mesteréivel. A lőcsei Szent Jakab templom
főoltárának tökéletes szépségű Madonnája (1515~18) még sokáig érezteti hatását
e században Mária-szobrainkon. A lőcsei Betlehem (1520?)' imádkozó, édes
Madonnájának viharosan csapkodó vonalrapszódiája Pál mester dús fantáziájára
vall, csak a keskeny, finom arc mutat eltérést á főoltár érett, kerek arctípusaitól.
Valószínűleg korábbi műve Pál mesternek a leibiczi Madonna (1500-1506): a:li
arc a lőcsei főoltár Madonnájáé, csak még a ruharedőzés bátortalan. A besz
tercebányai (1508-1512), a kísszebení (1'515) s a káposztafalvi (1511........18)
Madonnák Pál mester fejlődésének, vagy hatásának kölönböző fokait látszanak
jelezni. - Középkori Madonna-szobrászatunk sugaras verőfényben szerényen.
húzódik meg a nagycsákányi relief: Mária látogatása (1520). Egész más világ
ez, mint a kassai Sarlósboldogasszony ragyogó mellékoltára, de' Lőcsei Pál
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hatalmas géniuszának varázsától is teljesen ment. A két ölelkező nőalak köntö
sének redővetése még a gótikus hagyományokba nyúlik, de a sima, komoly
arcokról a németalföldi mesterek puritán egyszerűsége és fegyelme árad.

***
Középkori plasztíkánk tehát igen gazdag kiváló Madonna-ábrázolásokban.

A piktura, talán romlandóbb matériája révén, kevésbbé kerülhette ki a magyar
századok véres viharait, de minőségben méltán veszi fel a versenyt jelesebb
hazai szobrainkkal s jelentősége európai mértékkel mérhető. Hogy csak a leg
kiemelkedőbbeket emlitsük: Kolozsvári Tamás garamszentbenedeki (1427)
Keresztrefeszitésének (számyasoltérkép) Fájdalmas Szűze törékeny szépségével
lep meg. A vékonyka arc és a lehelletszerű kezek kidolgozása rendkivül finom
munka, a ruha szaggatott redőzete egyéni stilízácíó, Longinus lova Gentile da
Fabriano hatását tükrözi. - A másik csodálatos szárnykép a tópataki "Mária
és Erzsébet találkozása". (1506, M. S., Magister Sebestianus remekműve?)

A Madonna gótikusan hajló alakja az egyetlen, ami a tünedező középkorhoz
kapcsolja e képet, ám a finoman kidolgozott. gazdag Iírájú tájkép háttér s a
virágos rét már a diadalmas olasz rinascimento hatásáról beszél, melyoly hamar
s oly könnyen vert gyökeret a magyar földön. A Boldogasszony arcának szelíd
szépsége páratlanul áll ekorbeli ikonográfiánkban. Ugyancsak e mester műve

a Krisztus Szenvedése -táblakép finomvonalú Fájdalmas Szűze s a szentantali
Krisztus Születése oltárkép Madonnája. - A kassai dóm Mária látogatásának
szárnyas oltára (1516) négy táblaképben az angyali üdvözletet, az újszülött
imádását, a Három királyokat s az egyiptomi menekülést ábrázolja: poetikus
háttérrel, a Cinquecento fejlett kompoziciós technikájával s meleg festőiségével.

Mint érdekességet megemlíthetjük a csíksomlyóí tszárnyasoltér kissé vidékies
színvonaion tartott, de erősen realisztikus arctípusú középképét: Madonna a
szentekkel. A nem tehetségtelen festő művén szintén németalföldi mesterek
hatását érezzük, az arcok kitűnően sikerültek, csak a kezekkel, lábakkal nem
tudott mit kezdeni művészünk.

***
Az olasz reneszánsz már legértékesebb hajtásait érlelte hazánkban, amikor

minden szép vírágzását derékba törte s jó néhány századig elsorvasztotta a
török megszállás. A magyar reneszánsz győzelmes fejlődésében megakadt s
provinciális színvonalra süllyedt (építészet). A magyarság élet-halálküzdelmét
vívta! Néhány darab, ami meglehetős épségben ránkmaradt, elárulja,
micsoda lendülettel indult kezdetben hódító útjára nálunk az édes új stílus:
a Báthory Madonna-relief derűs magyar világára gondolunk elsősorban. Hiába
van klasszikus keretbe foglalva az egyszerű kompozíció, a Madonnából s a
Kis Jézusból Lőcsei Pál egészséges, őszinte, józan naturalizmusa árad, Más
jelentősebb műről nem igen emlékezhetünk meg, a visegrádi' Madonna csonka,
a Bakócz kápolna reliefje olasz mű. Jó néhány századnak kell eltelnie, míg a
magyar művészet halálos dermedtségéből magához térhet. De akkor hirtelen
olyan dús virágzásba borul, mintha az elvetélt századok szörnyű mulasztását
kellene pótolnia egyszerre, hogy Európát meglepi mélyről villogó tüzes színeí
vel s plasztikájának egyéni hangjával. .

***
A barokk már késve érkezett hozzánk s osztrák közvetítéssel. Idegen

mesterek plántálták hozzánk s mire mélyebben gyökeret verhetett volna 
festészetünkre célzunk . főkép-, Nyugat művészeti érdeklődése már más
irányba fordult s új stílusproblémák megoldásán fáradozott. Plasztikánk azért
mégis említésreméltó szobrokat mutathat fel ez időben. Kár, hogy átfogóbb
művek még nem jelentek meg erről a korról művészettörténetünk amúgy is
hézagos írodalmában s így néhány jelentősebb alkotás felsorolására szorítkoz
hatunk csupán. Mindenekelőtta budavári koronázó (Mátyás) templom Madonna-
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szobrára. A török kitakarodása után újjáépülő barokk székesegyházaink. plé
bániatemplomainkjelesebb szobrászatí emlékeink "Sorában azonban előkelő
helyet foglalnak el ismeretlen szerzeteseink művészi faragásai is. Kamalduliak
(Vál), jezsuiták (Székesfehérvár), pálosok (pesti egyetemi templom, Pápa, Tüske
vár) remekbekészült oltárairól tudunk. A sajóládi pálos kolostor spanyol ízű

Immaculátája például nem jelentéktelen darabja e korbeli művészetünknek.

* *.*
A magyar millenium táján végre újból magára talál művészetünk, de a

kor szelleme nem alkalmas nálunk épúgy, mint kűlföldön, mélyebb sugárzású,
szakrális művek alkotására Benezur Gyula Madonnái híven tükrözik ezt a szelle
met. Csak a mi századunkban éled újra a bensőségesebb lelkiség vágya, a vallá
sosság kiapadónak vélt árama hatalmasan felduzzadt s olyan remekművekreösz
tönzi művészeínket,melyek az elmúlt korok legjobbjaival versenyeznek. A modern
magyar egyházművészetkülföldön is elismert színvonala a Madonna-ábrázolás
ban szintén kiemelkedő alkotásokat mutathat fel. Hogy ismét csak a legkiválób
bakat emlitsük: Aba-Novák Vilmos (1894-1941) Városmajori Madonnája
(mennyezetfreskó) Michelangelo Doni tondójának formatisztaságát és gyöngéq
szépségét árasztja. - Molnár C. Pál hamvas bájú Angyali üdvözletein a közép
kori legendák álomvilága éled újjá modern spirituális hangszerelésben. -
Kontuly Béla belülről világító, plasztikus klasszicizmusa jelent új színt S hangot
Mária-ábrázolásaink változatos világában. - Heíntz Henriknek aszketikusan
egyszerű kompozícióiból a lélek misztikus ereje sugárzik. - Emanuel Béla.
karakterisztikus Madonnái mély élményből fakadnak. - Feszty Masa Boldog
asszonyai fájdalmas szépségükkel szuggerálni tudnak, a szemük bűvöl és igéz,
sezreti a mélyen árnyékolt, sötét szemeket. - Árkayné Sztehló Lili üvegablakai
nak szfnfantáziája káprázatos, mintha vakítóan villogó ékszerek valóságos zuha
taga volna, Mária életét különös kedvvel ábrázoló kompoziciói csupa dinamika,
nyüzsgő, csillogó, lélekzetállító mesevilág. ~ Hollós-Mattioni Eszter "hímes
kövein" botticellisen hajlékony, finom, rítmikus vonalakkal dolgozik s akvarell
szerű gyöngéd színharmóniákkal, mintha csak rálehellné a márványra fan
táziájának kavargó, színes, halk álmait, Bambinós Madonnái csupa költészet,
dekoratív szépség, hangtalan égi muzsika. -.Kontulyné Fuchs Hajnal erős,

nagy színfoltokkal, biztos, férfias kontúrokkal bűvöl el, nem részletez, nem
pepecsel, formavilága monumentális, kompozíciója bravúrosan arányos és
logikus (Keresztrefeszítés). - Kákonyi M. Konstantina művészete a gyermekien
tiszta és egyszerű vonalak és színek világa, ne keressünk benne se naturaliz
must, se plasztikát, a két dimenziónak kristályosan stilizált világa az övé. 
Mouillon M. Antónia Madonnái fantasztikus festői látomások, meleg-barna
tórrusú, fátyolos színekben izzó, vagy zöldes-kékben villódzó képein a színek
már szinte muzsikálnak, mint Giorgione halhatatlan vásznain, különösen a meg
világítás rembrandti problémája tölti be művészetét. -Szentgyörgyvári M.
Palladia Fatimai oltárképe mint valami földöntúli káprázat suhan a csillag
köves ég felé. - M. Macassy M. Magdolna Madonnái az érintetlen Szépség
nőies, finom, szelíd inkarnációi.

***
Legújabbkori plasztikánk semmivel sem marad el festészetünk Mária

hódolata mögött: Pátzay Pál városmajori Pietája egyszerűségében is drámai
erejű. - Borbereki Kovács Zoltán Magyar Golgotájának Madonnáján nincsen
sem sárközi, sem matyó, sem kalotaszegi öltözet, egyszerű fejkendős paraszt
asszony, de minden ízében magyar. - Kerényi Jenő Boldogasszonya (Kiskun
félegyháza) csupa őserő és áhítat, fölényes művészettel oldja, bontja fel a régi,
kíélt formákat, merész, új mondaní-valója van s mondanivalójának páratlanul
egyéni az íze, zamata. - Varga Ferenc klasszikus szépségű, mongolarcú Madon
náiból mély bensőség, szelíd poézis sugárzik. '-- Jálics Ernő Mária-szobrának
modern talapzatán váltakozó négyszögekben a lorettói litánia szimbolumainak
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sü.llyesztett reliefjeit komponalja meg, a végtelenűl leegyszerűsített és lesimított
vonalakból és forrnákból. az arc-csontra feszülő bőr láthatatlan finom pórusai
'ból, akár Egyiptom legszuggesztívebb .erejű szobraiból, mágikus hatalommal
sugárzik a lélek. - Ohmann Béla Madonnáinak finom aránya, nemes fegyelme
a természetfölötti világot érzékelteti, azt a titkot, azt a csodát, azt az igézetet,
amit az Isten-közelség jelent. - Tóth Gyula Angyali' üdvözlete Donatello
realizmusát idéző egyszerű és finom vonalaival kap meg. "'T'"" Erdey Dezső

Madonnája imádságra emelt széles köntösujjánek nagyvonalú formakezelésével
és átszellemült arcával messze kitűnik az átlag-Máría-szobrok közül. - Antal
Károly lírai zengésű Madonnái, Boldogfai Farkas Sándor arhitektonikusan zárt
és finom modellálásai, Abonyi Grandtner Jenő áhítatos Pietái, Matzon Frigyes
monumentálís szobrai, Szomor László őserejű, magyar Máriái, Pándi Kiss János
szelíd, halk lírája, Madarassy Walter bensőséges Boldogasszonya ... : mínd
egyházművészetünknemes értéke és boldog büszkesége.

***
Magyar Madonnáinknak tehát semmikép sem kell szégyenkezniök a

világhírű olasz, francia, német, spanyol Madonnák mellett. A mi mestereink
is megsejtik azt a földöntúli Szépséget, amit csak az extázis misztikus mámorá
ban láthat meg a művész, mert földi formák, vonalak, színek, szépségek és
látomások nyomorúságosan silányak kifejezésére. És e Madonnák magyarok is,
új színt, új hangot jelentenek a keresztény nemzetek Máriát dícsérő hatalmas'
polífoníájában.

A HIDATVERÖ SZŰZ

Sziklák peremén ül, lába alatt zugo
hegyi ér, feje fölött felhők bodra fon
fénykarimát. Olében encián és öve
köré hajlik kéklőn a vad harangvirág.
Vállán gerle ül és lábánál iszik
a táncoslábú őz. Két mókus a Gyermek
álmát vigyázza, kit hintáznak hüs ágak.
A kígyó megtorpan előtte és vinnyogva
húzódik a sűrűségbe vissza az erdő farkasa.
Komor pásztorok nyájai megtorlódnak
á füvesek szélén, egymásra bukik anya és
báránya. Nagy, tágult szemmel isszák a

-íényességes képet a hegyi emberek.
Most megmozdul a hegyek Asszonya, karja
a mélység fölött hídként kinyúl, a másik föllendül
a fénybe, az égre s e széttárt karok között
ösvény nő, lépcső, szédületes ívű palló,
mely összeköti a földet a mennyeI.
Sötétlö fenyők közt törpe emberek riadnak,
s fut a hír ahidatverő Szűzről,

ki gyenge karját feszítve tartja,
hogy az esendő ember eljusson az igazi partra.

Nagy Méda
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