
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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