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Honnan származik a gótika, ez a csodálatos "barbár", a történelemben először

igazán európai művészet? Milyen erők szabadították fel a román kor aszkézisre
hajló szellemeit, hogy létrehozzanak egy olyan művészetet, melynek középpont
jában az életöröm, a fény és a magasba szárnyaló gondolat áll? Mi volt az oka,
hogy ugyanaz a kor szülte a többszólamú zenét nagy Parotinussal kezdve, és a
nemzeti .nyelveken felburjánzó irodalmat?

Az Ille-de-France" Párizs városával a középpontjában már korán átvette egy
központosító államvezetési irányzat és gazdaság szerepét Gallia területén. A ki
rályi központ vonzotta a művészeket, akiknek itt sok-sok feladat jutott az egyre
gazdagodó városokban és apátságokban. Az összesereglett művészek eszköztárában
megvolt mindaz a formakincs, amit a mediterraneum létrehozott és amit délről

a móroktól és nyugatról a keltáktól felszívtak és asszimiláltak. Ennek az össze
gyűlt hatalmas szellemi és gyakorlati tudásnak hasznosítása akkor következett
be, amikor a cluny-i reform kitárta a kaput a képzőművészetek egyházi célú fel
használása előtt.

"Először talán Saint-Denisben következett be az az összegezés, amely a forma
elemeket egy új repdben a statika szigorú szabályai szerint összeolvasztotta
Suger apát újjáépített templomában a tizenkettedik század közepéri. Kihatása
felmérhetetlen volt. Az így épített új templomok belső tere feléledt a színes ab
lakokon beáradó változó irányú fényben és a szobordíszítés megmozdult. A ro
mán kori oszlopfők, zárókövek, vízköpők szörnyeít felváltotta a Szeritírás alak
jainak nagyon is emberi ábrázolása. Assisi Szent Ferenc misztikus természet
szemlélete nyomán a faragványokon, táblaképeken, miníatúrákon az élővilág jele-
nik meg az addig semleges arany háttér helyett. ,

Ille-de-France-ból az új művészeti irányzat szétsugárzott egész Európára.
csak a medíterrán világ nem fogadta el ezt a gótnak. barbárnak elnevezett stí
lust, illetve amit felhasznált belőle, azt újraötvözte görög-római hagyománnyal.
Észak lelkesedett érte. Angliában pedig szó szerint végső lobogasát érte el a
flamboyant, lángoló gótikában.

Suger apát, VI. és VII. Lajos barátja és tanácsadója a gótika atyja. Az épí
tészeti gótikaval egyidőben Ille-de-France-ban a korai francia irodalmi nyelv és
szóművészet alapjait is megvetették és olyan művész merített belőle, mint a
boldogtalan Villon mester. A gótika emlékei egész Európában megtalálhatók, szé
kesegyházak, szárnyasoltárok, képek, kegyszerek alakjában csak a keleti egyházak
területére. nem tört be. Időtálló anyagba megálmodott műalkotások ebből a korból
gyakran láthatók közgyűjteményekben. A romlóbb textil-- és faemlékek már rit
kábbak. Kü.lönösen becsesek a már több nézőpontra komponált szobrok, melyeken
Icmérhető az alkotójuk küzdelme a hagyománnyal, az anyaggal az új stíluseszrné
nyért.

A veszprémi Egyházmegyei Gyűjtemény értékes darabja a fából faragott gó
tikus Jézus-szobor, alakja kilencvenhat cm magas. A megostorozott Krisztusra
bíborpalástot adtak, tövissel megkoronázták és most ott áll a halálát követelő

tömeg előtt, kiszolgáltatva a hatalomnak, megcsúfolva a maga istenemberi íor
májában. Ecce homo! íme az ember. Ezt a Pilátus előtti pillanatot kívánta meg
örökíteni alkotója. Testtartása bonyolult contraposto. A gerinc hajlása mínd mély
ségí, mind oldalirányban kifejezett, tehát fokozott a háti és ágyéki lordosis, de
mivel a jobb vállát leejti, azért egy funkcionális scoliosis is láthatóvá válik, Az
így komponált alak neve figura serpentína, hasonló mint a vizitációk nőalakjain.

például M. S. mester művén. Csak ott a bájt, itt pedig a tragikus érzést fokozza.
A tógaszerűen elrendezett palást, sűrű, szépen faragott redőkben omlik le a földig,
sinusa csak az összesebzett mellet hagyja szabadon, a [ugulum és a bordák lát
hatók. Az anyag .redözöttsége kifejezettebb a vízszintesen előre tartott két alkar
alatt, melyeket szánandóan nyújt a tömeg felé, mutatva, hogy megadja magát a
tudott, vállalt és előre elrendelt végzetnek.

Fejét kissé előre és oldalt hajtja. A töviskorona elől nyitott, párhuzamos für
tökben leomló sima haját fogja össze. Az arcot a hagyományostól eltérően nem
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osztott, hanem körszakáll keretezi és a szakáll alól láthatóan elődomborodik az
állcsúcs. Ezért pontosan lernérhető az arc hossza, a hajas fejbőr határától az
állcsúcsig tizenhat cm. Ez a méret megegyezik a talp hosszával is. Ugyancsak ti
zenhat cm-re van egymástól a két kézfej nélküli csukló. Többszöri előfordulása

azt mutatja, hogy ez a hossz nem véletlen, és hogya művész ismerte a különböző

szobrászi kánonokat, ahol az arc, vagy aláb méretének meghatározott többszö
röséből számították ki az alak nagyságát. A kánon szerinti arcméret a testa,
jelen esetben öt egész harminchárom századszor mérhető rá a teljes magasságra.
Egyébként a római katonák nevezték egymás fejét tréfásan testának, ami köcsö
göt jelent. Az arc. is megszerkesztett. Mérete három orrhossz, egy orrhossz színtén
öt egész harminchárom század, de centiméterben. Első orrhossz a hajas fejbőrtől

a glabelláig tart, második maga az orr,a harmadik pedig a palliumtól az áll
csúcsig tart. A két szembogár egymástól való távolsága színtén egy orrhossz,
azaz öt egész három tized centiméter.

Tekintetében szomorúság ötvöződik túlvilági szelídséggel. Az arc alakja elöl
ről is, oldalról is háromszögbe rajzolható, mint ahogy Villard de Honnecourt
vázlatkönyvében látható. Furcsa a szobor lábtartása. Ha a homloksíkra képze
letbeli, merőlegest húzunk, akkor a két láb ezzel negyvenöt-negyvenöt fokos szö
get zár be, tehát a két talp' derékszögben áll. Kényelmetlen tartás, különösen ha
még azt is nézzük, hogy nem vízszintes síkon áll, mert a sarkak magasabban
vannak. Ez csak azzal magyarázható, hogya szobrász úgy érezte, .a szerpens fi
gurát szélesebb alapon kell alátámasztania, és a lábaknál is érvényesüljön a
többnézőpontúság,

Szélnom kell a proporcióról. A szobor kifejezetten diszproporcionáltnak lát
szik. A testának csak öt és egyharmadszorosa a teljes magasság, ami még a
legkisebb Dürer-féle aránynál is rosszabb. De gondoljuk el, hogy vigyázzállásban
mindenki magasabb, míg a gerinc bármilyen okú hajlata a magasságot csökkenti.
Esetünkben mindkét fősíkban elhajlik a gerinc, ami a magasság rovására megy.
De esökkentí a magasságot az esendőség kifejezésének expresszív fokozása is.
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a szobor valószínűen egy oltár magasabb he
lyén állt, a nagyobb arc azt mutatja, a művész beszámította a magassággal ará
nyoskisebbedést.

A szobor ismeretlen úton került Fonyódra, ahol a plébánia padlásán hevert
a lim-lommal együtt. Ott tárolták a szemes takarmányt, ami részben beternette.
csak egy csücske állt ki. Így talált rá Klempa Sándor volt premontrei kanonok,
egyik leletmentő útja alkalmából. Restaurálás, szútalanítás után helyezték el a
gyűjteményben, mert vastag átmázolás és szenny fedte. Készítője és származási
helye ismeretlen. A szerpens figura, a háromszögben elhelyezhető arc, a nem
osztott szakáll, a nagyfokú expresszivitás alapján valószínű, hogy németországi
művész faragta. A tóga redőzete, különösen a sinus kezelése azt mutatja, hogy
a művész Olaszországban tanulhatott, de legalábbis ismerte a klasszikus művé

szet .elemeit. A derékszögben álló talpak, a lábhátat láthatóbbá tevő lejtőn állás
gótikus mesterek vázlataiból ismert. alakzatok, színtén nyugatra mutatnak. Ke
letkezésének ideje a XV. század közepére tehető.

Nem hagy nyugodni egy gondolat. Talán nem is gondolat, csak érzés. Valahol
a tudatom mélyén mindíg felmerül a rokonság sejtése a veszprémi gótikus Krísz
tus és Donatello művei között. Aki azt faragta, annak látnia kellett a firenzei
mester fából faragott műveit.

A SZERKESZTOSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársaínkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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