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A veszprémi gótikus Madonna

Az Egyház szentjeinek hierarchiájában kitüntető helyet foglal el Máriának
az alakja. Tiszteletének módjában is tükröződik ez a· megkülönböztetés, hiszen
a híperdulia csak Öt illeti meg. Személye körül két évezreden keresztül heves
nézeteltérések dúltak. Az Újszövetség csak kevés helyen emlékezik meg róla, pe
dig szerepe az üdvtörténetben jelentős, hiszen Istenanyaként, Theotokosként tisz
telik. Alakjának kibontakoztatásában sajátságosan ötvöződik a költészet bája a
szaktudományok szigorú logikájaval. A skolasztikus gondolkodás és elmeél ap
rólékos munkával dolgozta ki összefüggő gondolatrendszerré azt, amit ma Má
riáról tud és tart az Egyház, a maternitástól a mediatrix omnium gratiarum-ig.
Ami a két fogalom között van azt az Egyház az idők folyamán dogmává emelte.

A Mária-dogmák kifejlődése összefügg a teológia díscíplínárissá válásával.
Ugyanis nemcsak a hagyomány megtartására törekedtek a hittudósok, hanem
mindíg valami újat is akartak. Ezt a nagy újat akarást a teológiai szövegkuta
tás lendítette fel. Ennek beláthatatlan következményei lettek. Az egyház ugyanis
kidolgozta az első olyan európai gondolatrendszert, a teológiát, amelynek sajá
tos törvényei (skolasztika, logika), sajátos intézményei (egyetemek, könyvtárak),
sajátos tudományos fokozatai voltak (magister, baccalaureatus, doktor), azaz meg
alkotta a disciplinaritás azon formáját és vázát, amely ezer éven át a belőle

leszakadó többi tudománynak is modellként szolgált,

Ma már túlzásnak tűnik a skolasztikus szőrszálhasogatás, a formális logika
mindenre alkalmazásának sok-sok példája, de az európai gondolkodás ezen éle-:
ződött, A termékeny és meddő viták dialektikájából született teológiai rendszer
egyes állomásai a zsinatokon nyerték el végleges formáikat és ezek a formák
számot adnak a kor problémáiról, amelyek mögött igények húzódnak meg. Az
írásbeliség ezeknek csak egyik reprezentánsa. Ha elfogadjuk, hogy a képzőmű

vészeti jel szintén a közlés egyik sajátos formája, és az egyház míndig is eh
hez tartotta magát (példa rá a Biblia pauperum), akkor mínden változást az
egyház ikonográfiájában egyenlőnek vehetünk az írásbeli információkban beállt
változással. Röviden, az új teológiai értelmezések a művészetekben tárgyiasul
tak. A fentiek értelmében a pápai enciklikák· különösen a szociális tartalmúak,
de a zsinati határozatok is, valamint az ikonográfiai modellek változásai ugyan
úgy társadalmi tudatváltozást tükröznek, mely mögött társadalmi mozgás, át
strukturalizálódás van.

Mária képzőművészeti ábrázolása mögött is megtaláljuk a leírtakat, mert ki
mutatható, hogy bizonyos korok bizonyos ikonográfiai helyzeteket "tüntettek"
ki, az anyasággal kezdve az ősegyházban és a Regina coelí ábrázolás kifejlődésé

vel a központosító állami törekvések korában. Mély szociológiai megérzésről ta
núskodik ez: az egyház felismerte és alkalmazkodott egy-egy kor paradígmálnak
éppen aktuális, valamint jövőbeni változásához.

Mária a gyermek Jézussal Istenanya ábrázolás, ezt az ephezusí zsinat 431-ben
Nestorius ellenében dogmává nyilvánította. Előtte a legelső ilyen ábrázolás a
második századból maradt fenn a Priscilla katakombákban. Ezen a freskón a
pompeji faliképek stílusában ábrázolták anyaként Máriát és ezt tartjuk a nyu
gati Mária-ábrázolások kiinduló pontjának. A Coemeterium maius katakomba
arcosoliumának freskója orante alakban ábrázolt Máriával a keleti ikonográfia
eredője. Míndkét ábrázolás egy bizonyos, fentebb körvonalazott nézet fejlődés

után eljut a királynőként való ábrázolásíg, a Regina coelűg, majd mindkettő

továbbhalad a mai Mária-kultusz és -ábrázolás irányába. Számunkra ez a típus.
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-:- amelyet a keleti egyházban Neuvjadaemyj evet ismernek, nyugaton pedig az
Ég királynője a gyermek Jézussal és lili ommal neveznek . - most a fontos. Ezt
láthatjuk a veszprémi . Egyh ázmegyei Gyűjtemény Madonna szobrán, amely Má
riá t J ézussal királynőként ' ábrázolj a. I

Eddig az útnak főbb állom ásai is voltak . Az első állomás az anyaság, majd
az Isten anyaság ábrázolása az el ső évezred k özepéíg, a 'népvándorlás népein ek
megértésére és igényére épült. Korán, már ezekben az időkben kifejlődik az
Anuntía tío néven ismert ké ptí pu s is. Nagy Károly u ra lkodása idej ében ke z
dik ábrázolni az Egyiptomba való _rnenek ül ést, és az ozmán török te r jeszkedés
elől va ló menekülés adhatta hozzá az indítékot. Külön ösen jól lá tható ez a pa s
síók törökös, turbánosöltözetű prib ékjeln él. Mária m egkoron áz ás át a X II. szá
zad tól ismerjük, kialakul először a Re gin a m undi, ezt kiterjesztik az ég ki
rál ynője, majd általánosítják a Re gina ecclesiae , a küzdő és győzedelmes Egy ház
királynőjének fo galm ává. A reneszánsz mindezeket az ikonográfia i eredményeket
magáévá teszi, csak éppen az anyasá got , sz éps ége t, föld iess éget hangsúl yozza
Mária és J ézus al akjában. A barokk ko r a hu manizm us és reformáció ellenében
a szenvedő Máriát állítja előtérbe; mí nt a pietá k Máriá já t, az éssze l szemben
az érzelmet. A k özépkor szemléletének egyik sajátos hibá ja Mária alakjának.
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rnrnt a Jelenések napba öltözött asszonyának (Jel 12,1-9) egyesítése a Genezis
kígyót széttaposó asszonyával (Gen 3,15) egy képben, úgy ahogy a spanyol fes
tőknél gyakran látjuk. Ugyanis a Stella maris alakban Mária félholdon és kí
gyón tapos, feje körül 12 csillagból álló koszorúval, alatta a tenger látszik. Ez
az ábrázolás rnűvészíIeg nem kifogásolható, azonban a Szentírás idézett két he
Jye nem vonatkoztatható egyértelműen Máriára. Mária életét ciklusokban is
megfestették, úbrázolták, legkorábban a Santa Maria Maggiore mozaíkjaín az V.
században.

A veszprémi gótikus Madonna fából készült, egy fő és két mellék nezo
pontra komponált szobor. Magassága hatvanöt centiméter, ebből az alak ötven
kilenc és a korona hat centiméter. Jobb karján ül a gyermek Jézus, akinek jobb
kezében il földgolyó látható. Bal kezével Mária királynői palástját összefogó
négyszögletes mellboglár felé nyúl, amely ötször öt cm-es négyzet alakú stili
zált liliornos ékköves csat. Mária bal kezét alkarban vízszintesen előre nyújtja
és mint ahogy rekonstruálni lehetett, benne Iiliomot tartott. Az alak maga föl
dig királynői palástba burkolt, mely a cipők orráig klasszikus redőkben omlik
le. Fejét kissé előre és jobbra a gyermek felé hajtja. Fejét vállig leomló ken
dő fedi, mely alól hajfüújei kilátszanak. A kendőt szorítja le egy abroncskoro
na, amely stílusát tekintve latin lóher kereszttel kombinált lombkorona. A to
iásdad arc nyugalmat és derűt áraszt, ugyanúgy, mint a mosolygós Jézus gyer
mek. Az arcból a homlok kettő, az egyenes orr három és fél, a száj és az áll
kettő és fél centiméter. A törzs magassága az állig ötvenkettő, és ahol legszé
lesebb ott huszonkettő centiméter. A szembogarak távolsága három centiméter.
A kis Jézus teste a forgóízületben és a térdízületben derékszögben meghajlított,
ülő figura. Teljes hossza harmincnyolc centiméter. A szobor hátoldala legyalul t,
azért valószínű, hogy háttal egy gótikus fülke falának támaszkodva állt. Ez
az architektúrahoz kötöttség egyben támpont arra is, hogy a gótika elejére te
gyük készítésének idejét. A háton derékmagasságban kivehetetlen feliratú pe
csét látható, a készítő valószínű jelzése. A pecsét feliratának megfejtése elmo
sódottsága miatt eddig még nem sikerült.

Honnan kerülhetett ide ez él. kegyszobornak imponáló alkotás? Lelőhelye a
Pápateszér melletti öreg csárda kápolna. ütt 'állt az oltáron két barokk szobor
között, Onnan került e gyűjteménybe szútlanítás és restaurálás után, viszony
lag ép állapotban. A többszöri átfestést eltávolítva látható eredeti aranyozásá
ból itt-ott egy apró részlet, Azonosítása is sikerült. A felsőbajorországi Altöttíng
kegyhely szobrának másolata. Ugyanis az eredeti szobornak több másolata is ismert,
különböző anyagokból. A közvetítő példányt Otto von Falke ismerteti egy ber
lini magángyűjteményből. Ez dr. Richard von Kauffmann tulajdonában van.
Nagysága hatvan centiméter. és rézből öntötték a tizenötödik században (ld.
Jegyzet).

Még mindig kérdéses azonban, hogy az Altöttíngen levő példány, az eredeti
honnan származik. Stílusa alapján francia szobrász készíthette a tizenharma
dik-tizennegyedik században. Erről másolták a berlini gyűjtemény szobrát és a
münchan] múzeum példányait is. Sőt tudjuk, az Altöttíng környéki templomokban
is láthatók másolatok, amint errőlCassirer tudósít. A másoló műhely pecsétje
pedig a hasonlóságot igazolja .

.Jegyzet: Bayern (xv, Jahrhundert.); 251. Stehende Madonna mít Kind und LiHe.
NachbiIdung dcs Gnadenbildes in Altötting. Das Münchener Nationalmuseum besítzt ei Ile
Reihe Von Nachbildungen aus verschieden Zeiten in verschiedenen Grössen und Matería
len, wíe sie slch auch sonst in Bayerischen Kirchen finden, Statue. Messjng H 60 cm. Die
Samml ung Richard von Kauffmann. Berlin. Paul Cassirer, Hugo Helbing.
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