
A VIGILIA

GALÉRIÁJA

Medgyessy stációi
Medgyessy Ferenc, a "legjobb magyar
szobrász" az idén lenne százesztendős.

Ennek kapcsán ünneplés, megemléke
zés idézi alakját és művészetét. így
került sor arra is, hogyaVigiliának
írjak Medgyessy négy stácíótervéről.

Ezek alig ismert művei, emlékezetem
szerint halála után két bronz sorozat
és néhány terrakotta készült róluk.
Jegyzőkönyvében a következőt olvas
hatjuk: ,,1932 :2-5. Négy darab Kál
vária stációterv a főváros részére.
Lechner rendelte a Rezső téri temp
lomhoz (gipsz), 46X46 cm nem ren
delték meg."

A tervek bemutatásakor elsősorban

megformálásukra figyelek, művészi ér
tékeiket a képekre bízom. Lássuk te
hát a négy tervet.

1. Jézus vigasztalja a siránkozó asz
szonyokat (VII. stáció). A földig érő

lepelruhába burkolt Jézuson nyoma
sincsen a kereszt súlyának, szinte
könnyed, sőt kecses mozdulattal vesz
búcsút a két sirató asszonytól és a
bámészkodó kisgyermektől. Mozdulata
a régi európai művészet öröksége, ő

maga pedig inkább kissé bánatos,
semmint szenvedő, Bár a két asszony

I
is művészi örökség, monumentálisan

. egybeékelődő tömbjük a legszebb Med
gyessy-lelernények egyike.

A dombormű mintázása 'jellegzete
sen "medgyessys", akárcsak a másik
háromé. Ami térben egymás mögött
lenne, azt síkba teríti és a részleteket
csak vonalakkal jelzi. Ilyenképpen a
dombormű szinte rajzzá válik, de min
denesetre mindig, minden részlete egy
formán él. Ugyanilyen rajzzá sűrített

teret láthatunk a Megváltó és a ke
reszt kapcsolódásában.

2. Jézus harmadszor esik el a ke
reszt alatt (IX. stáció). A leroskadó
Jézus alakjában Medgyessy egyik harc
téri rajzát használta fel, de ugyanazt
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a mozdulatot megtaláljuk később a
székesfehérvári Török-magyar dom
borművön, a lovak alá zuhant sebe
sültben. A stációba tehát már megfo
galmazott emlékét iktatja be. Ez meg
is látszik Jézus bal karjának szervet
len tartásában, nyilván azért nem fog
ja át a keresztet, hogy az egész bal
kar látszódjék (Medgyessy művészi el
ve volt, hogy mindig a lehető legtöb
bet mutassa a testből, minél keveseb
bet takarjon az átvágás, vagy lepel).
A földrezuhant testét nem járja át fáj
dalom, lábai például szinte a görög
szobrok kellemes íveiben kapcsolódnak
egymáshoz. Oszinte mozdulat Cirenei
Simoné, a keresztet emelőé, ez viszont
élénken emlékeztet Medgyessy Lópat
kolók círnű domborművének a ló lábát
tartó mozdulatára. Érdekes - és Med
gyeseyre jellemző fogás -, hogy tom
porát mélyen belevágja a keresztbe,
hogy az egymás rnögötti helyett a sík
ban levőt hangsúlyozhassa. Az osto
rozó katona mozdulata művészettörté

neti emlék.

3. A katonák megfosztják Jézust ru
háitól (X. stáció). A két katona és a
középütt levő Jézus mint három pillér
osztja a képmezőt. Az alakoknál meg
figyelhető Medgyessy egyiptomi örök
sége, nem felületesen nyilatkozik ez
meg, hanem alig észrevétlen természe
tességgel. Az alakokat legjellemzőbb

nézeteikből ötvözi össze: az arc oldal
nézetből, a mellkas és medence szem
ből, a lábfejek ismét oldalnézetben il
leszkednek bele a síkba. A roggyant
térdű Jézuson itt először láthatunk
megkínzottságot. Az egyik katona erő

vel húzza le leplét, ő pedig szinte
gyengéd szeméremmel takarja szernér
mét. A baloldalon álló katona inkább
csak közörnbös díszlet. Jobb karja ter
mészetellenesen rövid, így illik bele a
képbe. Az arányok ilyenfajta megvál
toztatása az egész benyomás egységé
nek érdekében ismerős Medgyessy
művészetében (például Súroló asszonyá
nak karjai).

4. Jézust felfeszítik a keresztre (XI.
stáció). Az eddigi háremalakos. vilá
gosan tagolt képtáblákkal szemben itt )
hat alak zsúfolódik a kis felületbe. A
megfeszítés sajátos Medgyessy-rnódon
jelenik meg: egy katona emeli fel a
keresztre, és Jézus szinte szeliden tű

ri, hogy átszegezzék tenyerét. János
csókkal illeti térdét, Szűz Mária pedig
a 'jobb oldalán, arcát kezébe temetve,
zokog. ~ sokat ábrázolt jelenetben tel-







jesen új Jézus felemelésének és fel
szegezesének "motívuma", ugyancsak
új megoldás. hogy Jézus testét csípő

ben elfordítja, hogy teljes testével be
leférjen a képbe. Nyoma sincsen ben
ne a megvonagló szenvedésnek. A kép
tábla három alakját csak derékig tud
ta ábrázolni Medgyessy, a kompozíció
tehát nem zárul a kereten belül.

•
Mind a négy dombormű jellegzetes
Medgyessy-mű: a háttér nem teljesen
sima, együtt mozog a cselekménnyel,
a formák a tábla mellső síkjába tömö
rödnek s így minden részlet "jól le
olvasható". Alakjai teltek, nyoma sin
csen bennük a szokványos "szépség
eszménynek". A jelenetek kissé közöm
bösek, hiányzik belőlük a fájdalom
együttérző átélése.

Éppen ebből az okból vessünk fel
itt egy kérdést, amely kapcsolódik is
a stácíókhoz, de túl is mutat rajtuk:
kelthet-e áhitatot a nem áhítatból fa
kadó mű? Nem hiszem, hogy 'e kér
dést teljes mélységében meg tudnánk
ragadni, az alább következő töprengé
sek inkább "hangos gondolkodás",
semmint rendszeres felelet.

Medgyessy nem volt templomjáró
ember. Néha azonban olyan hasonla
tokkal élt, amelyek arra figyelmeztet
nek, hogy ne ítéljünk elhamarkodot
tan. Példaként egy-két megnyilatko
zása: önéletrajzának végén így ír:
"Dolgozom, míg erőm és egészségem
adja. Míg csak a Teremtő, a legna
gyobb mester, engem is begyűr az ő

nagy agyagos ládájába, melyből új ala
kot formál akkor és aszerint, amint
neki kedve tartja. Én pedig örültem,
hogy voltam ..." Más helyen: "Aki
azonban nem hitből, hanem bolondé
riából, világcsalásból tréfát űz művé

szet címén, kétségtelenül destruál ..."
Műtermében, szobrai közt szétnézve
mondta : "Ez az én templomom." 
A debreceni Kollégiumban az 0- és
Újtestamentumot alaposan megtanul
ták. Medgyessy munka közben gyak
ran énekelt zsoltárokat, ám öccsének,
Gábornak szavai szerint ez nála in
kább a gyermekkorra való emlékezés
volt, semmint vallásos hangulat.

Egyszer a Százados úti művésztelep

re, Medgyessyhez igyekeztem s a vil
lamoson véletlenül Szentgyörgyi István
mellé, akadémíánk szebrásztanára mel
lé kerültem. Kérdezte, hová megyek,

aztán óva intve emelte fel kezét: "Vi
gyázzon, nagy materialista!" Az volt-e
valóban Medgyessy Ferenc?
Tősgyökeres kálomista volt, de nem

hit dolgában, hanem csak magatartásá
ban. Ne feledjük, orvosként végzett és
az emberi test nem misztériumként élt
benne, hanem csontvázként. izmokként.
ídegekként, szövetekként, . belekként,
működő sejttömegként. Másrészt szen
vedélyes csillagász volt, s így a földi
életjelenségek mellé a végtelen tér él
ménye is járult. Művészete pedig az
élet megfigyelésében fogant. Móricz
Zsigmond - az egykori osztálytárs 
jegyzőkönyvvel figyelte a beszélő éle
tet. Medgyessy pedig rajzfüzettel a
mozgó formavilágot.

Úgyszólván minden szobra, minden
műve e rajzvázlatokból kelt életre.
De az életből nem leshetett .el bibliai
j eleneteket ! Ezért életművében nagyon
kevés a vallásos téma, kis, önmagá
nak készült öklömnyi szoborvázlatai
ban egy sincsen. Nagyjából inkább
megrendelések, pályázatok révén ke
rült kapcsolatba vallásos témákkal.
Ilyen például egy korai, töredékekben
reánk maradt Piétája, a négy refor
mátor álló alakjának pályázata, a Szent
Borbála pályázat és. a monumentális
Szent Gellért kút, amelynek közép
pontjába az őrlő leányt tette, a püspök
szinte csak mellékalak. Rajzai közt
van egy szégyenletes a Felfeszített
ről ...

S mégis, mindezek ellenére, minden
művét mély áhítat hatja át: az em
ber, az emberi test csodálata és tisz
telete - "ez az én templomom", rnond
ta. Medgyessy műveiben sehol sem ta
láljuk nyomát a nyegleségnek. öncélú
virtuozitásnak, szemfényvesztésnek. Ez
sértette volna a természetet - terrné
szetét. Minden művét halálos komo
lyan vette. Munkássága amolyan pro
fán liturgia. Ezen túlmenően ne fe
ledjük, hogy mindannyían az európai
műveltség öntudatlan neveltj ei va
gyunk. Különösen a művészek, Az
európai művészet a kezdet kezdeté
től fogva a vallás jegyében fogant.
Emlékképei öntudatlanul munkálnak
minden művészemberben - láttuk ezt
a stációkban felbukkanó örökségben
is -, de ugyanezek az emlékképek tor
lódnak a hivőkben is. Eza közös euró
pai műveltség és a tiszta szívből fa
kadó emberség, a szeretet az egymást
értés alapja. Medgyessy stációtervei is
ebben fogantak. .

LAsZLÚ GYULA
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