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Mathias Braun

Szent Luitgard látomása.

Ha az alkotó neve nem is, maga a szobor ismerős lehet a magyar közönség előtt.
Prágában áll, a Károly-híd világhíres szoborgalériájának egyik remekeként.
Prága a XVII-XVUI. század fordulóján a barokk stílusú művészetnek egyik
fellegvárává vált. Kiváló építészek, szobrászok és festők tettek eleget a soka-o
sodó megbízásoknak. Rövid néhány évtized alatt a stílusnak új virágkora bonta
kozott ki, amiben a külfőldről idesereglő mesterek mellett nagt szerepe volt a
hazai, cseh művészeknek is.

Mathias Braun tiroli születésű volt, művészi tanulmányait Salzburgban és
Eszak-Olaszországban folytatta, szobrászi tevékenysége azonban teljesen Prá
gához, illetve ,Csehországhoz kapcsolódott. Az egykori Köníggrátz, a mal Hradec
Kralové közelében, Frantisek Spork gróf kuksi birtokán - a kastély körül és a
közeli erdőben - 1712-től haláláig, 1738-ig, a kései barokk szobrászat egyik
legnagyszerűbb együttesét hozta létre. A Károly-hídon álló kompozíció Mathias
Braun első csehországr munkája volt, s éppen ennek sikere alapozta meg későb-

bi hírét. '-
Amikor Mathias Braun fiatalon; huszonöt-huszonhat éves korában Prágába ét

kezett, a Károly-híd szobrai közül már egész sor a helyén állt. Az első darab
Nepomuki Szent János bronzfigurája volt (egyébként jóval megelőzve magát a
szentté avatást}, amelynek alkotója a magyarországi származású Johann Brokoff.
Ennek fia, Ferdinand Brokoff, Braunnak kortársa és egyik legnagyszerűbb ver
senytársa volt, munkái szintén megtalálhatók a Károly-hídon.

Szent Luitgard eiszterci apáca volt, s a látomását megídéző szobrot a plassy-i
ciszterci kolo~or apátja rendelte meg Brauntól. A mester nem- kevés teatralitás
sal és sok pszichológiai érzékkel formálta meg a jelenetet, a szent-és a megfeszi
tett Krisztus találkozását. Az asszony révületének és a történés, a csoda eleven
varázsának elhítető erejű megfogalmazásában visszatér a XVII. századi itáliai
barokk legnagyobb hatású művészének,Bernininek és feledhetetlen "Szent Teréz
látomásá"-nak emléke; A prágai kompozíció azonban mégsem egyszerű után
érzése a korábbi példának. Ahogyan Mathias Braun a csoda pillanatát, az élő
képpé merevülő történést ismét elevenné oldja a természetesen áramló mozgások
lüktető ritmusában és logikus folyamatosságában, az egészen sajátos és egyéni
tehetségről tanúskodik. .

Mint a kompozíció címe is elárulja, ebben a~ esetben nem a megszekott ieszii
let-ábrázolásról van szó.. hanem egy jelenetről, amelyben a főszerep mégis a
feszületé. Persze, maga a jelenet sem a megszokott: nem a Kálvária, Krisztus
halála, hanem valami egészen más. Szent Luitgard személ yes megváltásának a
pillanata ez, az ő legszemélyesebb élményének megidézése, amikor eleven hite
és szeretete jutalmaként Jézus magához emeli az égi Kálvária misztikus magas-
ságába. .
, A szebor 171O-OOn készült el, s került mai helyére. Századunk elején kisebb
javításon esett át, a keresztet és Krisztus bal kezét új ra kellett faragni, ez azon
ban a lényeges részeket nem érintette. Magas talapzatát a korszak egyik ismert
cseh építésze, Frantisek Kaiíka tervezte. Az ábrázolás "helyszíne" az égi magas-
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ság: a szent lábai és a kereszt talapzata alatt felhők fodrozódnak, fölöttük és a
kereszt körül bájos puttók csapata játszadozik. Krisztus lehajol keresztjéről a
hozzálépö asszonyhoz, s jobbjával átöleltvállát, miközben Luítgard óvó, szeretet
tel teli mozdulattal fekteti kezét a megfeszített térdére.

A talapzat és maga a szobor rendkívül természetesen van egybekomponálva,
egyetlen egységes tömeg az egész. Ugyanakkor a két forma" mégis nagyon hatá
rozottan el is válik. egymástól. A posztamens határozottan tagolt, szí lárdan álló
tömbje fölött légies könnyedséggel emelkedik föl a sok mozgású, 'gazdagon mo-

.dulált formákból épülő jelenet. Valamennyi mozgás, valamennyi gesztus, lobogó,
lebbenő forma belül marad azon a képzeletbeli tömegen. amelyik a kereszt
csúcsáig mintegy folytatni és kiegészíteni látszik a talapzat tömegét. .

A kompozíció középtengelyét és egyben az architektúráját meghatározó szilárd
vázát a széles, vaskos darabokból formált, hangsúlyosan nehéz kereszt adja,
amely egyúttal az ábrázolás messziről szembeötlő, felismerhető eszmei közép
pontja is. A közeledő szenthez innen hajol Krisztus földöntúli súlytalansággal
előre. Lábai és bal keze ugyan a kereszthez vannak szegezve, ennek a ténynek
azonban itt semmiféle fizikai jelentősége sincs. A részletek és az egész figura
ugyanakkor valami hallatlan eleven hatásü realizmussal van a kemény mészkő

ből kibontva, s a szobrász éppen ezzel az ellentéttel teszi elhíhetövé. valóságossá
a kompozíció lényegét, a csodát, Szent Luitgard látomását. •

A Károly-híd korlátja mögött megnyíló égre a barokk művészet ismert deko
rativitásával rajzolódnak a körvonalak: balról a szent asszony ruhájának gazda
gon hullámzó redői, jobbról az önfeledten játszadozó puttók csapata .zárja keret
ként magába a kompozíció közepét kitöltő mozgást. Bent egyszer ismét csak mín
den körbefordul: Luitgard kinyúló jobb keze Jézus térdét érinti, ahonnan pillan
tásunk a megfeszített törzsének, fejének. majd jobb karjának vonalát követve ér
az asszony arcához. A külső kör még játékos dinamikáját belül egy csöndes,
de annál intenzívebben célratörő mozgás váltj il- föl. Szelid, puha érintések, lá
gyan egymásba forduló formák, s ezek közül emelkedik ki a két arc és a két
tekintet: Jézusé meggyötört - ahogya "súlytalanság" ellenére egész teste is az,
mert az átszögezett lábak, a kereszt szárán a bal kéz görcsösen összezáródó ujjai
s a tövistől koronázott fej nem csupán jelképes, hanem égbekiáltóerr valóságos
szenvedésről tanúskodnak; a szent apácáé pedig egyszerre szánakozó és átszel
lemülten odaadó. A jelenet - és a kompozíció - a két tekintet találkozásában
sűrűsödík össze és forrósodik föl. Ez az a pont, ahol az anyag. a' formák és a
mozgás egyszerre a szemünk láttára mintegy elveszítve minden jelentőségüket,

utat nyitnak az érzelmek és a szellem szabad áramlásának. K' Péte:
ovacs e er

A keresztények ma olyun órában élnek, amelyben soha nem látott
módon beteljesülhet az Evangélium felszólítása az egyetemességre,
az ökumenizmusra, a katolictzmusta.

A negyedik század óta kevés olyan korszak volt, amely ennyire
döntően fontos lett volna a keresztények számára. .

Elég. tágas lesz-e a 'szivúk, elég nyitott a fantáziájuk, elég 'forró
a szetetetűk ahhoz, hogy válaszolni tudjanak az Evangélium egyik
legfontosabb túvására. el tudják-e' válJaIni ma a kienqesztelödés
kockázatát, hogy Így a bizalom kovászává legyenek a nemzetek és
a fajok között, az emberiség családjának egészében, amely csak az
egész Földet átfogó egységben maradhat föhn?

Roger Schütz
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