
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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