BÚSULÓ KRISZTUS SZOBOR

Kapuváron, a Fő téren, a Szent Anna-templom és a mellette álló, egykori járásbírósági
épület között található Jézust ülő alakban ábrázoló, valaha útszéli barokk kőszobor: ECCE
HOMO, a „Búsuló Krisztus-szobor”, mely műemléki védelem alatt áll. A kapuváriak csak
„Kucorgó Isten” elnevezéssel illették. Bizonyos Mathias Graver állíttatta, feltehetően
fogadalomból, 1691-ben. A tagolt talapzaton álló pillér három oldalán Krisztus kínzatásának
eszközei (Arma Christi), a pilléren a mezítelen, töviskoronás Krisztus ülő alakja látható. A
talapzat vésett, majd feketével festett latin nyelvű feliratai sok ligatúrát tartalmaznak, a
központozás hiányzik. Több esetben hiányzik a szóköz, és a helyszűke miatt előfordul a fele
méretű betűvel vésett sorvég is. A betűk kvadrátbetűk, a Q sajátos, fordított P formájú.
Néhány betű lekopott, nem festették át, a ligatúrák miatt több helyen hibás az átfestés.
Mindegyik idézet a Vulgátából való.
Elölnézet: A PLANTA PEDIS VSQVAD VERTICEM NON EST IN EO SANITAS ISAI „A
planta pedis usque ad verticem, non est in eo sanitas.” „Tetőtől talpig sehol sem ép.” (Ézsaiás
(Izajás)1.6.) (3. kép)
O. VOS OMNES QVI TRANSITIS PER VIAM ATTENDITE ET VID ETE SI EST DOLOR
SICVT DOLOR MEVS TIN J „O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte: si est
dolor similis sicut dolor meus?” „Ó, ti mindnyájan, akik erre jártok az úton, nézzetek ide és
lássátok: van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam?” (Jeremiás siralmai 1.12.)
A szobor bal oldalán: NVM QVID REDDITUR PROBONO MALUM IERI 18. „Numquid
redditur pro bono malum?”„Vajon rosszal szokás-e fizetni a jóért?” (Jeremiás 18.20.)
POPULE MEUS QVD FECI TIBI AVT QVD MOLESTVS FVI TIBI RESPONDE MIHI.
MYCEA. 6 „Popule meus, quid feci tibi, aut quid molestus fui tibi? Responde mihi.”
„Népem! Mit vétettem neked? Mi eshetett nehezedre? Felelj nekem!” (Mikeás 6.3.)
Jobb oldal: FILIOS ENVTRIVI ET XALTAVI IPSI SPERA- VERVNT ME „Filios enutrivi,
et exaltavi; ipsi autem spreverunt me.” „Fiakat neveltem, és naggyá tettem őket, ők mégis
hűtlenné váltak.” (Ézsaiás (Izajás) 1.2.)
VAE GENTI PECATRICI POPVLO GRAVI INI QVITATE SEMINI NE QVAM FILVS
SCELER ATIS DERELIQVERVNT DONINVM ISAIAE „Vae peccatrici, populo gravi
iniquitate, semini nequam, filiis sceleratis! Deliquerunt Dominum!” „Lám, a bűnös nemzet, a
gonoszsággal terhelt nép! Gonosztevők nemzedéke, elvetemült fiak! Elhagyták az Urat.”
(Ézsaiás 1.4.)
Hátsó oldal: VOTVM DNOR MATHIA GAVER PROVISORIS & GEORGI FRANCXIS
WMVOD KAPUVARENSIS 1691, Valószínűleg: Votum d[omi]nor[um] Mathia[e] Gayer
provisoris et Georgi[i] Franc[…] Kapuvarensis 1691. Gayer Mátyás provizor és kapuvári […]
György urak fogadalmi ajándéka […] 1691.

