
Balázs vitézül birkózott az utolsó falatokkal. Ahogy tanították, de ami.
otthon sohasem sikerült, játszi könnyedséggel segítette egy kenyérdarabkával
víllájára az előétel maradványait.

Aztán jött megint a szobalány, leszedte a tányérokat, s csakhamar az
előbbinél is nagyobb ezüsttállal jelent meg, megrakva húsokkal és mindenféle
finom kőrítéssel. Körülhordta, végül Balázshoz került, akit ismét Trude néni
látott el. A fiú, kimerülten az előétel elfogyasztásának fáradalmaitól, rémülten
meredt a tányérjára rakott hatalmas hússzeletre. S ezt neki kell majd késsel
feldarabolnia !

- Na, Balázskám, szereted a bécsi szeletet? - kérdezte Solyrnár ked
veskedő hangon a gyerektől.

Balázs csak nézte, nézte a pokasz, nagy darab férfi vörös arcát, aztán
könnybelábadt a szeme s szája széle elgörbült.

- Miért bécsi ? Ezt nálunk kirántott húsnak hivják - csuklott el a hang
ja. - S tragacsole a villamosok - zokogtaaz abroszra borulva.

Anyja megsimogatta a fejét. Ez az utazás is jól kezdődik - gondolta.
A házlak egymásra néztek, a férfi alig észrevehetően megrándította a

vállát, az asszony pedig végigsimította homlokát: migrén kínozta.
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VITIORIA COLONNA VERSEIBŐL

Simil di me model nacqu' io da prima
Di me model per ora piu perfetta
Da voi rituiscer poi, donna alta e degna.

Michelangelo

Kitűnő költönö volt, mégis kétségtelenül Miohelangelo zette halhatatlanná.
Szépsége is csak Buonarobtí lélekbe mélyedő szemében volt tökéletes, kínzó
és egyben mégis oly felemelően gyönyörködtető szépség, Két reprodukció fek
szik előttem: az egyik egy százesztendős. firenzei kiadású Colonna verseskötet
Illusztrációja, a másik Míchelangelo műve. Az előbbi mínden valószínűség sze
rint a 'hívebb, fényképszerűbb ábrázolás; inkább illik kortársa és életírója,
Visconti megjegyzéséhez: "Mivel nem volt különösebben szép, az irodalmat
tanulmányozta, hogy elnyerje azt a halhatatlan szépséget, amely nem enyészik
el olyan könnyen, mínt a másik." Míchelangelo vászna ugyanis csak alig-allg
hasonlít ehhez a metszethez: szabályos, szinte görögös arcél, perzselő tekintet,
kicsattanó ifjúság. Tehát két arckép - két rnerőben más arc. Az egyik másol,
a másik idealizál. De vajon melyik a "hiteles" ? Buonarottíé ! Ű a lélek szép
ségével ékesítette ezt a tökéletesen szép arcot. Pedig megismerkedésükkor
Víttoria negyvenhárom éves volt, Michelangelo hatvan!

Hogy Buonarottí "elfogu1Jtságát" megérthessük, érdemes szószerint idéz
nünk azt a jellemzést, amit Francesco d'Olanda ír róla 1548-ban: "Vittoria Co
lonna úrnő, Pescara grófnőie. Ascanío Colonna nővére, egyike Europa, sőt az
egész művelt Viilág 'legkiválóbb és leghíresebb asszonyainak Cselekedeteiben
tiszta s nem kevésbé szép, művelt, jártas a latin irodalomban, szelleme fenn
költ, birtokolja mindazokat a ikiváló tulajdonságokat, amelyek csak egy nemes
hölgynek dicséretére válhatnak. Férje hősi halála óta szerény és visszavonult
életet él; megelégelvén az addigi helyzetéhez illő pompát és fényűzést, nem
vonzódik többé máshoz, mint Jézus Krisztushoz és csupán a komoly tanulma
nyoik érdeklik. Jóindulattal viseltetik a szegénysorsúak iránt és maga a kato
likus hívó jámborság míntaképe."



Híres római nemesi nemzetség gyermekeként született 1492-ben, Marino
ban. Aránylag korán, tizenhét éves korában rnent nőül D'Avalos Ferrante
pesearai márkíhoz, V. Károly császár neves hadvezéréhez. Férje, akit a politika
s a szarnos háború teljesen lefoglalt, nem sokat törődött vele. Vittoria tehát az
irodalom s a művészetek tanulmányozására adta magát, valamint igen nagy
érdeklődest tanúsított a különféle egyházi reformmozgalmak iránt. Hamarosan
kapcsolatba került kora legérdekesebb egyéniségeivel: Cotardiní bíborossal, az
angol Reginald Pole kardinálissal, a sziénai Oohinoval, a később máglyahalált
halt Carnesecchível és Valdesz Jánossal, akik akkoriban a katolikusok s a pro
testánsok köztí megegyezés lehetőséget keresték. Levelezésben állott Navarrai
Margit királynővel, valamint I. Ferenc francia király leányával, Renéevel.

Pescara, akkoriban a spanyol hadak fővezére volt, győz ugyan Páviánál,
de halálos sebet kap a csatában s meghal 1525 dec. 2-ának éjszakáján. Vittoria
férje halála után teljes visszavonultságban él Viterbóban, Ischián, vagy más
kedvenc tartózkodási helyén s kizárólag az irodalommal foglalkozik. Míohel
angelóval ugyan már 1535-ben megismerkedik, ám barátságuk csak három esz
tendő múlva mélyül el. Ez a rneleg barátság, mely oly nagy hatással volt rnind
kettőjükre, töretlen marad 1547-ben bekövetkezett haláláig.

Mint költönö egyike :kora legkiválóbb petrárkistáinak. Már kortársai is
nagyra becsülték, erről tanúskodnak Lodovico Ariosto, Veronica Gambara,
Giovanni Guidíccioni, Pietro Bernbo, Francesco Maria Molza s kiváló rokona,
Pompeo Colonna hozzá intézett költeményei, nem is szólva Michelangelóról,
Életműve két nagy csoportra oszlik: Rime Varie, azaz - különféle költemé
nyek - melyeknek témája javarészt férje korai halála míatt érzett vigasztal
hatatlan fájdalma. A másik csoport: Rime sacre e morali - elmélyült vallásos
érzelmeit s nemes gondolatvilágát tükrözi, Petrárkizmusa különösen az első

csoport szonettjeiben szembeötlő. A Laura Pescara analógia s az, ahogy el
vesztett élettársát "Napom"-nak (Mio sole) szólítja, valamint a szonettek elég
gé patetikus hangszerelése mind, mind könnyen felismerhető petrárkai voná
sok. Értéke mégis - a petrarkás iskola keretein belül -' egyéni hangjában
keresendő. A két gyűjtemény - az első kiadásokban nem szereplő darabokkal
együtt - 352 szonettet s néhány más költeményt tartalmaz. Jelentős irodalmi
értéket képviselnek levelei' is. B. L.

NfLKŰLED, ÉN NAPOM

Nélküled, én Napom, sivár sötétben
Bolyongok és a sok panasz hiába,
Nappalom hosszú alkonyat siráma,
Végtelen sóhaj, izzó kín az éjem.

S mert az álom csititja sze,nvedésem,
Ha Amor húnyhat és nem űz a vágyra,
Mint halott fekszem, ám szivem, a gyáva,
Felriaszt, nem hagy máshová kitérnem.

Így hát a könnyön kívül mit se látok
S más mint parázs mi táplálná a lelkem,
Hisz' mindenem csak gyötrelem, jaj, átok.

Boldogok már, akik mély sírveremben
Porladnak és alusznak örök álmot
S ott várják, hogya nap majd ~jra keljen.
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'MAGAD SEBEZTED, HALAL ...

Magad sebezted, halál, zord nyiladdal,
Mert hitted, hogy kioltod lénye fényét,
Am tündöklőbbé tette fenn az Ég még
S hogy halni kellett, kincsem nyert csak azzal.

Tőröd már vman, sértés dühe sarkall,
De látva, mily örömmel várom élét,
Eleven holtnak nem veszed el éltét,
Hogy megtaníts rá: gonosz vagy, nem angyal.

Hogyha kezedbe tettem életem le,
Mért veted meg a biztos diadalt már,
Mért rablod így el könnyű, drága végem?

Példátlan bosszúd kegyetlen kegyelme
Életre szán - rosszabra ravatalnál.
Halál, ha elhagysz, mit lehet remélnem ?

HÁLA NÉKED, URAM ...

Hála néked, Uram, hogy amiként Te
Rendeléd, úgy őröl az idő malma:
Lám, nagyobb hitnek nagyobb a jutalma
S a nagyobb hajban több a szív reménye.

S jó, hogy rövid ft lét, hús börtönébe
Mely bezár s a lélek önteste rabja,
- A birtokost a birtok fogva tartja 
Zálog csak ez s a tőke drága béke.

így környez a gond, mint fekete felleg,
Am, hogy halálra fojtson, mégse tűröd,
Inkább örömre váltja nagy kegyelmed;

Mikor majd látom kiizeledni tündök
Égi követed, őt, kit nem felejtett
Szivem soha s kit vártam mint az üdvöt;

S akkor az égi. küldött
Fénylő lénye a ködöt szertefújja
S e szemre, szivre nap ragyoghat újra.

EGY ALKIMISTANAK

Hallom, hogy minő mihaszna dologra
Fecsérlitek el ti a java évet:
Mint lelhetnétek a bölcsek kövét meg,
Mely a fémeket arannyá fokozza.

S majd eleven Merkur és l\fars-i rozsda
Al-Nappal kárpótol a fél1'etévedt
Becsületért, ha e bálványi képet,
E fakó kincset néktek ki is osztja,



Térjetek Krisztushoz, élő elikszirt
Ad Ő, mely tévelygésünk ócska ólmát
Kegyének örök aranyára váltja;

Szítsátok tüzét, szinaramura tisztít
Az minden földi talmi t s gyüjtve font ját
Juttok igazi kincseskamarába.

PIETRO BEMBONAK

Mert szellemedben a lélek erénye
Jó szállását sokáig megtalálta,
Az igaz nap égett ott mint a fáklya
S minden másnál tündöklőbb volt a fénye;

E lángelme, e roppant tűz, igézve
Gyujtott mást is lobogó, büszke vágyra,
Hogya homályt, a bűn éjét utálja
S hogy kívánja, bár ő is lánggal égne.

De mennybe szállnak e ragyogó, ritka
Ékességek s ott mind a földi művet
Mérhetetlen kincs utasítja vissza.

Ott Jézus az, ki az ÖTök, a tiszta
Titkot szent stílusával önkezűleg

Vdvözült szived árkusára írja.

MICHELANGELO PIÉTÁJANAK AJANDÉKOzASAKOR

Mivel szándékod, égő égi fényed,
A teremtő erőnek tiszta társa,
Mit épen őriz önmagába zárva,
Ott, hova rontás soha be se téved;

Tán ez a vágy, mely mindig tenni késztet,
Mely soha nem csitul, csak: nől a Záza,
Akár a szerelmesek lángoZása,
Jtírult hozzá, hogy megfessék l! képet.

Ezt gondolván, Uram, itt küldöm, íme,
Anyád, szelíd szolgálód új alakban,
A legnagyszerűbb szobrász alkotását;

Könyörgünk hát, ne'lel; hibára abban,
Mi igyekezett, hogy megközelítse
Ihleted kis részét, csekélyke mását.

Bittei Lajos fordítIisai

•

g5


