
A SZOBRÁSZ ~S LÁTOGATÓJA
trta Gadányi Jenő

Gadányi Jenő (1896-1960) a modern magyar festészet és
grafika kiemelkedő jelentőségű mestere volt; azok közé tar
tozott, akik - a századeleji francia képzőművészet és az
avaritgarde törekvések eredményeit értékesítve - 'Új sza
kaszt nyitottak a magyar piktúra történetében. Gadányi mun
kásságáról a közelmúltban több értékes tanulmány jelent
meg (Kassák Lajos, Körner lWa, Rácz István tollából), élet
;rajzát özvegye írta meg Igy történt cÍl1llű könyvében, (Mag
vető kiadó, 1965).

Gadányi elmélyülten foglalkozott művészetelmé1eti kér
désekkel is: teoretikus írásainak egy részét a MiívészettöTté-

. neti Értesítő 1960. évfolyama közölte. A GadányJi-hagyaték
költeményeket és szépprózaí műveket is tartalmaz, - ezek
közül való az itt következő elbeszélés, amely bepillantást
nyújt a kiváló mesternek - maradandó értékű festmények,
akvarellek, rajzok és metszetek gazdag sora alkotójának 
esztétikai személetébe is. (D. 1.)

. II. Gyula pápa mindig jól érezte magát Michelangelonál. Nagyra be
csülte a szobrász művészetét és szerette mint embert ís, akinEk egyszerd
sége, őszinte6ége, nyilt modora, a pápával szemben sem változott. Úgy
beszélt vele, mint bárki mással. A Vatikán fényes környezete, márvány
oszlopcsa:rnokai, főpapok, diplomaták, követek [övése-menése, a fogadá
sok végtelen órái fáras7Jtották és untatták a Szentatyát. így ha csak te
hette, megpihent egy-egy órára Michelangelo műtermében, ahol egy ígazi
ernber társaságában érezhette magát. Most is, néhány hete csak, hogy
nála járt, s már újra jelentették Michelangelonak II. Gyula jövetelét.

Ezúttal azonban hiába várt a mester, a pápa nem jött el. Talán gyen
gélkedik, vagy elfoglaltsága terhesebb volt ezen a napon, gondolta ma
gában; pedig fontos dolgokat kellett volna előterjesztente. Né2Jte az asz
talra előkészített iratokat, számlákat. Nagy szüksége lenne már némi
pénzre, .hogy munkáját folytatni tudja. A márványtömbök nincsenek ki
fizetve, a munkások ís folyton ~ nyakára járnak, de mit tegyen - a
pénz elfogyott. A pápa elvileg bőkezű volt, csakhogy a kincstárnoka volt
az egyetlen ember a környezetében, akit nem naponta fogadott. Altalá
ban csak akkor hivatta színe elé, ha már elkerülhetetlenül szükséges volt,
- így aztán ritkán volt bőkezű.

Pár nappal ezután, egy forró késődélután Michelangelo óeslka ágyán
feküdt, semmire sem gondolt, csak nézte a piszkos, málott vakolatú meny
nyezet szeszélyes foltiait. A műterembe öt széles márványlépcsőnkellett
feljönni. Nehézkes lépéseket és botkoppanásokat hallott. A Szentatya;
mezísmerte a lépéseit. Felült az ágyon, két tenverevel végigsimította
sűrű szálú haiát, azután felállt. A nagy vasalt ajtót a pápa maga nyi
totta ki. M~állt az ajtóballl, egv píllanatíe a padlót vastazon takaró már
ványhullad€lkot nézte. azután bejött a műterembe és leült egy terjedel
mes karOS!lZJékbe.

- Fáradt vagyok.
- Nem tudtam, Szerrtatvám, hogy ma elj&ssz, - különben eltaka-

ritottam volna ezt a sok srzemetet.
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- Hagyd csak. Szerétern ezeket az apró, csillogó, fehér márvány
darabokat, azokból a tömbőkből hullottak le, amelyekből alakjaidat ki
faragod.

A pápa valóban fáradtnak Iátszott. Bozontos, vastag szemöldőkealatt,
máskor élénk, szúrós, átható szürke szemei most bágyadt fényűek, ar
cának kemény vonásai azonban változatlanok voltak. Nagy, előreálló

álla a hatalom birtokosát mutatta, de magas, tiszta homloka, egész meg
jelenése és magatartása, egyházi méltóságán túl az emberi méltóság fél
reismerhetetl-en jegyeit viselte. Michelangelo jól ismerte a pápát. Látta,
rossz kedvében van, nem mert előhozakodní a nyomasztó pénzügyekkel.
A pápa botjára támaszkodva az egyik félig kifaragott szobrot nézte. Vég
re megszólalt:

- A múltkor, mikor nem jöttem el, Bramante járt nálam. Terveket
hozott épületrészek átalakításáról, hozzáépítéséről. Tudod, mennyire ér
dekelnekezek a dolgok, még életemben szerétném megvalósítani elaon
dolásaimat. Nagy terveim vannak. Ezeket a szobrokat most hagyd abba.
Régen gondolok erre, amit most mondok neked. Tudod, öreg vagvok már,
minden esztendő, amit még élhetek, Isten aíándéka. Hozzárn méltó .sír
emléket akarok. Ezen gondolkodtál és csináld meg a terveket.

Michelangelo arcán és homlokán megmozdultak a mélyárkú ráncok.
Betört orrát nvomogatta bütvkös, vaskos ujjaival, maid gyér sz:likállát
babrálta. A kifizetetlen számlákra gondolt - és máris újabb tervek.
újabb kiadások.

- Van már talán valami elgondolása a Szentatyán.ak a. síremlékröl?
- Nincs nam, te vagy: a szobrász, rád bízom. Csak az a kívánságom,

hogy mcnumentális legyen, sok évszázadon keresztül maradandó, vagy
még tovább is, amíg a márvány el nem porlad.

- Kívánsázod szerínt 1€SZ Szentatváml
- Mit gondolnál te, így hirtelen, első h."\llásra?
- Talán a Szerit Péter-templom kriptáJáhan lehetne ...
A pápa olyan nagyot vágott botiával <ll törmelék közé, hogy az asz

talra. is pattant égv-két márványszilánk.
- Csak nem akarsz engern a pincébe dugni! Hát mi vagyok én? II.

Gyula pápa hamvai a ~ino~ben! Szamár vagv, messer Míchelangelo. A
síremléket a Szerit Péter belsejébe tervezzed!

Ujjai bosszúsan doboltaik az asztalon; szeme megakadt a számlák tö
megéri. Michelangelo észrevette, de nem szólt. A pápával ingerült álla
potban nem tanácsos pénzről beszélni. Botjával szétpiszkálta a papírtö
meget.

- Minek gyűjtöd ezeket itt?
- Kifizetetlen számlák. Már aikartam erről szólni Szentatyámnaik ;

él kövek, munkások ...
- Ne beszélj nekern kövekről meg munkásokról ... Pénz kell?
- Hát bizony, Szentatya ...
A pápa bő zsebéből egy kis vászonzaoskót vett elő és a számlák tete

iére dobta.
. - Ezer aranydukát. ez elég lesz egyelőre.

Michelangelo mélytn meghajolva köszönte meg a pénzt. és egysze
ribe megkönnyebbült; szinte jó kedve kerekedett. A pápa ritJkán tette
meg, hogy sajátmaga hozzon pénzt neki. Most a síremlékéről van szó.
nyilván lelkesíteni akarja.
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- Mondd csak, hogyan cképzelnéd el a síremléket?
Míchelangelo gondclkodott egy pil1an.atig, azután válaszolt:
- Talán egy különálló, bazilikastílusú siremlélket terveznék a Va

tikán kertben ...
- Mondtam már, hogy a Szent Péterben kívánom a síremléket,

szobrokkal, monumentális emberi alakokkal. Igazi szobrászí síremléket
akarok. Rád bízom. Lenyűgöző legyen. Faragd bele egyéniseged nagy
ságát, hogy művészeted hirdesse és őrizze meg II. Gyula pápa emlékét.

Ahogy beszélt, elragadta a hév, sápadt arca kipirult.
- A Szentatya eg~~alakú bronzszobrát .kellene megalkotni ...
- Nem, fiam. Testem és arcom másának örökös jelenléte nem, sem-

miképpen sem jó. Az emberek másképp, helyesebben emlékeznek arra,
akinek arcát, alakját nem látjáik szeborban megörökítve. A sz-ellem igazi
hagyatéka a mű, az alkotás, az biztosítja a földi halhatatlanságot és hal
hatatlan emlékezést. Ezen gondolkodj, messer Michelangelo!

A pápa rosszkedve elmúlt. Nézte a nagy szobrászt, aki ott ült vele
szemben, piszkos munkaruhájában, kissé hanyag testtartással, nagy ke
zeivel, áldott kezeivel, ahogy a pápa szokta mondani. Keveset beszélt, 
de amit mondott, az mindig fedte a gondolatait, ezért nem szerették a
Vatikánban, és éppen ezért kedvelte a pápa. Hirtelen, lobbanékony ha
ragjában. sokszor megbántotta, - de értett hozzá, hogy ki is engesztelje.

- Te, Michelangelo, sokszor megmondtam neked, ne vedd a lel
kedre, ha szamárnak nevezlek, mert azt is jól tudod, hogy a Vatikán
ban és egész Rómában te vagy az egyetlen ember, akit szeretek

Míchelangelo mcselvgott és már megbocsátott. Mind a két ember al
kotó egyéniség volt. Vonzották eqvmá"3t. A pápa botjáv-al elgondolkodva
kotoraszta a csillogó márványsztlánkokat.

- Azt hiszem, - mondta - a hosszúéletű művész teljesedik hiány
talanul eg'élSiSzé. Raffaello fiatalon halt meg, vajon mi lett volna még mű
vészetéből.ha hosszú életet él?

- Raffaello volt az a művész, - válaszolt Michelangelo -.aki ab
ban os ezerencsében részesült, hogy meghalt, rnielőtt a művészete vég
zetes hanyatlásnak indult volna. Elérte azt a határt, amelyen túl már
nincs emelkedés. Az ő művészete a felület varázsa volt. Festése megejtő,

de nem meggyőző.

- Igaaad lehet. Én Raffaello művészetét sohasem tudtam igazán
megszeretní - rnondta a pápa -, nekem hideg és erőtlen. Nem szeretem
a puha formákat. Ez az oka, hogy nem állhatom Leonardot sem: sokol
dalú tudását azonban bámulom. Igazi művésze századunknak. Csodála
tos a mi korunk művészete, mert míndenben egységes. Hogy jöhet létre
ilyen egységes stílus?

- Igazi stílus úgy jöhet létre - felelte Michelangelo -, ha rnínd
a három művészet: építészet, szobrászat és festészet harmóniában egyesül,

- Nem látom nagyon távol azt a kort - szólt közbe a pápa -,
amíkor a hármas egység felbomlik, - mert ennek törvényszerűen be
kell következnie, ha hiszünk az örök változásban. Ez lesz az a korszak,
amikor az egyházhoz kötött művészet megszűník. Mint felnőtt ember az
anyját, a művészet is elhagvia ,"LZ egvházat, és .a régi formáhan nem is
tér vissza hozzá soha többé. Mégis el tudom képzelni. hogy a művészet a
szakadás következtében nem szenved, sót inkább csak nyer, rnert súlyos
kötöttségtől Szabadul fel.

- Boósánat, Szentatyám, - ha v.a19.mi valamitől el'SZakad, úgy kevesebb
lesz. értékben is osak a fele annak, ami volt. Ennélfogva a művészet ha-
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nyatlik, a mesterségbeli tudás értékét veszti, jelen1lőségle is megsziinik.
- Nem gondolom, - mondta a pápa, - hogy a mi művészetünk

érte el az elérhető legmagasabb csúcsot; a világ változásában ismeret
len erők működnek. Az emberi szellem a múltban is n.agyszeríi kultúrá
kart teremtett: hivatott rá a jövőben is, hogy a múlt1la1 azonos értékű,

új kultúrákat alkosson, Mi nem tudunk elképzelni más művészetet mint
a sajátunkat, az embemek nem adatott meg a holnap ismerete, a végte
len távlatok mélyén isteni törvények formálják a jövőt.

- Azt mondtad, Szentatya, a holnap ismerete nekünk nem adatott
meg. De én úgy gondolom, hO~ a dolgok összefüggéseiből azért követ
keztethetünk az eljövendő időkre.

- Ebben i~d van. A múlt és jelen ÖISlSZefüg~éseiibőlkövetkeztetve
mondtam ei véleményemet, de a "holnap ismeretén" én sok évszáz.adot
értettem.

- Én szoibrász vagyok; úgy gondolom, a történelmi szobrászat meg
határozta korunk szobrászatát; ezzel korunk szebrászana elérte a formai
tökély határát és hOlS6Zú évszázadokra befolyásolja majd a 6zoibrásmt
mííWszetél

- Lehet, hogy igazad lesz, Miohelangelo, - mert a seobrássat kö
tött míívészet. De én azt hiszem, lesznek zsenik, akik a formai tökély
örökségét nem tartják magukra nézve kötelezőnek. Te is alaposan fel
forgattad a szobrászat fonnavilágát.

A mííterem abIaacán egy árnyék mozgott ide-oda, .ahogy az esti szél
mozgatta a fák lombjait. Megszólalt a Szent Péter harangja, aztán tá
volabb egy másik harang, majd egyre több és több, s Róma levegőjemeg
telt a harangok érces zengésével. Az udvaron két főpap várla mM- a pá;.
pát, hogy visszakísérjék.

- Gondolj a síremlékre, Michelangelo. Terveidről ktmi1s vázlato
kat és hozd el nekem. Tudod, ho~ bármikor beléphetsz hozzám.

Botjára támaszkodva nehézkesen felállt, !keret Michelangelo felé
nyújtotta, aki megcsókolta a feléje nyújtott pápai újjakon a szent gyíi
ral. A művész kinvitotta a nagy vasaítőt, lesegítette vendésrét a léocsó
kön és addig állt ott, amíg a pápa és a két fŐDap befordult a kőfal mögött.

Sötétedő műterrnében visszafeküdt á~ára, szeretett volna semmire
sem gondolni, lehunyta szemét, de a pápa S'llav.ad kísértették: "Gondolj
a síremlékre, hal{Vj abba minden más munkát, ~ondolj a siremlJé!kre!" 
"Minden esztendő, amit még élhetek, Isten ajándéka."

- Ki tudja, én is öre~ vazvok már, talán én halok meq előbb.

'Még eszébe jutottak rendezetlen anvaei ügyei ... ~ondolatai elhomá
lyosodtak . .. messziről hallotta: "Gondolj a sílrelrl1éikre! ..." aztán el
aludt.

Másnap korán ébredt. Hideg vízben mosakodott, A szeklrénY'bő1 bort,
szalonnát, kenyeret vett elő, asztalhoz ült. &tes volt, sokat evett, nagyot
ivott. Eszébe jutott, mit álmodott az éjjel: II. Gyula pápa. meghalt, utána
6 az összes pál>ák.at túlélte és mindegyik pápának oarTarai márványból
faragott síremléket. Akkorát sőhaított, hogy belefájdult a dereka. Kala
pácsot és wsót vett a kezébe és furagta tovább azt a szobrot, amire a
pápa. azt mondta, ~j,a abba, mert míndennél előbbre való a síremlék.
A szilánkok oattogtak a márvánvról. Haía, szakálla fehér' lett a már
ványPOrtóI. Es2ébe jutott hű szolzáia, vajon hol késik ihren soká. Még
tegnap küldte el komival Róma km.elébe egy lJCiS fuluba mss anvagért,
. A míívész alakját élesen rajzolta körül a műterem ~án be-

áramló fény ...


