
árnyalás nélkül Míchelangelóra, S amit
még bízvást elmondhatunk a Dávid-ról,
már nem mondhatíuk eiI. a későbbi

művekről. Nem még a Medici sírem
lék alakjairól sem. A Sistina freskói
ról persze még kevésbé. A reneszánsz
derűnek. s diadalmas Embernek itt
már szinte nyoma sincs; a szépség ta
lányossá vált, minden csupa töpren
gés, rejtély, mindennek a mélyén, a
nyugalom mélyén is (maga Michelan
gelo megvallja!) van valami megha
sonlottság. A reneszánsz, ha minden
áron merev dátumokhoz akarjuk kötni
a dolgokat, gyakorlatilag véget ér a
reneszánsz Rómát legázoló, kífosztó,
meggyalázó Saccóval. Utána már vala
mi más következik; ha valahová, hát
ebbe a "más"-ba sorolható be Michel
angelo. Ami pedig a vallásosságát il
leti (és valdásos költészetét) : a rádió
előadást jól helyreigazította volna (kel
lő komrnentárral) a TV-film. A "be
szűkült tudat" álmagyarazatára majd
nem elmosolyodott a hallgató; bizo
nyára sokan kívánták maguknak, bár
szűkülne be életük alkonyára a tuda
tuk legalább csak egy Szent Péter
templom kupolatervének az erejéig
(hogyegyebekről ne is beszéljünk).
Nem, Michelangelo vallásossága és val
lásos költészete nem pusztán öregkori
elbizonytalanodás, vagy éppen kezdődő

elmegyöngeség. Egyébként sem csak
öregkori tünet: kezdettől fogva épp
úgy vallásos zseni (ha nem is konfesz
szíonálís értelemben), ahogyan Leonar
do mindvégig nem az. Ezért tehető

majdhogynem egyenlőségí jel Leonardo
és a reneszánsz fogalma közé; s ezért
alkalmazható Michelangelóra legföljebb
- Henri Thode régi könyvének alcíme
szerint - a "das Ende der Renaissan
ce" kitétel: a reneszánsz vége. Ami
persze nem mérték, csak szituálás.

A közönség természetesen mind a
filmből, mind a rádióelőadásokból so-

kat tanulhatott. Sajnos, a tájékozottab
bak sokat bosszankodhattak is. Bár
mennyire megszokhattuk már a ma
gyar nyelv s még inkább az idegen
szavak kerékbetörését a TV és a Rá
dió előadói részéről: ezúttal alighanem
a szokásos normákat is túlteljesítették.
íme néhány szemelvény: Tomasszó a
helyes Tommázó helyett, Vittori Co
lonna Vittoria Colonna helyett, Pier
Paulo Verdzsieró a helyes (egyébként
magyar vonatkozásai miatt is ismere
tes) Verdzsério (Vergerio) helyett; és
így tovább, sorozatosan minden adás
ban. De még hagyján az olasz nevek
siralmas eltorzítása és hangsúlyok el
csavarása. A szereplők, gondolhatjuk,
nem tudnak olaszul, s nem vettek ma
guknak annyi fáradtságot, vagy nem
becsülik annyira a közönséget, hogy
amit nem tudnak, azt előzőleg annak
rendje és módja szerint megkérdezzék.
Mit széljunk azonban ahhoz a hajme
resztő magyar versmondáshoz, amit' Ti
már László sorozatának utolsó adásá
ban egyik-másik nagynevű előadó pro
dukált? Jó, tudjuk, Míchelangelo ver
sei olaszul se, tehát magyarul se tar
toznak a gyermetegül könnyű szöve
gek közé. De _azért, vagy éppen azért,
fokozott figyelemmel kell elmondani
őket, szótagok lenyelése, szavak kifa
csarása, rímek összezúzása, ritmus láb
bal tiprása nélkül. Igaz, mint mond
tuk. megszokhattuk már az effajta ké
születűenségeket, "blattolásokat", és 
hogy divatos szóval éljünk - a "hang
vétel" modorosságait, néha egyenesen
nyegleségeit. a szöveg iránti "haknizó"
tiszteletlenséget. Azt is tudjuk, hogy
színészeínk elfoglaltak, nem érnek rá
elmélyedni a kapott meL1ékföladatok
ban. De akkor vagy ne vállalják őket,

vagy legalább tűrhetően olvasni tanul
ják meg a szövegeket, Ez a minimum,
amivel a hallgatóknak tartoznak.

(- -)

J'f déli ébredé.
lassan jöttek
nagyon lassan megindultak
a hegyeken túlról
ébredésem után a déli tűző napban

megszállták a falut
(mi maradt)
élőket látok és
hegyek lábánál betemetett sirokat
és látom a Napot
fejem fölött ,a déli tűzben

megszülettem az éjszakáMl
újszülött álmoktól rettegtem

a nap kiizepébe robbantam
Jöttek Nagyon Lassan

feltámadtak a hegyekből

valahonnan az álmok mélyéből

akkor reggel nagyon Lassú remegéssel
tudatom úttalan partjai ,alól
megindultak felém az ágrólszakadtak
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