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Michelangelo egy II. János erdélyi fejedelemnek
ajánlott olasz verseskönyvben (1565).

A fiatal II. János fejedelemnek dedikált olasz verseskötetben többször esik
szó Míchelangelóról és tőle magától is van két szonett. Az aggastyán mester val
lásos költeményei ebben a velencei kiadásban jelentek meg először.

E rövidre fogott közlés bővebb magyarázátot igényel, ha a magunk oldalá
ról közelítünk a kérdéshez és az erdélyi reneszánsz kibontakozásának újabb ada
taként regisztráljuk. A neves Michelangelo-kutatónak, Tolnay Károlynak véle
ménye is meggyőzött, hogy művelődésünk szempontjából lényeges adatra bukkan
tam, mely az egyetemes kutatás egy új ágának is tud valamit nyújtani. ~zt a
speciális ágat hatástörténetnek szokás nevezni, és az a célja, hogy a míchel
angelót életmű hatósugarát térben és időben felmérje. E hatástörténet európai
kötetében nem ok nélkül kérünk helyet mi is "Michelangelo Magyarországon"
témakörrel. Beszámolóm e fejezet első .néhány lapja kíván lenni, hangsúlyozva,
hogy ez tiszteletadás az 500 éves évforduló alkalmából, mellyel nem a Mester,
hanem mi magunk válunk gazdagabbá.

Rátérve a téma lényegére, magára az olasz nyelvű verses antológiára, né
hány szó erejéig érzékeltetni szeretném azt a légkört, me1y nélkül érthetetlen
lenne mindaz, amit ezt követően írok. Itáliában - különösen Velencében és a
római Szentszék köreiben - nagyon is jól tudták, hogy Erdély fejedelme olasz
származású. Nagyanyja Bona Sforza volt; édesanyja Isabella is inkább olasszá,
mintsem magyarra igyekezett nevelni. Fráter György sokat bosszankodott is emi
att. (j és vele együtt az erdélyi rendek Szapolyaí János magyar király törvényes
utódját, az Erdélybe mentett szentkorona birtokosát, minden nemzeti érték ön
Ludatos őrzőjét szerették volna benne látni. Isabella a gyulafehérvári fejedelmi
rezidenciát csak úgy volt hajlandó elfogadni, ha az államkincstár terhére saját
kedvtelése, reneszánsz ízlése szerint átalakíthatja. Kiskorú fiára, II. Jánosra (akit
mindmáig tévesen János Zsigmondnak szoktak nevezni) már olyan palotát ha
gyományozott, amely méltó keretül szolgálhatott a Mátyás-kori reneszánsz állam
eszme és olaszos kultúra tudatos átmentésére, sőt továbbfejlesztésére. A jóin
dulatú, de beteges és befolyásolható fejedelem köré kettős gyűrűként fonódott
annak a két itáliai férfinak tevékenysége, akik ellentétes célzatú megbízatásuk
érvényesítésével valósággal szétfeszítették az erdélyi udvar szellemi atmoszférá
ját. Isabella örökségeként került melléje tanácsadóul Blandrata György, az ud
vari orvos, aki az inkvizíció elől Erdélybe menekülve rávette, hogy kaput nyis
son a reformációs mezbe öltöztetett szabadgondolkozásnak. Ugyanakkor Bécs tit
kos megbízottjaként a Habsburg-politika érdekeit szolgálta Erdélyben. Bizonyára
jól, mert magától Ferdinándtól kapott szolgálataíért értékes ékszeradományt.

A másik pólusnak, Velencének, illetve a velencei nunciuson keresztül Rómá
nak szándékait volt hivatva érvényesíteni a másik olasz, a testőrség parancsnoka,
Gromo kapitány. A fejedelem testi épségének őrzésén túl meg volt győződve, hogy
lelkével is törődnie kell. Erről gazdái is tudtak. akiknek jelentéseket készített
megfigyeléseiről. javaslatokat tett a Signoriánakura dolgairól, politikájáról, ta
nácsadóíról. Jól kidolgozott tervet állított össze, amellyel befolyásuk alatt tart
hatnák olasz gazdái az itáliai kultúráért rajongó Jánost. Félre nem érthető el
lenszenvvel ír honfitársáról. Blandratáról, őt téve felelőssé a fejedelem maga
tartásáért. mely Európa legliberálisabb tartományává alakította át Erdélyt. Túl
buzgóságában annyira ment, hogy Blandratát kész lett volna likvidálni. Ilyen
jellegű célzásaira Veleneéből választ sem kapott, sőt füstbe ment minden igye
kezete, hogy valamelyik itáliai fejedelem feleségül adja leányát a fiatal erdélyi
uralkodóhoz. Végül már azzal is beérte volna" ha Blandrata és társai ellensúlyo
zásaként egy neves teológust és egy irodalomban jártas társalgót (..un amorevole
compagno") kiildenek Gyulafehérvárra, akik le tudnák kötni a fejedelem nyug-
talan szellemét. .

A jelek szerínt Velencét nem fűzték különösebb érdekek Erdélyhez. pedig
Grcmo még egy perszonálunió tervét is megpendítette. A Signoria sokkal reáll
sabb: alapokra fektette a török fennhatóság alatt élő Transsylvániával kapcsolatos
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politikáját, semhogy figyelembe vette volna ágensének lázálmai t. És arnint ilyen
kor szokás, most is elegendőnek vélték, hogy pénz, katonaság, fejedelmi meny
asszony, sőt képzett udvari teológus és ékesszóló társalgó helyett ajándékkal fe
jezzék ki "hódolatukat". Így küldték az erdélyi udvarba az észak-itáliai petrar
kista költők csokorba szedett verseit. A több mint 800 verset tartalmazó gyűj

temény összeállítója Díonigí Atanagi volt. 111 költőtársa nevében ő irta az elő

szót és a dedikációt. A velencei Lodovico Avanzo kiadásában megjelent könyv
(De le rime di diversi poeti toscani) véleményem szerint a reneszánsz köntösbe
öltöztetett diplomácia ügyes fogásának tekinthető. Bárminek nevezzük is, jelen
esetben ennek a tevékenységnek köszönhető, hogy az erdélyi udvar Atanagí ré
vén belekapcsolódhatott a késői petrarkízmus manierista áramába, Mi csak nyer
tünk azzal, hogy Atanagí egyesetlegesen névtelen társalgó helyett egész iro
dalmi társasággal tartat szimpoziont a fejedelmi udvarban. Ennek számunkra
legizgalmasabb része épp az, amikor az aggastyán Michelangelóról lesz szó, sőt

őt magát is hallhatjuk a 400 éves megsárgult lapokon keresztül a két szenett
elmondásakor.

Mivel itt egyedül róla és a vele kapcsolatos adatokról lehet szó, ezért még
ízelítőt sem nyújthatok a kötet tartalmáról, irodalomtörténeti súlyáról. Ezt meg
tettem máshol.! Talán azért lenne erre mégis szükség, hogy így összehasonlítást
végezhetnénk Míchelangelo súlyos gondolatai és a többi száz poéta mondani
valója között. De ezt egy idézettel helyettesíthetem, Berniével : ,,0 dolgokat mond,
de ti szavakat csak". Tehát felsőbbrendűségét hangoztatja korának többi köl
tőjével szemben.?

Ezek után beszámolole azokról a nevekről, összefüggésekről. melyeket a fe
jedelemnek dedikált könyvben a michelangelói életműhöz tartozónak értékeltem.

Benedetto Varchi. Nevével különösen az 1550-es évekig, majd híres gyász
beszéde révén gyakran találkozik az, aki a művész pályáját végigkíséri. Aka
démiai színten értékelte Michelangelo költeményeit, és felhívta tudós társainak
figyelmet, hogy minden műve lele van szokratészi szerétettel ("amore Socratico")
és platóni elképzelésekkel ("concetti Platonici") , Szerepe még fontosabbá vált
akkor, 'amikor a nagy elméleti viták közepetr ő foglalta szavakba a nagy mester
művészetfilozófiai ideáit, mondván, hogy rniriden alkotás alapelve, causa ef/id
ense a lefestendő tárgy belső képe. Figyelmeztetett arra, hogy a michelangelói
concetto ugyanazt jelenti, mint a görög idea. a római exemplar, az olasz modello.
és megfelel Arisztotelész forma agensének.3 Az ötvenes évek után Varchi éle
tében nagy fordulat állt be. Az eddig neoplatonista humanista reverendat öltött
és amorális kötöttségű tridenti művészetkritikának harcosai közé állt. Ez a
Varchi más, mint akivel a michelangelói életrajzokban szoktunk találkozni. Szó
ban forgó verseskötetünkben Claudio Tolomeo egy szonettben fordul ehhez n
Varchihoz. Az eddig elmondottak alapján érthető ez a sora: "Varchi che fa la
musa tua?" Hol van, mit csinál a te muzsád? Nemcsak Tolomeo, mások is ér
tetlenül álltak új megnyilatkozásai előtt, melyek nem voltak összhangban a tőle

megszokottakkal, Az új arcú Varchi ugyanis azt javasolta, hogy büntetni kell
minden olyan művészetet, mely' nem az emberiség hasznára, hanern ártalmára
van. Ezek a mondatok már az inkvizíció jegyében fogantak meg benne, Mivel
többek között az Utolsó ítéletről is egyre többen rebesgették. hogy a keresztény
jóízlés, sőt teológiai állásfoglalása miatt is ártalmas, ezért érthető, hogy Varchi
akaratlanul is Michelangelo kegyetlen bírálóinak malmára hajtotta a vizet. Ele
inte csak névtelen levelekkel akartak zavart kelteni; most már azonban az aka
démikusok is megszólaltak,

Michelangelo és a portréfestészet. Minden életrajz megemlíti, hogy mennyire
vonakodott portrék készítésétől. Több adatot találhatunk az Átanagl-kötetben ar
ra vonatkozóan, hogy versben fordultak Michelangelóhoz ez ügyben. Sablonos
manierista ötlet ez. De Michelangelóval kapcsolatosan nagyobb hangsúlyt kap,
mert szerelmük szépségének megörökítésére nem alkalmas bármilyen festő. Az
isteni ideának földi mását méltóan csak Michelangelo angyali keze festheti meg.
Angelo Colozio például így fordul hozzá:

Ha hölgyem tán ablakod alá téved
és fennkölt lénye megragyog szemedben,
esengve kérlek, híres rajzú Mesier,
'L'onásait mentsd meg az öröklétnek ...
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Coloziónál nagyobb tekintély volt Giovanni della Casa. O is ezzel a kéréssel
ostromolja a művészt. Szonettjének hangvétele azonban elárulja, hogy nincs
sok reménye. Ezért mondja szerényebb hangon:

elég erős-e versem röpke szárnya,
hogy ecsetet áldott kezedbe véve
elkészüljön hölgyemnek képemása?

(Agoston Julián fordításai)
Minden okunk megvan feltételezni azt, hogy ebben az esetben is elutasító

választ adott megbízóinak. És nincs nyoma annak, hogy olyan szellemes költe
ményben hárította volna el magától e megtisztelő rendelést, mint annak idején
Messer Gandolfo esetében tette, amikor Istenre hárította e feladatot, mondván:
"én nem, ilyet egyedül O tehet'·.4 A véletlen játéka-e, hogy akkor is, most is
Mancinát kellett volna megörökítenie? A megrendelők." egyike sem értette meg,
hogy elvi okok miatt vonakodott a portrék festésétől. O nem a természetet fes
tette, és éppen ezért nem modell után alkotott. A modellt, a megörökítesre ítélt
képet önmagában hordta. Az isteni idea egyetemes, a megvalósult forma már
egyedi. Alkotásai egy-egy eszmét öntenek látható alakba, színbe, kőbe, sőt épü
letbe, vagy szonettbe úgy, ahogy azt vízióiban megálmodta. Úgy gondolom, hogy
szentnek tartott művészetí felfogását tagadta volna meg, ha olyan konkrét földi
szépséget kellett volna megörökítenie, akit még nem is látott. Ha már ilyet ké
szített valakiről, annak Vittoria Colonnának kellett lennie!

Pole kardinális házában. Míchelangelónak a devotio moderna olasz ágához
(egyesek olasz reformációnak is nevezik) fűződő kapcsolatáról egyre több adat
áll rendelkezésünkre. Ez a kérdés ma már vitathatatlan, olyannyira, hogy az
utolsó Itélet concettójának és az ezt követő alkotásoknak megértése enélkül le
hetetlen. Atanagi antológíája ebből a szempontból is meglepetést jelentett szá
momra, mert eddigi ismereteinket szélesebb alapokra fekteti a Szentszék "Sec
reterlato de Brevi" titkárának jóvoltából. A verseskötetben hat költeményt ta
láltam Mons. Giovan Francesco Binitől. Atanagí jegyzetei Sadoletönak egy le
velére hivatkozva arról számolnak be, hogy Bini a legjobb retorikusok hírében
állt; eleinte mellette dolgozott, majd később ő vette át hivatalát. Talán nem is
figyeltem volna minderre, ha Bini hat verse nem mind ugyanazt a Stellát si
ratná el, és ha az egyiket nem épp Michelangelónak ajánlaná. Atanagí ehhez
a gyászkölteményhez a következő útbaigazítást adja: Bini arról a Bartolomeo
Stel1árólírta gyászkölteményét, aki Reginald Pole bíboros házának volt a ve
zetője, és aki nemcsak gyakran találkozott a művésszel, hanem rajongásig sze
rette is. Bini e barátság felejthetetlen emlékeit idézi fel aMichelangelónak
ajánlott versben. A kérdés természetesen nem ezen adat miatt válik érdekessé,
hanem Pole személye miatt. O a legfelsőbb szinten képviselte Contarini bíbo
rossal együtt azt a reformszellemet, mely nem az ellenreformáció útját válasz
totta, hanem a hitben való megtérés aszkézisére és a keresztáldozat átélt rnísz
tikájára téve a hangsúlyt, belülről kívánta elérni az egyház reformját.

Ezek után már természetesnek vehető, ha verseskötetünkben Vittoria Colonna
személyével is találkozunk, aki ebben az egész kérdésben számunkra a legfon
tosabb láncszemet jelenti. Castiglione és Tasso barátsága mellett a kötetben sze
replő Francesco Maria Molza ismeretsége vezette Colonnát közel a költészethez
és tette lehetövé, hogy a szonettek világában is méltó társa lehessen az idős

mesternek.s Molzának Vittoria Colormát dicsőítő verse révén körvonalaiban előt

tünk áll az a szellemi közösség, amelynek hatása alatt állt Míchelangelo is éle
tének utolsó szakaszában, közel 30 évig, egészen haláláig. Problematikus az egész
ben az, hogy részben Juan de Valdessel, részben Savonarola követőivel való
szoros kapcsolata miatt Pole kardinális csoportosulását az inkvizíció perbe fogta.
A protestáns teológia egyik sarktételével párhuzamosan haladva a "sola fides"
lett legközpontíbb témájuk, ami természetesen magával hozta a keresztáldozat
rendkivüli értékének kidomborítását. Egyikük sem érezte magát eretneknek, és
a végsőkig az egyház kebelén belül akartak maradni. Az inkvizíciós apparátus
azonban az ötvenes évek felé minden ilyen jellegű. kérdésben élére állította a
precíz megfogalmazást, illetve a hovatartozást. Pole kénytelen volt elhagyni Ró
mát; lelki gyermeke: Vittoria Colonna nem vállalt közösséget .előbbí vezetőjével,

Ochínóval, aki az inkvizíció elől külföldre menekült; Carnesecchit pedig mág
lyahalálra ítélték. Az utóbbinak kihallgatási jegyzőkönyve elgondolkoztató ele
met rejt magában Colonna lelkiségének megértéséhez," A vallomás rögzíti,' hogy
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nem hitt a szentek közbenjárásában. Azt pedig több versével, levelével bizo
nyítjuk, hogy hűséges követője volt Valdesnek, Ochinónak, Pole és Contarini
bíborosoknak abból a szempontból is, hogy a "sola fides" mísztikáját vallotta
és szerinte élt. A 31. szonettjében félre nem érthetően ezeket Irja: A Mennyeí

. Atya csak a hit által akarja tőlünk az erényt. Egy másikban az aszkézis útját
így jelöli meg: Kereszttel, vérrel, verejtékkel kell szelgálnod az Urat!

A meditácíók, a' lelki elmélyülés megkedveltetésére minden bizonnyal igen
alkalmas ez a spirituális irányzat. És időről időre, különösen a belső reform
idején, rendszeresen fel is tűnik az egyház életében. Pole bíboros mozgalmával
egyidejűleg az alsó népréteg körében szinte kézről kézre adtak egy név nélkül
megjelent könyvet ("Del beneficio di Gesit Cristo crocifisso verso i Cristiani").
melyben már a jó cselekedetek szükségességét is kétségbe vonja az író (Fra
Benedetto da Mantua). Pole óvatosabb volt ezen a téren, amit szintén Carne
secchi jegyzőkönyvéből tudunk kíhámozní, épp Vittoria Colonnával kapcsolatban.
A kihallgatás elemzi Ielkíségét és arról a kompromisszumról számol be, melyet
Colonna is követett Pole tanácsára: "... hinnie kell abban, hogy egyedül a hit
üdvözít, de úgy kell viselkednie, mintha üdvözülése a jó cselekedetektől függne."
Kézenfekvő volt, hogy Pele-Contarini teóríáiát az inkvizíció összevetette a lu
theri megigazulási tannal, mellyel számos ponton megegyezik. A skolasztika szent
ségtanának "ex opere operato" tétele (vagyis a kegyelemközvetítés objektív jel
legének tézise) helyett a Luther-Pole-féle tantételben a hangsúly áttevődik a
szubjektív lelki magatartásra.

Ha most ehhez hozzávesszük, hogy Míchelangelo 1538 óta Vittoria Colonná
val kötött barátsága révén megismerkedett Pole kardinális körével és - mint
láttuk - járatos volt házában (Stella-kapcsolata), akkor jogos a feltevés, hogy
ő is tagja volt a csoportosulásnak. Azt nem lehet bizonyítani, hogy milyen mér
tékben vett részt ennek életében, de Vittoria Colonna szavát idézve ("keresz
tényí kapcsolat köteléke fűzte őket össze") nem kétséges, hogy az olasz devotio
rtlOderna mozgalmában gyökeredzik Michelangelo megtérésé.

Az elmondottaktól függetlenül a művészettörténelem is ugyanerre az ered
ményre jutott. Az Utolsó Itélet és az ezt követő alkotások Míchelangelóját nem
lehet ugyanazzal a mércével mérni. Vízióiban új perspektívák vehetők észre,
amelyek életművének minden területén, képzőművészeti és irodalmi alkotásain
is szembetűnőek. Csak a színtézis szellemében dolgozó művészettörténeti ku
tatás jutott el odáig, hogy Míchelangelo alkotásai mögött teológiai hovatarto
zását is kiélemezze. Erre a legklasszikusabb példa a Casa Buonarroti magyar
származású igazgatóiának. Charles de Tolnaynak tudományos működése és ma
gyar fordításban most megjelent könyve: Michelangelo. Mú és világkép. A szak
irodalom elvégezte az analízist, sorra vette minden egyes alkotását, összemérve
levelezésével, költeményeivel, mások által feljegyzett vallomásaival - és egyet
len szóval fémjelezte észrevételét. "megtérés". Amihez semmi kétség nem fér;
legfeljebb a történelmi igazság kedvéért azt a megjegyzést fűzném hozzá, hogy
e megtérésben nem a Medici pápák, sem az inkvizícióval operáló Caraffa (IV.
Pál) vitték a vezető szerepet, hanem Pole bíboros házanépe, mindenekelőtt Vítto
ria Colonna. Olyan hatással volt rá a marchesa, hogy átalakította ízlését, és
engedményeket tett művészetében is. Ide vezetnek a szálak az Utolsó Itélet ere
deti elgondolásának módosításában is. A fent elmondottak után logikus a pár
huzamvonás a Colonna-féle sola fides megnyilatkozások és a freskón revelált
teológiai felfogás közott. És ha ez így igaz, akkor lehet-e csodálkozni azon, hogy
az akkori szemlélők, akik sokkal .érzékenyebbek voltak a művészet teológiai
mondanivalója iránt, mint mi, szintén észrevették a Madonna elfordított alak
jában és az egész mű alapgondolatában ezt a devotio moderna attitűdöt, sőt 
ahogy egy névtelen levél mondía - "lutheránus szeszélyt".

Itt találkozik a már említett Benedetto Varchi felfogása a névtelen és nyílt
vádaskodók elgondolásával. Míndegyík megegyezik abban, hogy az ilyen "ártal
mas" műveket el kell tüntetni. Szerencsére nem így történt. Michelangelót még
az inkvizíció sem akarta megzavarni. Beérték azzal, hogybefestették a szentek,
az üdvözültek, a kárhozottak ágyékat ...

Innét már egyenes út vezet az Atanagt-kötet legértékesebb Michelangelőra

vonatkozó adatához, a két szonetthez. Ezzel kapcsolatban szükségesnek látom
megjegyezni, hogy az egyetemes Michelangelo-bíblíográfía szerint ez a két vers
ebben a velencei kiadású kötetben jelent meg először nyomtatásban, a 38. lapon

758



Scarco d'una imp0l'tuna... és Menire m'attrista... kezdetű sorokkal. Ez még
jobban emeli értékét erdélyi. vonatkozású könyvünknek. Mindkét szonett meg
található RÓnay György: Michelangelo Buonarroti versei című kötetben (Bpest,
] 959); 184. és 186. számokkal ellátott költeményekről van szó. Az ő fordításában
ismertetem.

Az eddig elmondottak összegezéseként leírhatjuk, hogy Michelangelo 60 éves
kora táján egyre több olyan festményt, különösen rajzot készített, melyeken
nyomon kísérhetjük lelkében lezajlott változását, a devotio, áhítat, kompasszió
iránti Iogékonyságát. E rajzok hátterében a Vittoria Colonna iránt érzett és
egész lényét átható vonzalma húzódik meg. Ezeket a rajzókat vagy megmutatta
neki, vagy neki ajándékozta. Eleve olyan témát, olyan gondolatot és olyan ki
fejezésmódot választott, melyről tudta, hogy Vittoria tetszését elnyeri. 1541. jú
lius 20-i levélrészlet: Colonna arra kéri az Istent, hogy visszatérte után ismét
Krisztus képével a szívében találhassa barátját, ahogy azt a Szamariai asszony
című rajzában oly meghatóan ábrázolta. Ezekben a rajzokban, de különösen a
marchesának ajándékozott keresztre feszített Krisztusaiban, Pietaiban egészen új
utak felé vitte a Passió ábrázolását. A reneszánsz hagyomány halott Krisztusa
helyett az ó Krisztusa él és rettenetesen szenved. Még megtaláljuk itt is a ke
reszt felett szárnyaló angyalokat, de ezek az ő együttérző fájdalmát hivatottak
kifejezni. A szenvedés belső képe felé való irányulással (Valdes gondolata) a
maniertsta és barokk keresztrefeszítési ábrázolások prototípusát nyújtotta (El Gre
co, Rubens, Reni).?

Ezeket azért kell - ha csak futólagosan és nagyon vázlatosan - eszünkbe
idézni, mert a Hime spirituale közé tart.ozó mindkét költeménye a kereszt tövé
ben íródott meditáció. "Krisztus képével a szívében" találjuk most is, mint ahogy
annak idején szeretett barátnője találta Rómában. De azóta szívét annyi bánat
érte, hogy öreg szeme a gyászba borult Golgota Krisztusát nem is látja. A kar
tonból készített sapkájára szerelt gyertyája, amelynek fénye mellett éjszakai
munkáját végezte - és amelyet elejtett --, jelképnek vehető. 73 éves .. volt,
amikor elvesztette Colonnát, és azóta egyre kevesebb a rajz, kevesebb a szonett.
"Már nem nyugtat meg véső és ecset"... "Kezem már nem engedelmeskedik
nekem" ... 80 éves, amikor elveszti leghűségesebb famulusát, Urbinót; fájdalma
akkora, hogy most már a penna is kiesik kezéből. És emellett a szűnni nem
akaró áskálódás,... a San Pietro építési munkálatai... Egy régen megfogalma
zott kérdésére, hogy "mi súlyosabb, az ócsárlás-e vagy a halál?", most inkább
a halált választaná. Különösen a hűséges Urbino távozása óta, aki "haldokolva
megtanított rá, hogyan kell meghalni. Nem ellenkezve, hanem vágyva a halált."
("morendo m'a insegnato morire, non con dispiacere, ma con desiderio della
morte"). "Mivel jobbik részem vele ment, csak a végtelen nyomorúság maradt
meg számomra ..." 8 Egyet kíván csupán, az égi szerelmet, mely karját tárja
feléje a keresztfán (181). Most érne be mindannak gyümölcse, amit Poletól, Co
Ionná tól tanult. De lelki alkata, a mindíg, mindenben tragikumct érző, ember
feletti erőkkel vívódó, démonokkal birkózó, saját bőrét Ienyúzva maga előtt lá
tó alkata (Rónay találóán nevezi pántkos lelki alkatnak) vallási élményét is prob
lematikussá tette. Nem talált nyugalmat lelkének, mert úgy érezte, hogy a .leg
nagyobb kincsnek, a hitnek elnyeréséhez vezető utat bűnei miatt elvesztette. fme
a sola fides dilemmája! "Adj hitet! Érte sírok, lankadok, - s bűnöm megvonja
tőlem e kegyelmet" (183). Ezek és ehhez hasonló érzések, gondolatok között
született meg az Atanagi-kötetben közölt Mentre m'attrista kezdetű költemény:

Felel'észben fáj s búsít, felerészben Kedves, mert így holtom előtt megértem,
kedves minden gondolat, mely a régi réaét minden gyön·yör mily gyorsan éri;
napokm emlékeztet s számra kéri s fáj, mert ritkaság kegyelmet remélni
a múltat, mit oktalan elfecséltem. sok tűnünkre sorsunk végső felében.

Mert, bárhogy 1'áhagyatkozzunk szavadra,
merészség talán, Uram, azt remélnünk,
hogy kérésünk jóságod megbocsátja.

Hár véred titka nyilván azt mutatja:
ha páratlan volt szenvedésed értünk,
irgalmasságodnak sem lesz határa.
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Vanitatum vanitas! Minden gyönyör mily gyorsan véget ér. Most már látja,
hogy a szenvedélyes szeszély, mely bálványává a művészet álmát tette, való
jában mily sivárság (181). Ebből asivárságból - mint láttuk - újból és újból
a megigazolás egyetlen útját keresi, a keresztutat. A szonett végső akkordja el
csendesiti nyugtalan lelkét: a kereszten szenvedő Krísztus irgalma végtelen. Eb
be veti minden reményét.

Ezt az utolsó versszakot segít megérteni egyik utolsó, Londonban őrzött raj
za, melyből szintén a remény melegsége árad; János (akire Jézus a kereszten
rábízta Anyját) és-a Fájdalmas úgy kulcsolják át a Keresztrefeszített lábát, mint
akik egyedül nála érezhetik biztonságban magukat. Vagyis "ha páratlan volt
szenvedésed értünk, irgalmasságodnak sem lesz. határa."

A Scarco d'una szonett lelkíségét egy másik rajzával - mely alighanem a
legkésőbbi, reszkető kézzel készült rajza - próbálom megközelíteni. A London
ban őrzött "Madonna a Gyermekkel" rajzra gondolok. A fekete krétával és el
mosódott vonalakkal rajzolt képen álomszerű Madonna áll előttünk, fátyol lebeg
teste körül, és valami szelíd, éteri fény sugárzik belőle. A Gyermek szinte bele
fúrja magát anyja ölelő karjaiba és élvezi a legtisztább szeretet erejét, bizton
ságát. Lehet-e itt igazi kétségbeesésről. létbizonytalanságról beszélni? Nos, ezt a
biztonságot érezzük, amikor az Atanagi-kötet másik Michelangelo versét olvas
suk.?

Levetve kínos, lomha terhemet,
én jó Uram, s a világtól eloldva,
s;::örnyú veszélyből édes nyugalomba,
fáradt, roncs hajó, hozzád sietek.

fl. tövisek, szögek és tenyerek
s a megalázott és jóságos orca
keauelmet ígér sok búnbánatomra
8 ildvösséggel biztatja lelkemet.

Szetit szemed ne zordan ítélve nézze
múltamat, gonoszságom meg se haUd már,
és ne emeld rám szigorú karod.

Csak véred mossa vétkeim fehérre,
s minél vénebb vagyok, adj nekem annál
gyorsabb vigas;;t, bővebb bocsánatot.

A vers bíztató hangulatát a "Hozzád sietek", az "édes nyugalom", az "üd
vösséggel biztatás", a "jóságos orca", a "gyors vigasz" kifejezések revelálják. A
költemény analizise ugyanehhez a konklúzióhoz vezet, mint amihez utolsó alko
tásainak elemzése. Tolnay Károly ezt így fejezi ki: "Utolsó periódusának rajzait
és a két Pietát belső imáknak nevezhetnénk." A Madonna a Gyermekkel című

rajzhoz ezt a megjegyzést fűzi: "A plasztikus nyelvtől való tökéletes elfordulás,
Mlchelangelo spiritualizmusának legletisztultabb megnyilvánulása." A saját sír
emlékének szánt firenzei Sírbatétel (más néven .firenzei Píetá) kompozícióján
szintén "minden alak egy-egy árnyalata az örökkévaló üdvösségnek, amely az
isteni szeretetben val6 részvétel gyümölcse". És ez a Pieta is ennek a belső imá
nak jegyeit viseli magán, amelyen halála előtt hat nappal is dolgozott még.
Míndegyík alkotasán Krisztus külső, materiális képe helyett belső, szellemi kép
pel találkozunk. Csak nagyolva megmunkált felületek, merev körvonalak, akár
szonettről, akár Pietaról legyen sz6. Mindegyikból szabad utat tör a belső fény,
az üdvözülés érzése, a "fáradt, roncs hajó hazaérkezése".
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