
meg kell itatnom-etetnem szomjss
__ gerléimet

J)4csirták rejtsétek el furulllám
már közelednek testvtreim
• virágok szivárványszine kialudt

széttépett köntösömön

eladnak e7lgem testvér~m

ki itta le egilnk1'ól, mint habot
a sok csillagot _

ki törte össze játéJ:ainkat
ki taposta szét homokvárainkat
ki piszkolta be bennünk a biialom i~
ki méraezte meg szavainkat
ki zagyválta össze imáink, énekünk
ki ölte meg lelkünkben a zsoltárokat

szívemben ót, meg téged
s engem a te szivedben

ki tépte le fejünk fölül
ki taposta sárba glóriánkat

homlokunk iLlatt.
ki vakította meg a reményt

szenvedő egeink ránk borulnak

ki vigasztalja meg a szomorú vírágollcu
ki takarja be a didergő fecskéket
ki támasztja föl a megölt pacsirCák••
ki hajol le a lehullt levelekért
ki szedi össze. szárnya-kitépet*

megölt szavainkat

farkasűzte elszéledt nyájaink
ki tereli össze

a zápor tisztára mosta júniud
az ég elgurult szivemmel

a dombok arany polcaira aranjI
kenyereket süt az I1lkon'/l

világítanak a füvek

összekulcsolom szárnyaim
el ne röpüljek

a hajnal virágot rajzol
az égre s. homIokomra

a fény a számra, szivemre
térdeplő füvekre

én keresztet rajzolok gondolataimra
mint a kenyé"e, amit megszegek
tá':1 madárszárny árnya anyafőldre

.kezdődj el 'Ünnep végre mibenníinkl

SÁRY GYULA

MICHELANGELO TANULMÁNYOK

A gyötrelmek síremléke
Michelangelo "mint buzgó keresztény, nagy gyönyön1ségét lelte a Szentírás

ban", Ezt írja életrajzírója, kortársa, G. Vasari. Ugyancsak kortársai tudósíta
nak róla, hogy Dante Isteni Színjátékát is szívesen olvasta, sót kívülről idézte.
E két mű mélyen befolyásolta Míchelangele gondolkodását; hatásuk lépten-nyo
mon fellelhető műveiben, szímbólumaik nyelvén fejezte ki magát és hagyott
párhuzamaikkal üzenetet az utókornak.

Tudjuk, hogy egy mecénás által létrehívott mű árulkodik a megrendelé
ízléséról, gondolatairól, de ugyanúgy elárulja az alkotót magát is. Michelangelo
és II. Gyula pápa viszonya nem volt mentes összezördü1ésektól. A pápa nagy
mecénás volt, de mindent megköveteló kényúr is. Ennek ellenére, amikor
Michelangelo megkapta a megrendelést egy síremlék megalkotására, az első

1505-ból származó terven egy soha nem látott gigantikus emlékművet vázoU
fel, a' megrendelő legnagyobb dicsőségére.

Három szintúépítmény lett volna. Az elhunyt szarkofágjának a helye a hap..
madik szint, a második szinten helyezte volna el a pápa erényeit szimbolizál6
tígurákat, az első szinten karíatídszerű alakok, szárnyas győzelmi jelképek



sorakoztak. volna. Mindennek betetőzésére szolgált egy Madonna a gyermekkel.
Összesen negyven figurát tervezett.

A monumentálís tervet azonban az örökösök zaklatása hét-hétéves szaka
azokkal egyre zsugorította. míg több átmeneti állapoton keresztül a mai alakjában
készült el. Ahogy a terv szegényedett, úgy teltek meg a megmaradó figurák
jelentéssel, magukba sűrítve míndazt, ami a huzavona nyornán<l művész lelkét

, nyomta. " ".
Ma a síremléken három fő alakot láthatunk, Mózest és mellette másik két

bibliai személyt, Ráchelt és Leát, Lábán leányait. (A többi figura nem lényeges,
nem Míchelangelo kezétől származnak.)

Mózes alakja nyíltan utal II. Gyula pápára, hiszen egy krétarajzán 1512-ból
Mózes Gyula pápa' vonásait rnutatja. A pápának ugyanolyan fontos jelentést
tulajdonított az egyház számára, mínt amilyen a zsidóságnak M6zes mínt had
vezér és a bajokból kivezető bölcs államférfi volt. Ez a párhuzam tömören
jellemzi az elhunytat. De mít keres a két nőalak Mózes oldalán? Az értelmezök
kioobb eltérésekkel ugyan, de Mózes alakját nem vitatják. A két nóalaknak
általában a szemlélődő és tevékeny élet jelképezését tulajdonítják. Mózes I. 29,16:
"Vala pedig Lábánnak két leánya, nagyobbiknak neve Lea, kisebbiknek neve
Ráchel". Jellemzi is őket a Szentírás, Ráchel az állatokat gondozta, tevékeny
volt, míg Lea inkább a lelkiekkel törődött. De ilyen ellentétpárt a Biblia szám
talant kínált, míért éppen őket míntázta Míchelangelo a síremlékre? Vagy.
-talán Lábán és Jákob történetében valami párhuzamot talált a saját sorsával?

A Szentírás megadja" a kulcsot. Mózes . I. 31-41: "Immár húsz esztendeje,
hogy házadnál vagyok, tizennégy esztendeig szelgáltalak két leányodért. és hat
esztendeig juhaidért; Te pedig béremet tízszer is rnegváltoztattad". Nem fel
tt1nő a bér, a szerződések felbontásának bibliai történeté és Mlchelangelo kál-
váriájának párhuzama? .

Kövessük csak végig "a síremlék történetét. Michelangelo 1505 tavaszán Ró
mában szerződést köt Gyula pápával a síremlékre. Ezután Carrarába utazik
márványért, ott marad nyolc hónapig. Kiválogatja a tömböket, megvásárólja
és szá1lításukr6l gondoskodik a síremlékre kapott előlegből. Ezután 1506-ban hoz
záfog a munkáhoe.: Hét év múlva, 1513-ban meghal a pápa. Az első szerződés

helyett újat kötnek az örökösökkel, de már módosított tervre, módosított bérért.
Ez a szerződés is :hét évre szól. Ez sem végleges, mert újabb szerződés követke
zik 1526-ban., majd még kettő 1542-ben. Szinte egész életén át folyik a pörösködés,
huzavona a szerződésekkel. Sorozatosan becsapják, ahogy Lábán becsapta Leával
Ráchel helyett Jákobot s megdolgoztatta újra meg újra Ráchelért és a juhokért.

A szerződések felbontását, a honorárium módosítását jelenti tehát a két
bibliai nőalak II. Gyula síremlékén. A "párhuzam világos és teljes. Egy annyira
tudatos alkot6nál, mint Michelangelo, aligha lehet szó véletlen egybeesésról.
Műve ugyanolyan költői igazságszolgáltatás, mint Danténál, hogy ellenségeit a
Pokolba helyezte. Valószínűleg az ötletet is tőle vette. Gyula pápa esetében az
ostor az örökösökön csattant. Ezt a csattanós választ láthatjuk a sérelmekért
II. Gyula pápa siremlékén a két alakban, Ráchelben és Leában. Az értelmezés
hez a kulcsot megint a Szentírás adja úgy, mint annyi más Michelangelo által el
rejtett jelentés felnyitásához.

Dies .
Irae. Az utolsó ítélet

Mi történik az emberrel a halál után? Ez az emberiség egyik jogos, nagy
kérdése. Az erre adott válasz meghatározza az élettel szembeni magatartást is.
Ezért keletkezett a számtalan eszkatologikus mítosz, és erre ad a katolikus em
bernek megnyugtató feleletet a Biblia. Benne a halál utáni eseményeket az Oszö
vetség prófétáinak jövendölései, az evangéliumok és JáriOs Jelenései mondiák
el. A bibUai eszkatológia tulajdonképpen az apokaliptikus irodalom magja. -Nyel
vére jellemző a képi szimbólumok halmozása, és ez rendkívül alkalmassá teszi a
képzőművészeti ábrázolásra. A bibUai világvége egyúttal Jézus második eljö
vetelét is jelenti, a parúziát. Ezért évszázadokon át a képzőművészeti megjeleni
télI utolsó ítélete Jézus ítélet06ztását jelenti úgy, ahogy a: Biblia elbeszéli.
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Michelangelót VII. Kelemen pápa 1533-ban megbízta, hogy a Sixtus kápolna
eltárfalára fesse meg az utolsó ítéletet. A kivitelezést utóda., III. Pál rendelte el.
A művész a munkát 1536-ban kezdte el. Az elkészült mű tizenhét méter magas,
tizennégy méter széles, és 391 figura látható rajta. Tartalmával és kompozíció
jával könyvtárnyi irodalom foglalkozik.
- Addig minden ismertetője eljutott, hogy együtt található rajta. az ókor, kö
zépkor és a reneszánsz összes eszkatologikus .elképzelése. Mindezt Michelangelo
egységes képpé gyúrta össze. Sőt olyan kornpozíclós rendet is talált hozzá, mely
Inmagában alkalmas a tartalom kifejezésére. .

A mű központja az ítélő Krisztus pantokrátor, Nem Istenbáránya, hanem
Bzsaiás Ura (13, 6-9): "Ime az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és fel
gerjedt haraggal". Oldalánál ül Mária, beletörődve Jézus ítéletosztásába. Körü
löttük zárt csoportban helyezkednek el a hitvallók, vértanúságuk eszközeivel.
E központi csoportot övezi az ítéletre szántak tömege. Seregük elhelyezkedése,
hangulata Celanói ,Tamás (1056-1130) Sequentia de die iudiculi című költeményét
követi.. Dies irae, dies illa, az a nap a -harag napja, kezdődik a vers, rnadd
igy folytatja: Quantus tremor est futurus, quando judea: est venturws, mely
irtózat fog az lenni, ha a bíró el fog jönni; és tuba mirum spargens sonum,
per sepwlcra regionum, harsonáknak szörnyű hangja, hull a millió sírhantra.

A középsé csupasz szikla felett a légben az apokalipszis l1arsonásai láthatók,
• bűnlajstromokkal. Hangjukra a haláltáncok hangulatát idézve kelnek ki a hol
tak a sírjaikból. Felszállnak a biró jobbján, közülük a megdicsőültek belépnek
• központi csoportba, a többiek haladnak tovább végzetes útjukon. Inter oves
locum. praesta, et ab hoedís me sequestra, statuens in parte tiextra: bárányaid
közt helyezz el, bakok közé ne rekessz el, jobbod felől várjon kész hely. A kár
hozatra szántak nagy ívben jutnak Jézus balja mentén a pokalra, ahol azelóbbi
-nkla mellett Minosz, a klasszikus alvilág ura várja őket. Útjuk vége az ómega
másik talpa.

A felismerhető alakokkal nem foglalkozunk. Számtalan leírás ismerteti őket.

Sokkal fontosabb a kép kompozíciója. Elmondják, hogy kezdődik a földön. foly
tatódik az égben és véget ér .a pokolban. Igy osztják szférákra a művet. Tolnay
Károly a kompozíció hatalmas, örvénylő forgatagáról ír. "A csillagmítoszokból
merítette Michelangelo a kompozíció forgómozgásának gondolatát - mondja. ---,.
Az utolsó ítéleten végigvonuló körmozgások ábrázolására Michelangelo tehát a
Végzet ókori felfogásához nyúl vissza (Fátum-Fortuna)."

Szerintem mondanivalója keretbe foglalásához Michelangelo abból indult ki,
amivel a Jelenések Könyve Jézust bemutatja (János Jel 1-8): "Én vagyok az
Alfa és az Omega., a kezdet ésa vég, mondá az Úr. Az Isten, aki van. aki
rolt és aki eljő, a Mindenható." - Már utaltam rá, hogy az örök kárhozatra
vetettek Minoszhoz jutnak az' ómega szára mentén. Tehát a két görög betűt,

rnelyek az európai kultúrában évszázadokra a kezdet és abefejerLés szímbőlu

fiává váltak, használja fel Michelangelo a kompozíció alapjául.
A halottak egy kietlen földdarabból kelnek ki az ómega talpán. FellszálDlak

a kép közepén látható csupasz szikla mellett, összefüggő körben megkerülik a
központi csoportot, majd ugyancsak a központi szíkla mellett Minosz ölébe hul
lanak és jutnak a már említett úton. az ómega másik' talpa mentén a pokolba.
A Tolnay Károly által jel~ örvénymozgás tehát szabályos ómega alak. Azt is
megállapították, hogy a képen a szímrnetría elve. érvényesül, Valóban. de ez az
ómega két szárának megegyezéséból adódik, a szimmetrikus építkezés elsődleges
aka. .

Az .alfa a középső csoport betűje. Zárt gyűrűben állnak Jézus mellett a
Mtvallók. Szent Bertalan lenyúzott bőre és a hatalmas Péter-figura megfelel az
alfa két szárának. Ebben a csoportban azonban nehezebb a kompozíció felis
merése.

A tiszta vonal két helyen megzavarodik. Jónás próféta névtáblája bedom
borítja a képmezőt, de Michelangelo ezt meghagyta, mivel a név számmísztíkaí
jelentése fontos volt számára. A kompozíció tiszta vonalának másik elfedett
helye a Jézus kínszenvedésének tárgyalva! repülő angyalok csoportja a soka
lág felett. Ez a hely Venantius Fortunatus a Dante által is idézett himnuszát
illusztrálja: VexiUae Regis prodeunt. Feltűnnek a Király jelvényei. Mindkét he
lyen ennek ellenére látszik, hogy az ítéletre vonulók sora töretlen.
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Igy alkotta meg Michelangelo azt a hatalmas művet, amely lezárta a re
neszánsz festészet csodálatos korszakát; ezekkel az eszközökkel oldotta meg a
tartalom és a kompozíció szerves egységét. Az Utolsó Itélet esetében a mt
kompozícíés sémája maga is szimbólum, s ezzel alkotója eddig még nem látott
esztétikai magasságba emeli a festményt. Igaza van Tolnay Károlynak, hogy a
csillagmítoszokhoz való visszanyúlás színtén kiolvasható belőle, f vonuló lelkek
ugyanis megjárják a föld, levegő, viz, föld útját; körforgást végeznek, mia.
az ősi teremtésmítoszok hősei. -

pÁWS ROZITA VERSEI

Szomorúságod obi és oldalaasága

szomorú vagy
a láthatatla.ba fölemelt t~J

fehér teljességében
a hóba írt búcsúzást olvasod

szomorú vagy
a nemes jelszavakért
miket elkaparintottak a b4n
koncentrált kiadásaihoz

szomorú vagy
mert az adás és elfogadás
életárama helyén a
kaparj kurta elve t'ohaszt

szomorú vagy
az anti-ember krizise miatt
végsőt aludnál a
lapasztalatfelettt csillagzenében

Hidd el

szomorúságod ködrilgyeit
kivirágozni
gyümölcsöt hozni
jaj ne hlJfllld

hisz tudhatod
őnsúlya alatt
roppan össze
minden hazugs4g

helyén
a választott névtelenek
hajnali dallama zendül
kikben mát' tRegszületett

kik tudják hom! meg&riiZetik
holnapután
a leggyönyörllbb szelZem4
Emberiség

o mo.zdwlat
mel1l összeroskadásod
peremére fagy
tánc lesz és repülés
ét (J halálon

Csalc

a kulcs
mivel mtiland6kb61 kizárnak
visszafelé
a Világosság f'ejtvényefbe nyit
hol a fehér kóre írt neved
értelme rád talál

a leg4rtatlanabb pillanato1c
h~lycseréje közötti f'ésben

tudjuk levetni
legmagán1losabb lén~egíLnkd

s kiakcuztani 7cönn1ledén
egy hóvif'ágn'/li fia1lelembe
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