
művész 1506-ban Rómába megy, ott a pápa udvarában dolgozik. Mindene Firen
zében maradt, személyes holmija, vázlatai, elkészült művei. Hogy ezeket biztosítsa
az elkallódástól, atyjának 1506. január 31-én levelet ír. Ebben kéri, hogy ingósá
gait vegye magához, ládájával együtt. De levelében még egy furcsa kívánságát
is kifejezi. Idézem a levél inkriminált helyét: "Arra kérem Kegyelmedet, emlé
keztesse erre, és törődjenek egy kissé ezzel a két dologgal: Először. is azzal,
hogy a ládát biztos és védett helyen őrizzék, másodszor a márványból. való Ma
donnával azt szeretném, ha magához venné a. házba és nem engedné meg, hogy
egyetlen ember is lássa."

Eddig ez utóbbi megjegyzést úgy értelmeztek, hogy a Lépcsős Madonnára
vonatkozik. De az kicsi, beleférne a ládába, nem kellene külön említeni; a többi
ingósággal együtt a ládában volna a helye. De rejtegetni sem kellene, hiszen
már tizennégy éve készen áll, bárki láthatta, kívánest szemek elől értelmetlen
eldugni, Rejtegetni csak a kedves képét szokás. Egyébként is Míchelangelo rend
kívül szemérmes volt. A másik tondo, a Taddei Madonna már akkora, olyan
súlyos', hogy csak úgy magához venni nehéz lenne. A kompozíciójánál pedig
mint Tolnay Károly megjegyzi, a rnűvész nem Mária alakjából indult ki, a kerü
letet alakokkal kitölteni volt a fő problémája, Mária alakja ezért másodlagos
szerepet kapott, ellentétben a Pitti Madonnával, ahol Máriáb61 indult ki, ő vo'lt
a lényeges, a központi figura. Maradt tehát a Pitti Madonna. Ez nehézség nél
kül elvihető bárhová. Annyira portrészerű, hogy bárki ráismerhet modelljére,
a tekintetet pedig szinte vonzza. A legközvetlenebb' hangulatú, szeretettel mín
tázott, a leginkább megfelel egy érzelmes lélek kifejezésének.

Az ~llágyulás nemíartott sokáig. Míchelarrgelo 1506-ban Rómában van, és a
következő évek művein az idillikus hangulatnak már nyoma sincs. Szétfoszlott
egy álom, a fellángolás kihunyt. A múzsa vonásait őrzi a művész lelke, majd
a fehér márvány. Az utókor pedig csak azt látja, hogya heroikus művek sorá
ban szerényen megjelenik egy Madonna, arca portrészerű, környezete firenzei
életkép is lehetne. Ellene vethetné bárki, hogya tények ilyen csoportosítása
nem egyezik meg az eddig kialakult véleményekkel. Ez így is van, ha csak
egy-egy szál át követjük végig az életrajz fonadékát alkotó eseményeknek, al
kotásoknak. Másképpen néz azonban ki a részek halmaza, ha egy mélyebb,
pszichológiai vezérfonaIra f'Úzzük fel őket. l!:s talán egyszer tárgyibb bizonyí
téka is előkerül a vizsgált 1504-es év érzelmi hullámzásainak.

TŰZ TAMÁS VERSEI

Könyvek fölöt'

Immár tudom, mit nem láttam előre,

mert nem sejthettem, mi jó s mi rossz,
csak, derengett, mint Behemótok. bőre
s én mélyre hulltam, félőrült filosz,

míg méricskéltem mondatok kontrasztját,
Leviatán alatt görnyedt az ész,
a zajló századok egymásnak adták,
mit mondott Agoston, Origenész.

Nincs mit tanulnom többé. Felvizezték
a toszkán mesterek tájképeit
primér színek, kék-vörös-sárga festék 
mindazt amit da Vinci végbevitt.

Szellemi fölfedezés, őszíntén szólva,
b'Úvárhajók, les yeux de la foi,
egy-egy hídroncs ha kibukkan al6la,
de a titok, a lényeg, az soha.
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Ráhajlok a gijrög egyházatllákr4,
üzen a táj útmentt fáival,
tépelődőm, valami másra várva.
.talán jön még egy igazi vihar.

Mi les~ ha

LeZtározol, míg hason fekszel,
a természet szótárát forgatod.
Szeretnéd látni azt a fénylő fol~.

mit Juno szabadon hagyott.

Szeretnél élni boldogan,
atmoszferikus bűv(jzetben.

folyókanyar mén napozni,
hol a piUangó fűre lebben,

hol a halak gyors villanása
hoZt pillanattá dermed
s a porrá semmisült id6t
keH majd örijkkön énekelned.

Példát is mondhatok: a freikó1c
Pompeji romjain
s. Villon zord baUadáiban
a varjújárta Tim.

Benjamin vagy, a Dél Fia,
a Jobbkéz ivadéka.
Sohasem mondtad még nekem.
Szeretsz a napba nézni néha.

Mi lesz, ha ránk hajnalodik
s orrunkba csap ahalszag?
Fel(jztsem zarándokruhám
vagy meHetted maradjak?

Zarándokút

Csoda volna, ha a kiégetett sz6nveg
sebe begy6gyulna, ha arcomon
egymást váltaná a tavasz éi a nyár,
az ősz és a tél , megint el(jzrdl.

Játszhatnánk álarcosdtt.
Ma sarkvidéki f6kavadász, hideg POttS,
de holnap feketebőrű törz'fő,

inkább csak elvből. Hallottál már ilyel?

Metafizikai éhségem
sötét hegyek között boronQ.
LeszáUhatnánk már a koraUszigete1u'e.
Ebben a. kísértettdőben? Mért ne.

Holnap vendéglőben ebédeWnk.
Nem lesz tivornya. Wurlitzer szól.
Megtapsoljuk a konyhafőnököt,

ropogtatjuk a kétszersültet.

Aztán szelídebb hangot ütve meg,
nel mezza, javulást ígérünk. . .
Hazafelé a klastrom kertje mát ~,.

Almunkban isteneket g1lúrunk ,4,.ból.



Bartók

mintha az el!6 Mnt izlelgetném
megrázkódom a gyönyöTÚségt61
a többit már nem nehéz kitaláhd
villámokkal dobálózik az lsten
a rövidszáTÚ rozs a feUegekbe n6
időnek előtte érkeztem meglehet
de sohasem fogtam mellé egy félhang
erejéig sem fáradt pátoszok herélt zeM1c
járdáról fölszedett puhány dalocskák
lefolyhattok a csatornákba
gyötörjük egymást Múzsa jobb iav
a pokoltól se félek bárha
koránt sincs befejezve még a ma

Kodály

már csaknem leszakadt az' este amikor
elíndultam én napkelet felé
hegynek föl völgynek le nem sürg6s

mondták
/egymásra torlódó szép nedvdús tájakon
elátkozott várak hűvös árnyékában
.mohazöld utakon tündérek között
kiket elvitt a tüdővész hasas feny6k
szültek ezután ózonfriss levegőt

fújták az ébresztőt táncoló paripák
patája csattogott fölnyitotta szemét
a dal a Te Deum a Psalmus
hagyom hogy folytassák háborgó tengeT
az idők parttalan végezetéig

Rias~tó gobelin

A hadoszlop mégindult. A zsalukat behúzták.
Alaposan ráijesztettek a játszadozó gyerekekre.
Vége a boldog kornak. Itt a háború.
Már messziről eléje utaznak a füstök, a lángok
a látogató halálnak. Hátravetett fejjel
sietett az öldöklő angyal, színültig töltötte
CI vedreket vérrel. Lassan ríngva közeledteTc
• temetési bárkák s akár hiszed, akár nem.
megelevenedtek a kőelefántok, letiporták
II zsendűlő vetést. Egy nap alatt megőszültek

az anyák, elszáradtak a koszoTÚk. Ez már
igy van, volt és lesz ts.

Végre láthattuk, hogyan múl ki egy mUDsz,
hogyan hervadnak le a hegyesre pedert bajuszok
s igen, a ·dragonyCfsok mentéje, a sebezhetetlennek
hitt fegyvernemek, a "nincsen párjuk" elit
csapatok. Rohamléptekkel - komor olvasmány ez
a sárkányfejes lobogók, "haragszomrád" hard
kiáltások, puskapororkán, üsse-kő-kurázsi,
kupán-váglak-úgy-hogy dínomdánom.

Komor olvasmány, fogcsikorgató emlékezés.
Legjobb lenne lent a halak közt, vagy selyemmel
bélelt úrhajóban, fönt a Hold-anya ölében
elgügyögni, hogy "szent a béke".
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