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Hajnalban kelt, már öt órakor friss volt, de hétig várt - nehogy barátait túl korán csöngesse fel
telefonon. "Láttátok a Le Monde tegnapi számát?" "Olvastátok Weöres Sándor új versét?"
~ Minden érdekelte; ami a világban és ami Magyarországon történik. A jelentős kiállításokra
azonnal elutazott Londonba, Párizsba, Németországba, de ugyanúgy meghozatta magának a
hazai kiállítások katalógusait is. Az irodalomban tájékozottabb volt, mint sok irodalmár. Min
den újonnan megjelenőkönyvet elolvasott, és egyéni módon fejezte ki véleményét. Egy pesti ba
rátnőnket, Pávay Jolánt kérte meg, küldjön el Firenzébe mindent, amit arra érdemesnek tart.
Majd sürgető levelek, türelmetlen kérések mentek: még nem kaptam meg az új Rónay-kötetet,
sürgősen kérem f

Ha Carlo- mert barátai csak így hívták - Rómába jött, már előre bejelentette érkezését, s
ilyenkor mindig nálunk vacsorázott. 1980 őszén, halála előtt néhány hónappal járt itt utoljára.
Szerette a hazai ízekre emlékeztető pörköltet, káposztáskockát, a jó borokat, de most alig várta,
hogy befejezzük a vacsorát. Máris elővette a magával hozott folyóiratot. Annemarie-tól, felesé
gétől bocsánatot kért, hogy megint magyarra fordítja a szót, s nem titkolt gyönyörűséggelfogott
hozzá az öreg Karinthy egy kis írásának felolvasásához. De minduntalan megakadt a feltartóz
tathatatlan nevetéstől.Annemarie értetlenül nézte ezt a kacagási rohamot, s hiába próbáltuk né
metül-olaszul magyarázni, mi tetszik nekünk annyira - minden hiábavaló volt.

Ö azonban nem törődött ezzel, büszke volt arra, hogy egy olyan nyelv birtokosa s egy olyan
nemzethez tartozik, amely valami többletet, különleges ízt ad -az ő világpolgári lényének. Emel
lett örök gyerek tudott maradni, örökké lelkes rajongással minden iránt, ami érték, ami szép.
A középszerűség untatta: nem is foglalkozott másod- vagy harmadrendű művészekkel. Öt csak a
.Jegnagyobbak" érdekelték.

Reggel hét óra. Már soha többé nem cseng a telefon Firenzéből, 1981. január 17-én meghalt
Tolnay Károly, a világ egyik legismertebb műtörténésze, a legnagyobb Michelangelo-szakértő.

Mint André Chastei írta nekrológjában. a Le Monde-ban, Charles de Tolnay "nem elégedett
meg művészettörténeti kutatásaiban a művek aprólékos analízisével és a szerző kilétének meg
állapításával: a műveken keresztül a művész kozmikus világképének megértésére törekedett.
Tolnay szerint egy nagy művész egyben mindig filozófus és költő is ... " "Tolnay .míndennyelven
egyformán jól beszélt, kozmopolita ízlésű, kultúrájú, elbűvölő ember volt, büszke, sőt néha túl
érzékeny ... "

Nem könnyű feladat Tolnay Károlyra emlékezni annak, aki évek óta személyes kapcsolatban
állt vele. Mert elmondani, milyen volt egy barátunk, akit jól ismertünk, akivel sokszor beszélget
tünk, együtt ettünk-ittunk, sokkal nehezebb, mint véleményt mondani egy soha nem látott távoli
~~ill. ' .

Tolnay Károly 1899. május 27-én született Budapesten. Tehetsége már gyermekkorában meg
mutatkozott. Ö maga mesélte gydkran, hogy úgyszólván "rövidnadrágos gimnazistaként" vezet
te be tanára, Fülep Lajos az 1915-ben alakult Vasárnapi Körbe, ahol olyan gondolkodókkal ta
lálkozott, mint Lukács György, Balázs Béla, Bartók és Kodály, Hauser Arnold, Antal Frigyes,
Lesznai Anna, Mannheim Károly ...

Tolnay volt a legfiatalabb közöttük, s talán éppen emiatt hatott őrá leginkább a csoport szelle
me. Alig néhány évet töltött el körükben, hiszen 1918-ban már Bécsben találjuk az egyetemen, a
hírneves Max Dvofák tanítványaként. De a Vasárnapi Kör örökre rányomta bélyegét szemléle
tére. Disszertációnak is olyan témát választ, amely "filozofikusan lázadó" beállítottságot köve
tel: Hieronymus Boschról ír. Bosch víziói, szörnyalakjai belső inspirációkból fakadó olyan vi
lágképet fejeznek ki, amely a németalföldi mestert elszigetelte korának gondolkodásától. I
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Bosch sokáig foglalkoztatta, s később monográfiát adott ki róla, pedig az egyetemen tanára
eleintea holland manieristákra akarta felhivni figyeImét. Tolnayt csak 'a "legnagyobbak" érde
kelték igazán. így kezd hozzá Bruegel tanulmányozásához. Ennek eredményeként jelenik meg
Münchenben, 1925-ben első nagy kötete Pieter Bruege/ rajzaieimmel. Az alig 26 éves fiatál
ember egy csapásra világszerte ismertté válik. A míihöz irt előszóból világlikki első ízben, mi
után is kutat ez az ifjú mütörténész: a nagy mesterekalkotásain keresztülmélyről jövő üzenétü- .
ket, elhivatottságukatigyekszik identifikálni. .Bruegel csak az egészből érthető meg... - irja itt.
- Müvei egy világfelfogás megvalósulásai."

Másutt eztmondja: "Egy rajzon a vonalak vagyaz ecsetvonásoknemcsaka formák jellemzé
sének eszközei, hanem ugyanakkor poetikus értékük is van, mint az alkotó temperamentumá
nak, érzésének vagy lélekállapotánakkifejezései" (Charlesde Tolnay: History and Technique of
Old Master Drawings. New York, 1943).

A Bruegel-kötet megjelenése előtti évben,1924·ben,Pogány Kálmán Budapestről cikket kér az
akkor Párizsban tartózkodó Tolnaytól, a ma már bibliofil ritkaságszámbamenő Ars Una folyó
irata számára.A véletlennek köszönhető, hogyTolnayéppen akkor láthatta egyfrancia műgyűj
tő villájábanCézannenyolcvan képét és szinte "megrészegedett" tőlük. Megérzi, hogy Cézanne
is a "legnagyobbak" közül való.

Másik nagy feltűnést keltő tanulmányában, amelyetszintén magyarul irt s amely könyv alak
ban látott napvilágot, Ferenczy Noémi gobelinjeivel foglalkozik.

De ekkor egy itáliai út alkalmával találkozik a mediterrán művészettel, s különösen az egyik
"legnagyobb",Michelangelo kezdivonzani.A borongósészaki Bruegel, Bosch,a flémalle-i mes
ter, Van Eyckután felfedezi Itália színeit, a ragyogó napsütéstől átmelegedő fehér márványszob
rokat, az emberközpontú müvészetet, amelybena természet nem magasodik fel részvétlenül a
szánalmas kis hangyaemberek fölé. .

A berlini és a hamburgi egyetemen, majd a párizsi Sorbonne-on ad elő. A hitIérizmus elől
- mint annyi más európai tudós - ő is Amerikába menekül, 1939-től a princeteni Institute for
AdvancedStudiesés a New York-i Columbia egyetem keretébendolgozik tovább; egyedül Mi
chelangelónakél. Óriási,ötkötetes monográfiájais itt jelenik meg, amelyvégleg megalapozzavi-

,lághirét. EgyvágyavolnamégCharlesde Tolnaynak: sajtó alá rendeznia Corpus-t, Michelange
10 rajzainak fakszimile kiadását.

A szerencse megint segitségére siet: 1965-ben, Michelangelo születésének 400. évfordulója al
kalmából az olasz állam meghívja, vállaljael a firenzei Buonarroti-múzeum igazgatását.

Firenzébena Via Ghibellina 70alatt elhanyagolt, szürke palota áJI egy régi ház helyén, ame
lyetaz I534-ben végleg Rómába költöző mester ajándékozott unokaöccsének. A Buonarroti csa
lád későbbi leszármazottai, nagy elődjük iránti tiszteletből, már a XVII. században emlékmúze
um-félét rendeztek itt be. Egy évszázad múltán az államnak adták át. Azóta nemigen törődött

senki sem a palotával. Mikor Tolnay átvette a múzeum vezetését, a földszinti termekben poros
gipszszobrok, másolatok, iskolaiszertárhoz hasonló hangulat fogadta. De ő tudta, mit lehet eb
ből kihozni. Azonnalmunkához látott, és lelkesedése másokra is átragadt. Rövid idő alatt Euró
pa egyiklegnemesebb, egyedülálló kis múzeumává'varázsolta a Casa Buonarrofit, teli olyan al
kotásokkal, amelyek segitségével jobban megértjükMichelangelót, az embert és művészt, mint a
lenyűgöző Uto/só itélet. vagy a Medici-sirem/ék csodálatakor.

Tolnay eközben vasszorgalommal, vasfegyelemmel s utánozhatatlan intuicióval dolgozik a
Corpus deidlsegnt di Micheíangelo-n, amelya toszkán zsenimindenkis ceruzavonását, még a pa
pír hátlapjára irt jegy~tet, vagy félbehagyott vázlatot is az eredetihez hiven adja vissza.

Az Amerikából Firenzébe települő tudóst az Accademia dei Lincei, az Olasz Tudományos
Akadémia tagjaiközéválasztja,akik "éleslátásuk" miatt kapták a Lincei- magyarul: Hiúz - ne
vet. Tolnay Károly sorra tartja előadásait, főleg Rómában, az intézmény reneszánsz palotájá
ban, amelynek falait Raffael és Peruzzi freskói diszitik.

Tolnay is "éles szemmel" jár a világban, és mindig, mindenütt "saját" múzeumára gondol.
A párizsiLouvre-bana ki nem állitott anyag felmérhetetlen halmazában talál egyVénusztábrá
zoló, elfeledett Michelangelo-rajzqt, amit a franciák szivesen adnak át a Casa Buonarrotinak.

EgyFolyóistenmárványszobrának agyagtervét, amit a nagymüvészLorenzode Medicisirem
lékéreszánt, Tolnay egy másik múzeumban látja meg. Minden kétséget kizáróan megállapítja,
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hogy a modell nem a tanítványok keze alól került ki, mint azt eddig hitték, hanem maga a Mes
ter alkotta 1524-25-ben. Ezt a drámai erejű férfitorzót is sikerül a Buonarroti-ház kincsei közé
sorolnia.

Egy rabszolgát ábrázoló, majdnem két és fél méter magas márványszobor a Palazzo Pitti rak
tárában porosodott, míg l 963-ban ki nem tették az udvarra. Itt fedezte fel Tolnay, s l 965-ben át
vitette múzeumába. Megállapította, hogy a szobrot Michelangelo II. Gyula pápa síremlékére
szánta. Már Vasari is említette, amikor hírt adott arról, hogy Michelangelo öt márványtömb fa
ragását kezdte meg. Négy "rabszolga" a firenzei Aceadernia termeiben látható ma is. Több év
százados lappangás után most Tolnay azonosította az ötödiket.

Legbüszkébb azonban arra a kis fából faragott feszületre volt, amelyet ő azonosított Miche
langelo egyik legutolsó munkájával, két korabeli levél alapján. Melegen csillogó tekintettel ve
zette be látogatóit az első emeleti terembe, ahol a sarokban törhetetlen kristályüveg védelme
alatt, forgatható állványon állt a befejezetlen remekmű. Az öreg Mester vésőjének nyomai ma is
láthatók a .modernnek" ható Krisztus-arcon, a kéz nélküli, csonka kereszten és az elernyedt,
fájdalmas alakon.

Carlo - ahogy barátai nevezték Tolnay Károlyt - ilyenkor nem a szobrot figyelte, hanem láto
gatói arcát. Ezen a két arasznál nem nagyobb feszületen, amely nem méreteiben, hanem monda
nivalójában monumentális, a Buonarroti-ház ura vizsgáztatta vendégeit. Mert ő így beszélt Mi
chelangelo utolsó műveiről: "Michelangelo itt újra alárendelte a testi szépséget a lélek belső su
gárzásának ... Az a vallásos üdvözültség, amelyhez Michelangelo ezekben az utolsó műveiben

elérkezett, nem a középkor emberének naiv magabiztosságából és nem az ellenreformáció mes
terségesen kitenyésztett eksztatikus fegyelméből született. Michelangelo mélységes magány
ban ... kereste meg az üdvösség felé vezető útját ... Az üdvözülés érzését mindig átitatják a szen
vedések, amelyeket ki kellett állnia, hogy eljusson az üdvösséghez ... Ezekben a művekben félre
tette az emberi testről szerzett összes ismereteit, félretette művészeti tudását ... Azt viszi beléjük,
amire legnagyobb szüksége van - az isteni szeretetet" (Charles de Tolnay : Michelangelo - Mű és
világkép. Corvina Kiadó, Budapest).

Ha a látogató elnémult, és szótlan megdöbbenéssel szemlelte e szobrot, vagy csak néhány
mondattöredék jött ki a torkán, akkor Tolnay karon fogta és barátságába fogadta.

Azt hittük, míhdnyájunkat, öregeket, fiatalokat túl fog élni. A karácsonyi szünet után a szo
kott reggel hétórai telefon alkalmával elmondta, hogy egy Velence környéki üdülőhelyen kipi
hente magát, még gyakran úszott is az ottani fedett uszodában. .Boldogan újságolta, hogy végre
készen van a Michelangelo Corpus negyedik kötete, il ezzel befejezte életművét. .. Most kisebb
írásait rendezi, majd nagyobb monográfiát szeretne írni régiszerelméről, Ferenczy Noémiről.

De azon a január 17-i szombati napon mégis elfáradt. Délben egy órakor kicsit le akart pihen
ni a Míchelangelo-ház első emeleten, ahol ebéd után aludni szokott .... és örökre elaludt,'Már
csak ravatalán. a múzeum földszinti termében láthattuk utoljára. Kedvére való lett volna a rene
szánszot idéző jelenet. A Michelangelóról készült korabeli portrék, meg a fából faragott, befeje
zetlen, csonka feszület vette körül a művészettörténet nagy halottját.

Elmondhatjuk róla, amit ő irt Michelangelóról : "Valóban, mínthaegész életében a nagyság és
a szépség egyetlen látomásának megszállottja lett volna".

A VIGILIA KIA06HIVATALA KÖZLI: Megjelent a Vigilia 1982. évi nyolcoldalas tartalomJegyzé
ke. El6flz~t6lnk részére a januári számunkhoz díjtalanul mellékeltük. Példányonkénti vásárl61nk

I számára 2.- forintos bélyeg beküldése ellenében készségesen megküldjük a kért címre.
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