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Sistina

Rómára ebben az órában szokatlanul bő, vaskos esó esett.
A vatikáni képtár termei bágyadt világosságban úsztak.Kinn villámlott, nyomában kósza
morajlás hallatszott, de alig lehetett rnegkülönböztetnía képtár látogatóinak morajától

Gábor átment a termeken és folyosókon, mert otthon Pesten azt a tanácsot kapta, elóbb
a Sixtus-kápolnába menjen, későbbugyanis a tömeg teljesen ellepi. Ígysem tudta elkerülni
a zsúfoltságot.

- Ejha, otthon ti is ezt a tanácsot kaptátok? - mormolta a fejek fölött.
A tömeg Raffaello freskóit szinte észre sem vette. Gábor együtt sodródott vele egy szűk,

lejtős járaton; egy hatalmas, Zümmögő darálóban sorra tűntekel valamennyien.
Aztán mintha belökték volna egyhodályba; a magas ablakok még nem világosodtak ki,

csorgott rajtuk az esö, Itt van végre? ... Nem kell még tovább mennie? ... A falakat freskók
borították, de az Utolsó Ítéletet nem látta sehol Majd a magasban fölfedezte Michelangelo
szibilláit

- Nektek sem tesz jót ez a fülledt pára! - mondta nekik; eszébe jutott, mit olvasott
Goethénél: a karzatról is csak úgy láthatta a szibillákat, a prófétákat és a teremtés
történetét, ha gyertyák tucatjai égtek:; füstjük korommal borította a falakat.

A mennyezeten lassan feltűntek Michelangelo szürkében úsztatott színei. Ez meglepte.
Mintha lágy hamu fedné, a mulandóság hamuja az egész emberi történetet, Ádámot és
Évát, Noét és a prófétákat ... Ebben a mindent elárasztó szürkeségben az Évabőrén átütő

gyöngéd rózsaszín az élet szigete volt.
- Hát mégis itt vagyok?... A Sixtusiban? ...
A legnagyobb emberi mú ege borult rá.
A levegő tele volt remegéssel Egyre érezhetőbbé vált az emberi testek kipárolgása, s az

aramütés, amit átvettek egymástól Teljesnek látszott a nyelvekzavara és csodája: mindenki
más nyelven beszélt, mégis értették egymást - a képek azonos üzenetet.

Gábor nyugtalanul nézett körül. Valami hiányzott neki. Hiszen elsősorbannem a többi
freskóért jött ide, hanem azért, amit számtalan sokszorosításban látott már. Megfordult.
Csaknem egyensúlyát vesztette.

- Ó, hát itt van? . .. - ocsúdott hirtelen.
Az Utolsó Ítélet fala csaknem rázuhant.
Hátrálnia kellett - Krisztus alakja tűrhetetlen súllyal nehezedett rá. Még hátrább

hüzödott, mintha menekülne ... Pedig csak egyetlen pillantással akartaátfogni a freskót.
Erre az útra egyedül jött. Zsuzsa az utolsó héten lépett vissza.
- De hát miért nem jössz? - hüledezett kétségbeesetten Gábor. - Azt hittem, ez lesz

a nászutunk.
- A nászutunk? - húzta el a száját szornorüan Zsuzsa. - A te önzésed diadalútja lett

volna. .. Most már látom. .. Különben is. .. - Fejét méltatlankodva elfordította, mint
akit legbelül bántottak meg, de tapintata nem engedi, hogy beszéljen róla.

- Szeretlek, ez nem elég?
- Elég, csak még nem tudom, mire . .. - Majd hozzátette. - Mire visszajössz, beérik

bennem valami ...
- Nem értelek! . .. Beleegyeztél, hogy elváljak Ritától ...
- De abba nem, hogy a három gyerekedtőlis.
- Ha másképp nem lehetett! ...
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- És a három gyereken kívül mindentől, érted! Mindentől... - mondta fojtott
haraggal Zsuzsa. - Még az elveidtől is! ... És ehhez én legyek az ok! ...

- Az elveim, ugyan!... - kapott hirtelen rossz hangsúlyt Gábor szava. - Már
mondtam, hogy szeretlek! ... Ez nem több?

- Szeretlek én is, de ... Egyetlen nő sem érdemli meg, hogy egy férfi feláldozza érte az
elveit! . .. Én a legkevésbé. .. Ha pedig igen, akkor silány az a férfi, az elveivel együtt ...

- Akkor nem utazom.
Mégis eljött. Nem azért, hogy sértett hiúsága elégtételt vegyen, hanem hogy ezzel is

bizonyítsa: amit elhatározott, nem változtatja meg. Vajon ezzel megmutatta-e Zsuzsának,
hogymindig számíthat rá? ... Aligha. Végül azonban úgy érezte, a távolság is hozzájárulhat,
hogy kitisztuljon a feje.

Keserves volt. Másképp képzelte el. Mintha minden lépésével eleven sorsokban
gáZolna. Minél távolabb került Zsuzsától, annál közelebb jutott szavai lényegéhez, anélkül,
hogy el tudtavolna fogadni. Hiszen ez azt jelentettevolna, hogyvégleg elveszíti, vagy olyan
házasságba vonszolja, ahol örökre tanyát ver a rossz lelkiismeret.

Velencében elveszetten nézelődött;valahol a Rialto tájékán képzelte el az első közös
szobát, a mézeshetek kezdetét. Firenzében annyi mindent meg akart mutatní neki, hogy
mikor egyedül járta végig, szinte semminek nem érezte az ízét. Rómában is menekült
onnan, amit Zsuzsával szeretett volna megnézni. A pogány Róma emlékeibe merült, mert
ezek mintha az évezredek porát szórták volna nemcsak magukra, hanem minden emberi
törekvésre, örömre és fájdalomra - az övére is ...

A keresztény Róma zavarba hozta; elsősorban nem a barokkba hajló reneszánsz
épületei, hanem azok az emlékhelyek és templomok, amelyek az őskeresztény múltat
idézték: Pétert a fogságban, bilincsbe verve, majd fejjel lefelé a kereszten; aztán az első

vértanúkat a Colosseumban ...
Mennyire más ugyanazt képeslapon látni, mint a maga valóságában érinteni! Nemcsak ő

volt itt jelen, hanem a múlt is, s ő ezekre az élő kövekre lépett. Minden lépése szembesülés
volt valamivel .. , Ide még képzeletben sem hozta el Zsuzsát ... Mert ezek a találkozások
nem az ő győzelmét hozták, azt az elégedettséget, ami otthon minduntalan elfogta, ha arra
gondolt, ő nem veszhet el, mert erős a hite.

Itt a Sistinában, az ítélő Krisztus sújtása alatt, mintha ez a hit ingott volna meg.
Más volt ez a Krisztus, mint az otthonok falán függő Jézus, vérző Szívével, megbocsátó,

szelíd tekintetével. Mintha Savonarola kemény, izzó tekintete égne a szemében, mellyel
Michelangelo még Firenzében találkozott. Az ítélet közelsege - igen, ezzel akarta
Savonarola felrázni Firenzét. De a XX. századot?.. Ma Michelangelo ezzel a biblia
pauperum-mal nem az írástudatlanokhoz szöl, hanem azokhoz, akik megtanultak ugyan
írni és olvasni, de az Evangéliumot sosem olvassák. "Távozzatok tőlem, átkozottak, az örök
tűzre! ..."

Ez a Krisztus maga volt az Erő, a Hatalom, a Végső Döntés. Mintha a végképp
visszautasított Szeretetnek egyetlen válasza maradna - az Igazság. Az égen egyetlen
fényforrás - a Fiú teste. Mária elfordítja fejét - véget ért a közbenjárás, a könyörgő

mindenhatóság ideje. De ki az élő, és ki a halott? ... A Sistina rozsdás homályát már nem a
vihar okozta - erről a falról borult az élők fölé. Végül is mi az igazság? .. Eligazodhat
magában valaha is az ember? ...

Két éve ismerte meg Zsuzsát. Beteg férje mellett nemcsak magányosvolt - gazdátlan is.
Mégsem jutott vele semmire. Csak Rezső halála után, mikor a féléves gyász is letelt, tört
meg a jég.

- Ha ezt előbb tudom, évekkel ezelőtt elválunk - mondta a feleségének Gábor;
büszke volt arra, ha kíméletlen is, tiszta lappal játszik.

Miről beszélsz? - döbbent meg Rita. - Mi semmiképp sem válhatunk.
Ma tudtam meg, hogy Zsuzsa a házasságát nem templomban kötötte.
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- De mi igen! - csattant fel Rita. - És ha még nem felejtetted el, van három
gyermekünk.

- Már az első után rájöttem, hogy... nem állsz mellettem. Amióta a gyerekek
megszülettek, te csak nekik élsz. .. Én nem is létezem . " Minden törődésed. gyöngéd
séged rájuk pazarolod. .. Pedig az elején megmondtam ...

- Mit mondtál meg?
- Mintha megéreztem volna ... Megmondtam, hogy nem akarok osztozni rajtad.
- A gyermekeiddel sem? . .. Micsoda önzés! ... Elájulok! ...
- Ájulj csak!... És igenis, önzés!... - ordított már Gábor. - Ha önzésnek lehet

nevezni ezt a reménytelen harcot. .. De te engem csak arra használtál. .. Mondtad is
egyszer, ne tagadd, hogy jobb lenne ...

- Mi lenne jobb?.. Te komolyan veszel egy kifakadást? . .. Hogy jobb lenne férfi
nélkül? ..

Ezt mondtad: férj nélkül ...
- Nincs igazam? . .. Élet ez veled? ...
- Évekig vártam, hogy megváltozz.
- Gyerekeket szültem, nemcsak magamnak... Fölneveltem őket, csaknem nélkü-

led. .. Keresek is, mi kell még?
- A szöveged kifogástalan. .. Éppen ez a bajod ... Magadnak is jól be tudod adni .

Mintha tizenöt év óta üres szobában beszélnék ... Rám sem figyelsz, csak ők, csak ők! .
- Eddig sosem mondtad.
- Sosem mondtam? - szörnyedt el Gábor. - Évekig, évekig . " Aztán belefárad-

tam ... Nem megy át a szavam azon a falon, amit magad köré építettél ... Vagy mindig is
benned volt ... Ebbe a csapdába estem én ...

Minden ízében érezte, hogy igazavan, de önsajnálata már-már maga előtt is ellenszenvessé
teszi. Nem ilyen volt ő azelőtt! . .. Évek során mintha alakját vesztette volna, deformáló
dott. .. Ettől akkora düh fogta el, hogy majdnem eszét vesztette. Belelovallta magát abba is,
hogy Rita a gyerekeket ellene neveli, nincs értelme hát, hogy vissza próbálja szerezni őket.

Ebből a csapdából Zsuzsa szerelme szabadította ki; felőle fújt, járta át életét az, amit a
"szabadság szelének" érzett. Azt hitte, tőle kapja vissza eredeti alakját is.

- Miről beszélsz? - fáradt el hirtelen Rita.
- Nemcsak testileg lehet képtelen valaki a házasságra, van erkölcsi képtelenség is ...
- Sosem csaltalak meg. .. Fáradt vagyok és keserű. .. De a te ügyeid! . .. Hétszámra

éjfél körül jársz haza. .. Mégsem mondtam soha, hogy erkölcsileg képtelen vagy.
- Ha két ember közt meghal valami .
- Ez nem érvényteleníti a házasságot Hiszen akkor bárki ... Akár egyetlen gyermek

után is. .. csak bizonygatnia kell, hogy meghalt valami . " És a gyerekek?
Sápadt volt a reménytelenségtől. Meddig van joga valakinek a végletes önzéshez? ...

Létezik valami más boldogság - becstelenség árán? . .. Gábor már-már megsajnálta. De
nem engedhetett.

- Ma már minden lehetséges! Hiába, ilyen az ember! ... Nem lehet megbéklyózni ...
Isten sem így gondolta ...

- Hát persze! - mondta most már gúnnyal Rita. - Isten a hűtlent pártolja, az ártatlant
pedig cserbenhagyja, ugye!

- Megértőbb, mint az emberek ...
Ez hát a megértés? ...
Gábor a sújtás irányába nézett, a kárhozottakra, akiket nem látható tűz éget, hanem a

Szerétet hiányától fagynak kékre.
- De hiszen én is csak szeretni akarok! - nézett fel erre a Férfira. - Csak szeretnil ...
EIítélheti az Emberfia a szerelmet? - akármilyen legyen is! ... Ki érthetné meg jobban

az embert? . .. Ha a földön nincs mindenre megoldás, nála kell lennie! . .. Minden más
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méltö az ít~letre - a kevélység, az önzés és a harag -, ez az egy nem! ... Ha a szerelem
"erős, mint a halál", le kell győznie az örök halált is!

- Fiam, hagyja abba! - szölt rá egyszer türeimét vesztve egy öreg pap a gyóntatószék
ben. - Aszerelmes asszonyokkal az Isten sem győziavitát ... De magaférfi! ... Hova lett a
logikája? . .. csak: szofisztikára használja? . .. Legyen inkább bűnös,de azt aztán vallja be ...

Ide kellett jönnie mégis, hogy rádöbbenjen: ő is azok közé tartozik, akik unós-untalan
letakarják Isten igazi arcát. Mintha a reneszánsz Firenzéje után a XX.század már csak olyan
Istent tudna elfogadni, aki sosem ítél, mindig és mindent elnéz, különben az ember azzal
fizeti ki, hogy nem hisz benne.

A Sistinában mintha fény villant volna. A fényképezök vakoja volt, vagyaz utolsó lusta
villám vonult el a Vatikán fölött? . .. Megvilágította Krisztus arcát, a legigazabb arcot, amit
festővalaha alkotott. Az igaz Ember arca volt, ettől vált jóságossá. Nem a bűnöst ítélte el,
hanem az önáltatót, akinek a bún nem bún többé, s ezért nem is akarja bánni. Mintha már a
katarzis, a tisztulás vágya is kiveszett volna belőle - a megújuIás utolsó lehetősége.

Mi jöhet ezután? ...
Gábor előtt mintha az ember végső megsemmisülése tátongott volna ... Végigfutott

rajta az undor. Az ember, ez a gerinctelenné vált lény mindent bemocskol. .. És ő? ...
Diákkora óta megvetette a nádszál-embereket ... De joga van ítélni fölöttük? ... S éppen
neki! . .. Lám, örökösen csapdák várnak rá! . " Isten meg akarja alázni? - a szerelem
kísértéseibe kergeti, hogy a kevélységtől megszabadítsa?

Rálopta szernét a körülötte állók megszeppent arcára, a sötét tömegre, mely a falakon
túl s itt benn is összeolvadt a falon gyötrődő alakokkal.

Mellette valaki angolul magyarázta társának, s kinyújtott kézzel mutatta is, hogyan állt
bosszút Michelangelo II. Gyula pápán. A pápa ijedten néz fel Krisztusra, a Fiú sújtása
mintha először őt érné, akár egy közeledő arculcsapás - ahhoz hasonló, amit egyszer
felindulásában ő adott Michelangelónak.

- Look bere! - mondta. - Saját lenyúZott bőrét nyomja a pápa kezébe, arcmásával
együtt, mintha azt mondaná: a bőrömet is lenyúztad!

A másik angol fölnevetett:
- Úgy látszik, másnap hiába kért tőle bocsánatot a pápa!
Gábor végignézett rajtuk.
- Hát, barátaim! - dünnyögte magában. - Én ezt Vasarinál másképp olvastam! ...
És a pápai szertartásmester? . .. Őt Michelangelo valóban a kárhozottak közé taszítja,

mert a freskó elkészült részein kifogásolta a "sok meztelenséget". Mintha minden művész

bosszúját fejezte volna ki a .müvészí igaz" megsértőivel szemben.
- Bravó, Savonarola tanítványa! - kiáltott fel magában Gábor. - Nem tévesztetted

össze a meztelenséget a búnnel! ... Az élet valóságát az érzékiséggel, ahová a részletekben
elvesző akadékoskodók szeretnék magukkal rántani. .. Mintha nekik fejlettebb erkölcsi
érzékük lett volna, mint neked! ... Mintha nem nagykorúságra kellene nevelni az embert,
hanem kiskorúságban tartani, a művészet és a vallás nevében! ... Mintha! ... Eh, pokolra
velük! ...

Meglepetésére az utolsó szavakat hangosan mondta ki.
- Kikre gondol, uram? - szölalt meg mögötte valaki magyarul.
- Semmi, semmi! - fordult hátra. - Ismeri bizonyára a szertartasmester esetét, akit,

nézze, ott a freskón büntetésül egy kígyó szorongat ...
- Aki föl akarta öltöztetni Michelangelo alakjait? - nevetett rá óriás pofaszakállával a

férfi. - Két pápának is becsületére válik, hogy nem hallgattak rá! . .. Íme, a keresztény
reneszánsz!

- Később azonban mégis "iátylakat" kaptak! . .. Győzött a prüdéria!
- Igaza van, de nézzen körül! . .. Ma is ezt tesszük! ...
Mintha összebeszéltek volna, gyorsan faképnél hagytákegymást.
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Gábor ismét magara maradt. Mit kezdjen ezzel az emésztő magánnyal? Senki nem
oldhatta volna fel, csak Zsuzsa. Mire megy azonban vissza?... Úgy rémlett neki, háborús
élménye ismétlődikmajd: a frontról ment haza, boldogan, hogy családi házukat végre
lássa, de helyén csak egy bombatölcsért talált. Ha szülei után Zsuzsát is igy vesziti el, ki
segit ezután rajta?.. Hol rontotta el?.. S kit tegyen felelőssé, ha saját magát nem
akarja? ...

- Mire visszatérsz. .. - hallotta újra Zsuzsa hangját. - Beérik bennem valami!
Mi érik be? ... A teljes szakitás? . .. Mást nem várhat. .. Ebben a percben értett meg

mindent: Zsuzsa vissza akarja adni őt a gyermekeinek
Még egyszer Krísztus arcára nézett. És a kezére... Még nem sújtott le... Mintha

várna ...
- Még van idő? ... De meddig? ...
Kipróbálta, tud-e még mosolyogni. Lesz ereje elindulni egy másik úton? ...
Kereste Goethét a karzaton, a gyertyák és a tömjén füst jében. De Goethe elhagyta már a

Sistinát, nem akarta látni ezt a lassú pusztulást. A XX. század verejtéke nem marja szét a
Sixtusi kápolnát minden füstnél jobban?

A másik ajtó felé sodródott.
Szeme utoljára a Teremtés egétől búcsúzott. Isten kezétől, amint Ádám kezét érinti.

Mintha elölről akarna kezdeni mindent ... Az ég azonban hamuszürke volt, nem kapott
sehonnan napot.

- Van még idő? ...
Nem tudott felelni rá. Az ajtón túl Michelangelo szomorúsága kísérte,

BALlA D. KÁROLY

Mezsgyék

ez idáig én vagyok
és itt kezd6dik a külvilág

látom-e már a vonalakat?

ez idáig egyéletem
ez innen egybalálom

csak békét neporaimra
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