
LÁSZLÓ GYULA

Michelangelo: Ádám teremtése

Ebben a rövid tanulmányvázlatban több olyan felismerést olvashatunk, amelyek
nem szerepelnek az eddigi Michelangelo-irodalomban. Ezek közül a leglényegesebb
Ádám teremtésének értelmezésére vonatkozik. Ez alkotja e vázlat lényegét.

Ádám teremtése a Sixtus-kápolna mennyezetfreskói közül az egyik. Az üres térben
és a kopár föld felett, két, hosszan elnyúló alak: az Atyaisten és Ádám. Mozdulatuk
vonalának íve szinte egymást példázza, az Atyaistené kissé magasabb szinten ismétli
meg Ádám derekának és jobb lábának elnyúló ívét. Ádám a húszas éveinek forduló
jánlévő, hatalmas, másfél öles fiatalember. A csupasz földön hever, jobb könyökére
támaszkodva megemeli a képsíkba simuló felsötestét, feje aléltan félrebillen. és vá
gyakozva néz a Teremtő felé. A fejnek ez az elesettsége szenderben, alvás közben
vagy ájuláskor következik be, amikor a fejbiccentő izmok elernyednek és a fejet saját
súlya oldalra billenti. Ugyanezt az ernyedtséget sugallja a lazán kinyújtott bal kar és
az erőtlen kéz. Egyebekben széles mozdulattal hever ez a csupa izom fiatalember.
Férfiassága parányi. - Ádám ernyedt karjával, kezével ellentétben az Atyaisten keze
pattanó erejű, és csak néhány centiméter választja már el emberősünk kinyújtott uj
jaitól. Az Atyaisten erőteljes fejmozdulatában kevesebb a rejtett kontraposto, mint
Adáméban. Hatalmas, szélduzzasztotta lepel öblében jelenik meg, kis angyalkák (szü
letendő lelkekr) és bal karjával átölelt fiatal nő (Éva?) társaságában. Mozdulata nem
olyan, mintha a következő pillanatban Ádám mellé akarna telepedni, inkább csak
elsuhan mellette, miután mutatóujjával megérintette Ádám bal kezének ernyedten
feléje nyúló mutatóujját. Az Úristen szélfútta haja-szakálla és testére tapadó redős

viselete is a röppenést sugallja.
Ádám teremtése része a mennyezetre kerülő teremtéstörténetnek, alapja Mózes

első könyve. A pápai kápolna képsorát a pápa és a bíborosok nyilván alaposan meg
beszélték a mesterrel. A témaválasztás tehát csak részben lehetett Michelangelo dol
ga; mindenesetre a teremtéstörténet alapszövege volt a megfestendő feladat.

Szokás volt mondani Michelangelo festményeiről, hogy megfestett szobrok. Való
ban annak is látszottak, mert régen a gyertyák és olajlámpák füstje és a szénserpe
nyök korma elszürkítette, szinte rajzzá tette a falképeket. Újabban, a japán tv által
fedezett restauráláskor -derült ki, hogy ragyogó színek: élénkpirosak, almazöldek,
erős sárgák s áttetsző kékek borítják a mennyezetet.' Például ahelyett, hogy ugyan
azon szín sötétebb árnyalatait használta volna a művész, az árnyékos részek megfes
tésekor kiegészítő vagy más színekkel élt; egy ruha sárga, ráncaiba pirosat festett
vagy kárminvöröset egy zöld drapériába. Egyszóval festő volt a javából.

A Sixtina a gigászok találkozóhelye. Az alakok 3--4-5-6 méteres óriások. Az ember
eltörpül mellettük. "Introite nam et hic dii sunt" - igen, istenalakok közé kerülünk.

Forduljunk figyelmünkkel a teremtéstörténet felé. Mózes első könyvében két te
remtéstörténet van. Az első szerint a Teremtő előbb szétválasztja a világosságot és a
sötétséget, majd az égboltozatot, és lassan kezdi benépesíteni a földet: zöldellő nö
vényeket, fákat teremt, majd a halakra, a négylábúakra és a madarakra kerül sor.
Ezután: Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta, "férfinak és nőnek

teremtette és a föld urává tette őket." A művészi ábrázolások nagy része valóban
dús, paradicsomi környezetben mutatta Ádamot és Évát. Michelangelónak szeme
előtt kellett legyen az a csodálatos rajz, amelyet Leonardo egy gobelin számára alko-
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tott. A rajz elveszett ugyan, de Vasari ünneplő szavai megidézik számunkrat! "Ezen a
képen Leonardo Adám és Éva bűnbeesésétábrázolja a földi paradicsomban. Világos
és sötét vonalakkal fűtengertölhullámzó és néhány állattal benépesített virágos rétet
festett meg. Van rajta egy fügefa, amelynek leveleit és ágait olyan művészien és pon
tosan, olyan elmélyülő szeretettel ábrázolta, hogya szemlélö egészen megzavarodik,
ha arra gondol, hogy miképp lehet egy embernek ekkora türelme! Aztán van még raj
ta egy pálmafa, amelynek levélzete olyan gömbölydeden és kerekdeden van megal
kotva, oly csodálatos müvészettel, hogy ilyesmire más, mint Leonardo türelme és te
hetsége képtelen lett volna." - íme a paradicsom képzeletnek tág teret nyújtó gazdag
sága. Tudunk arról, hogy Michelangelo vetélytársának érezte Leonardót, s mégsem
vette fel a kesztyüt: az ő paradicsoma kopár!

Michelangelo a Sixtus-kápolna mennyezetére az első teremtéstörténet kozmikus je
leneteit használta, de a továbbiakban teljesen a második teremtéstörténetet vette ala
pul. Ez Éva teremtésének ábrázolásából is kitünik, de más apróbb mozzanatokból is.
Olvassuk a szöveget.' "Azon a napon, amikor az Úristen a földet és az eget megalkot
ta, még nem volt a földön semmiféle vad bozót, és nem nőtt semmiféle mezei növény,
mert az Úristen még nem adott esőt a földnek, s nem volt vele még ember sem, hogy
a földet müvelje. Egyszer pára szállt fel a földről és megáztatta a föld egész felszínét.
Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet lehe
letét. Így lett az ember élőlénnyé.Az Úristen kertet telepített Édenben ... mindenféle
fát sarjasztott ... Az Úristen vette az embert és Éden kerjébe helyezte, hogy müvelje
és őrizze. .. Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki ha
sonló hozzá. .. Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette
egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett
oldalcsontból megalkotta az asszonyt és az emberhez vezette... Mind az ember,
mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt .. ."
Mindebből nyilvánvaló, hogy a Sixtus-kápolna teremtéstörténetében a kozmosz

teremtése az első változatból, Adám és Éva története pedig a második változatból va
ló. Kérdésünk: honnan vehette Michelangelo (és tanácsadói) az érintés által való
életre keltést? Erre szeretnék felelni ebben a rövid vázlatban.

Említettük, hogy a mennyezet képeinek tervét nyilván alaposan meghányták-ve
tették a pápa és a bíborosok, klerikusok. Michelangelo tehát nem egymaga határo
zott. Sőt tudjuk, hogy azonos méretben megrajzolta a képeket s ezeket a falra illeszt
ve, nyomta bele a nedves vakolatba a körvonalakat. A tanácskozó testület tehát nem
csak elvi, szóbeli megjegyzéseket fűzhetett a tervhez, hanem látta és megvitatta a
képek kartonját is. Így még kiélezettebben vetődik fel a kérdés: honnan az eltérés a
biblikus szöveg és az alkotás között?

Feleletet keresve ismerkedjünk meg először azzal a testi-szellemi közeggel, amely
ben a rnü létrejött. Leonardo da Vinci szerint a festő alakjaiban önkéntelenül is ma
gát ismétli meg; nézzük meg e szempontból Ádám alakját, Mivel Michelangelóról már
életében is tudták, hogy lángelme, kortársai sok mindent feljegyeztek róla. Írt róla
egykori kis festősegédje, Condivi.t írt a reneszánsz nagy életrajzírója, Giorgio Vasari,
beszélgetéseit rögzítette Francesco d'Hollanda, és még a mocskolódó Aretino is szá-'
jára vette. Emellett Michelangelo nagy költő is volt, és verseiben önmagáról is vallott.
Van tehát róla elegendő értesülésünk. A szétszórt adatokat nagy szorgalommal gyüj
tötték egybe. (E munkákban nagy szerepe volt Tolnay Károlynak, a firenzei Casa
Michelangelo igazgatójának.)

A müvész testi felépítéséről - amely minket most Ádám alakja miatt érdekel 
Condivi írt: " ... teste inkább izmos és csontos, mint húsos és zsíros, mindenekfölött
egészséges, úgy természeténél fogva, mint testgyakorlás folytán, valamint megtartóz
tatása úgy a nemi életben, mint az étkezésben... alakja pedig a következő:
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magassága közepes, váll ban széles, többi testrésze ehhez hasonlítva inkább karcsú,
mint nem .....

Íme - mondhatná valaki - szikárságában és testedzésében találhatjuk meg fiú- és
férfialakjainak izomembereit, saját teste képmásai ezek s közöttük Ádám is. Csak
hogy a kérdés nem ilyen egyszerű. Már kortársai is észrevettek alakjaiban valamit,
amit mi sem hagyhatunk figyelmen kívül. Testismeretét beható bonctani tanulmá
nyokkai tökéletesítette.

Hallgassuk meg erről Vasarit: "Michelangelo a firenzei Santo Spirito-templom ré
szére készített egy fafeszületet, s ezt annak a perjelnek kedvéért, aki kényelmes szo
bában helyezte d Michelangelót . .. Michelangelo ezekben a szobákban sok hullát
fölboncolt, hogy tanulmányozza az anatómiát, és megindult azon az úton, mely ké
sőbbi tökéletes rajztudásához vezetett. .. Sokat foglalkozott anatómiával, hogy meg
ismerje a csontok rendszerét és izületeit, az ízmokat, az inakat, az ereket, továbbá az
emberi test minden mozgását és minden helyzetét; de nemcsak az emberekét, hanem
az állatokét is ..." Most térünk arra, ami túlmutat bonctani tanulmányain: "Bacchus
alakján észre lehet venni, hogy Michelangelo elegyíteni igyekezett a csodálatos testi
formákat, nevezetesen úgy mintázta meg a figurát, hogy az ifjú férfi karcsúsága és a
nő gömbölyded teltsége egyaránt felismerhető legyen rajta ..." Francesco Francia
fiáról, mivel az ifjú nagyon szép volt, Buonarroti megjegyezte: "Az apád szebb figurá
kat tud csinálni az életben, mint a vásznon.'

A boncolásokkal kapcsolatban Condivi azt írja, hogy "elhagyta a testnek boncolá
sát, mert az azzal való folytonos foglalkozás elrontotta a gyomrát, úgyhogy sem enni,
sem inni nem tudott olyasmit, ami hasznára vált volna." .

Michelangelo egyébként nem esett a bonctan rabságába, ez nem veszélyeztette al
kotóerejének önállóságát. Már Vasari is megjegyezte, hogy alakjai néha kilenc, néha
tíz, néha tizenegy "fej" magasak. Az 1504-es Dávid ténylegesen kilenc, a Győzelem

pedig tizenegy fej magas. Ádám alakján - testtartása miatt - nehezen mérhetö ez a
jelenség, de így is látszik, hogya "törvényszerű"hétnél többször fér el magasságában
feje mérete.

A férfitest és a női test csodás idomainak ötvözése kapcsán ki kell térnünk egy
vissza-visszatérő szóbeszédre. Ennek megbeszélése kapcsán legyen állandóan sze
münk előtt a salernói orvosi iskola tanítása: "Naturalia non sunt turpia", vagyis ami
természettőlvaló, rút nem lehet.

Tolnay Károly ekként ír e kérdés kapcsán;' " ... meg kell emlékeznünk Tommaso
Cavallieri iránti barátságáról. .. A kortársak (például Vasari) tanúsága szerint rend
kívül szép, páratlanul elegáns megjelenésű, kiváló szellemű, egyenes jellemű, nyájas
modorú fiatalember volt ....Michelangelo úgy érezte, hogy ez a találkozás a »fáturn«
műve.... részéről nem egyszerű barátságról volt szó, hanem igazi, valóságos szenve
délyről. Már a kortársak véleménye is megoszlott a kapcsolat megítélését illetően. A
kérdés helyes megítéléséhez figyelembe kell venni, hogya férfiak kőzti barátság a
reneszánsz idején erősen dívó szokás volt. Akárcsak Platón idejében, a férfiak szép
ségét többre becsülték, mint a nőkét; különben is a Cavallieri iránti barátság megnyi
latkozási formái és nyelve nagyon hasonlít a Lorenzo Medici környezetében a XV.
század végén dívó formákhoz és nyelvhez.

Platón szerint a szellemi szerelem nem adatik meg minden léleknek, csupán né
hány beavatott, kivételes lény kiváltsága. Michelangelo Cavallierihez intézett költe
ményei azt bizonyítják, hogy ő a legmagasabb rendű szerelem ilyen kiváltságosa volt.
Barátjában nem a mulandó embert akarja látni, hanem a halhatatlan és tökéletes
ideát. Testi szépségében a benne megtestesült isteni gondolatot szereti ..."

Ezt az idézetet ahhoz a megfigyeléshez kapcsolnám, hogy Ádám és a többi ifjú fér
fiassága kisfiús. Sőt, ha a Sixtus-kápolna ifjait nézzük, fejüket, arcukat összetéveszt-
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hetjük életvidám fiatallányokéval és némelyiknek mellizma valóságos kebel, emlő

bimbókkal - akárcsak Lorenzo il Magnifico szobrán. Persze szép és igaz módon úgy
is fogalmazhatnánk. hogy Ádámban teremtésekor még benne szunnyad Éva!

Ebbe a világba jutunk akkor is. ha Michelangelo nőalakjait nézzük. A Paradi
csomból menekülö Éva hatalmas karizmai férfinak is be illenének. Mi1történészek
figyelték meg - s igazuk van -. hogy Madonnái nem néznek a kis Jézusra. nincsen
bennük anyai rnosoly, merengenek, a távolba néznek. Egyszóval Michelangelo mü
vészetéből hiányzik "az örök női magához emel" goethei szépsége.

Condiví, aki hosszú időn keresztül élt Michelangelóval egy fedél alatt, így ír:
" ... nagy tisztelettel és szorgalommal tanulmányozta úgy az Ö-, mint az Újtestamen
tum szent írásait. Mindazonáltal szerette a test szépségét, mint olyan. aki a legjobban
ismeri. és olyan formán szerette, hogy némely érzékies ember, ki nem érti a szépség
szeretetét, hacsak nem szennyes és becstelen vágyak formájában. feljogosultnak érzi
magát, hogy rosszul beszéljen és gondolkozzék felőle. mint hogyha Alkibiadészt, aki
gyönyörű ifjú volt. Szókratész nem szerette volna a legtisztább szeretettel; ki mellöl,
ha vele együtt leült, azt szokta mondani, hogy úgy kelt fel. mintha édesapja mellett
ült volna. Többször volt alkalmam Michelangelo fejtegetéseit hallani a szeretetröl, és
később azoktól, akik jelen voltak. azt hallottam. hogy nem beszélt másképp a szere
tetröl, mint amit Platónban olvasott. Én magam részéről nem tudom. Platón mit
mond erről, annyit jól tudok azonban. hogy miután sokáig és bizalmasan érintkeztem
vele. sohasem hallottam szájából mást, mint a legerkölcsösebb szavakat, melyeknek
az volt a hatása. hogy az ifjúságban minden féktelen vágyat megölt. És hogy benne
nem születtek érzékies gondolatok. még abból is megállapítható. hogy nemcsak az
emberi szépséget szerette, de általában minden szép dolgot. a szép lovat, kutyát, szép
növényt. minden szép tájat és a maga nemében ritka tárgyat, melyeket mind bámula
tos szeretettel csodált meg. .. Egész életében nagyon mértékletes volt, inkább csak
szükségképpen használta az eledelt. mint élvezetböl: legmértékletesebb volt munka
idején. amikor rendesen egy darab kenyérrel érte be, melyet munka közt fogyasztott
el .. , Ascanio - mondta -. bármennyire is meggazdagodtam, mindig úgy éltem. mint
szegényember ..."

Ádám alakja sokkal, de sokkal több, mint egy aléltan heverő gyönyörű fiatalember
anatómiailag hiteles képe: egy lángelme lelkének örvényében született. De a Sixtina
mennyezetfreskói még más megoldandó kérdéseket is kínálnak. Ilyen például az,
hogy Ádámot a mennyezeten négyszer látjuk. Évát háromszor.. ám egyik esetben sem
hasonlitanak előző alakjukhoz: a négy Ádám négy különböző férfi. a három Éva há
rom különböző nő! A próféták és a szibillák méretei nem alkalmazkodnak egymás
hoz; az alakok egymásról mit sem tudva ülnek helyükön. Ugyanígy az ifjaknak sin
csen semmi közük sem a teremtéstörténet képsorához. sem pedig a próféta-szibilla
sorhoz, de még a Jézus elődeinek köznapját ábrázoló képekhez sem. Ezeknek a kér
déseknek bogozása azonban már igen messzire vezetne.

Térjünk vissza eredeti kérdésünkhöz, Ádám érintés által való életre keltéséhez,
amelyhez nem találtunk Szentírás-szöveget. A megoldáshoz egy véletlen vezetett.
Tizenöt-húsz évvel ezelőtt Itáliában utaztarn, s a vonaton egy kedves olasz bácsi
megkérdezte, hogyan lehetséges, hogy már jól benne vagyok a korban s még mindig
csak vőlegény vagyok. Nem értettem a kérdést. mire megmagyarázta. hogy a völegé
nyek hordják jobb kezükön a gyűrűt, a nösek a bal kezükön. mert onnan egy ér vezet
közvetlenül a szívhez s ez a biztosítéka a házastársi húségnek. Ekkor ébredtem rá
hirtelenében, hogy Ádám életre keltése rniért bal kezének érintésén keresztül törté
nik. Halaványan sejtettem, hogy ez az olasz néphit. a középkor, sőt az ókor orvos
tudományából táplálkozik. Tanulmányoztam az irodalmat. s eljutottam az egyipto
miakhoz. 1. J. Bachofennek "A mítosz és az ősi társadalom" círnü könyvében' olvas-
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tam a következőket: "Macrobiusnál (Sat. I, 13) az egyiptomi Horus így szól Diasarius
hoz, az orvoshoz: »Mondd csak, Diasarius - minthogy a test minden porcikája az or
vosi vizsgálódás körébe tartozik, te pedig az orvostudományt jobban elsajátítottad.
mint ahogy a gyógyítás mestersége megkövetelné -, mondd, kérlek, mért hitette el
magával a közvélemény. hogy a gyűrűt a kisujjal szomszédos, gyógyujjnak is nevezett
ujjon kell viselni, s kiváltképpen a bal kézen?« Mire Diasarius: »Egyiptomból a fü
lembe jutott holmi szóbeszéd éppen erről a kérdésről, s nem tudom, mesének vagy
színigazságnak tartsam-e. De később a bonctan mestereinek könyveit forgatva, igaz
nak találtam: egy bizonyos ideg, amely a szívböl indul ki, egyenest a bal kéz kisujjal
szomszédos ujjába fut, s itt ugyanezen ujj többi idegével egybefonódva véget ér. Ezért
tetszett úgy a régieknek, hogy ezt az ujjat mintegy koronával, gyűrűvel övezzék.«
»Olyannyira igaz, Diasarius, hogy az egyiptomiak úgy vélekednek, amint mondod, hogy
amikor azt láttam: prófétáknak nevezett papjaik a templomban összevegyített illatos
kenetekkel kenik be minden egyes istenszobornak éppen azt az ujját, s e dolog okát tu
dakoltam, főpapjuk elbeszélésébőltudomást szereztem a már említett idegröl.e"

Szállási Árpád orvostörténész közlése nyomán így foglalható össze ez a kérdés: A
bal kéz megkülönböztetett volta a népi gyógyászatban is megtalálható. Továbbá: a
gyűrűt a szív felőli oldalon kell hordani; esküvéskor a bal kezet emeljük fel; a ki
tüntetéseket a baloldalon viseljük stb. Valamennyi szokás ókori eredetű. Ugyanis
már Galenosz - az ókor legnagyobb klinikusa - megfigyelte, hogya szív és a bal kar
között lényegi összefüggés van; s a bal kéz fontosságát a mitológia is kiemelte. A re
neszánsz az ókort támasztotta fel, így megérthetjük a bal kéz ujjainak kultuszát.

Néphit lett tehát a tapasztalat által is életben tartott ókori orvostudományból.
Michelangelo is olasz volt - akárcsak a bíráló egyháznagyok - és íme: a nép által is
közérthető módon oldotta meg a teremtés ábrázolását.

Hogy az Atyaisten jobbjának, a dextera Domini-nek is mély jelképi ereje van, azt
eleve sejteti például az, hogy az Isten kegyelmébőluralkodó királyok jobb kezük rá
tételével gyógyítottak. Még mélyebbre utal egy középkori szöveg, amelyet Babits
Mihály nyomán ídézek,? A "Veni Creator" kezdetű misztikus hatású himnuszban így
ír a szerző (állítólag Hrabanus Maurus, Alcuin tanítványa és utóda) a Szentlélekröl:
"Te ujj az Isten jobb kezén." Ezt tudva, megértjük, hogy Ádám nem pusztán az életet
kapja az Úr kinyújtott kezéből, hanem a SzentleIket is. Ide tartozik, hogy az áldást is a
jobb kéz osztja.

Ezt az összefonódást még teljesebbé tehetjük, ha meggondoljuk, hogy Ádám a közép
kor hitében nem csupán az első ember, hanem újjászületve - bűntelenül - maga
Krisztus, amiként Éva a Boldogasszonyban születik újjá. Az a hit is járta, hogy Krisz
tus keresztfája a paradicsomi életfából készült, s azon a helyen állt, ahol Ádám meg
halt. Valóban a középkori keresztrefeszítések keresztfájának tövében ott találjuk
Ádám koponyáját és csontjait.
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