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Míg a kapunyitó a templom kulcsait szedi elő, a folyosó
végén a magas lépcsőn feltűnik egy dominikánus sudár
alakja. Járása könnyedén libben a gondtalanság édes fel
hőin, miközben sastekintetét galambszelídséggel szegzi
ránk. Egy szempillantás alatt fekete gallérját kalapjával
együtt a portás karjára dobja, kijelentve, hogy majd ő kí
sér bennünket, olyan utolérhetetlen előzékenységgel mu
tatva máris az utat, hogy csak azon lehetett volna gondol
kozni, vajjon mí több benne: az udvarias kedvesség, vagy
a fínom tartózkodás. Új vezetőnk villámgyors mozdulatok
kal halad előttünk a templomon át a folyosókon és a kó
ruson keresztül. Bár különösebb mükincsek itt nincsenek,
páratlan lelkesedéssel mutat meg mindent és ha valami
megnyerte tetszésünket, arca úgy sugárzik az örömtől,

mint egy gyermeké. Felhívja figyelmünket egy Szüz
Mária-kép szépségére és kérésemre megmagyarázza,
hogy Szent Domonkost miért ábrázolják mindenütt csil
laggal a homlokán. Titokzatos bensőséggel mondja: "per
ché egli illumina il mondo," mert ő megvilágosította a vi
lágot. Vezetőnk hallatlan közvetlensége mellett olyan fo
kú tiszteletet váltott ki belőlünk, hogy alig mertük a szo
kásos alamizsnával megkínálni. Megígérte, hogy imádkoz
ni fog érettünk... szemében az isteni tudás felejthetet
len fénye csillant, mialatt bűvös és csaknem ironikus mo
sollyal mutatott karjával a kijárat felé. Mikor a nagy ajtó
becsukódott mögöttünk és az utcán találtuk magunkat,
úgy éreztük, mintha egy rövid időre tényleg a "beátok"
országába nyertünk volna bepillantást.

San Lorenzonak, ennek a nagy épületcsoportnak leg
régibb, a XI. században restaurált részét még maga Szent
Ambrus szentelte fel. Bár azóta több firenzei család, de
főleg a Mediciek vagyonokat költöttek bővítésére és szé
pítésére, főhomlokzata most is eredeti burkolatlan nyers
kő, mely százados patinájával minden ornamentikánál
ékesszólöbb. Benn a félhomályban fehér alapon csodásan
ragyognak a mennyezet aranyrozettái; a mellékoltárok
nál és a padozat márványlapja alatt eltemetett neves ola
szok emlékére szebbnél-szebb műalkotások vigyáznak.
Különösen feltünik Settignano édes figurákkal gazdag
márványoltára, de még inkább a két nagy bronz szószék
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színes márványtáblákkal Donatello műhelyéböl, melyen a
Passio jelenetei vonulnak végig valami vad ziláltságban.
Csodálatosan szép az u. n. "régi sekrestye", melynek
egész díszítését Donatello készítette színes stukkóból. Tő

le vannak a sekrestye remek bronzajtói is, melyek 5-5
négyszögletes mezőben két-két szent vitáját reliefben
ábrázolják. Itt van Szent Lőrincnek, a fiatal vértanúnak
csodálatosan szép színes agyagszobra. Donatellonak ezt
a mesterművét üvegszekrény védi, melyen keresztül az
ifjúság és idealizmus gyönyörű arckifejezése ragyog fe
lénk. Az embert valósággal harag fogja el azok ellen a
pogányok ellen, akik ezt az előkelő római ifjút tűzhalálra

szánták, pedig a nagy mester művéből kicsendül valami
abból a himnuszból, melyet lelke hangosan énekelt, mi
alatt testét roston sütötték. Az asztalnál egyszerű kopor
sóban pihen a templom alapítója, Giovanni Medici, fele
ségével. Fiuknak, Cosimo de Medicinek készült a nagy
bronztömb a "Pater patriae" felirattal; két évvel halála
után meghalt Donatello is, akit hatalmas pártfogójával
egy sírba temettek. Az Olaszországban látott sok szép sír
kő és márványemlék között mégis egyedül áll az az egy
szerű monumentum, melyet Lorenzo il Magnifico emel
tetett Verocchio által. Márványtalapzaton egy vörös por
phyr sarkophág áll oroszlánkarmokon. Egyetlen dísze az
utolérhetetlen bronzmunka és a fedelén levő nemes
akantusz-levél. A háttérben a fal előtt nagy ovális keret
ben pompás kötélszerűen font rács van. E gondolat, ami
lyen mély, olyan egyszerű: a rács mögött, hol véget ér az
élet, változatlanul virraszt az örökkévalóság. Megillető

déssel lépjük át az "Új sekrestye" küszöbét mely úgy épí
tészetileg, mint szobrászatilag Michelangelo főműve. Erre
a remek alkotásra találóan írja a német útmutató: "Ein
Wunderwerk der Kunst". Az egésznek nagyszerűsége és
fenséges nyugalma olyan impozáns, hogy csak bámulásra
és hallgatásra készteti a belépőt. Az itt elhelyezett két
Medici sírhoz viszonyítva az előbb látott csak kedves ar
tisztikus emlék. Itt már a halál nagyságának gondolatá
val a géniusz rettenetessége ölelkezik; a klasszikus mé
reteken a komoly térségben Michelangelo az úr. Oh, aki
így képzelte el az egyébként semmittevő és léha hercegek
sírját, az a saját halhatatlanságán építkezett és verejtékes
kalapácsütéseivel a századok babérját véste ki magának.
Az ablakszerű mélyedésben, az urbinói herceget, Loren
zot szimbolizáló szobor ül: a híres "pensioroso". Elgon
dolkodott tartásában a mester által szándékolt világítás
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.szerínt sisakja teljesen beárnyékolja arcát; gondolkozik,
tehát nem látni, mit gondol. Előtte hevernek a "Reggel"-t
és "Esté"-t ábrázoló óriási allegorikus alakok. Oh, az es
tének melankólikus arckifejezése olyan mint azé, aki jól
dolgozott! A másik síron a Nappal és az Éjjel szimbólu
mai fekszenek, a Nappal feje mint a felkelő nap emelke
dik ki az izmos vállhegyek mögül, míg az Éjszaka női

alakja csendesen szendereg. Ugyancsak itt van Michel
angelónak egy befejezetlen Madonnája, melyen Szűz Má
ria alakja kissé vaskos, a gyermek Jézus azonban bámu
latos elevenséggel fordul az anyja felé. Még egyszer kö
rülnézünk a szobrászatnak eme nyugodt fehér-szürke
szentélyében, hogy azután a Mediciek pazar mauzóleum
kápolnájában szemünket csak külsőleg kapja meg a drá
gakövek keleti pompája. Azt mondják, ezt a pazar kápol
nát, mely huszonkétmillió líra értéket képvisel, eredeti
leg a Szent Sír számára készítették, amelynek megszer
zése még a Medici aranyoknak sem sikerült. A kápolna
kápráztató pazarsága után kellemesen hat a Biblioteca
Laurenziana Iépcsöháza, mely a könyvtár faburkolatával
együtt Michelangelo legtisztább, már-már barokkvo
nalú, klasszikus stílű alkotása. Itt is fenségesen párosul a
nagyszerű az egyszerűvel. A Medici család eme felbecsül
hetetlen könyvgyüjteményében, mely hosszú ideig a San
Marco dominikánusok tulajdona volt, mindig akad egy
pár kutató tudós, aki sokféle nagyítón keresztül böngészi
az avult írásokat, kutyabőrkötésű foliánsokat. Egyik fo
lyosószerű teremben, jobbra-balra üveggel fedett pulpi
tusokon sorakoznak egymás mellett a legnevezetesebb
példányok; a Divina Commedia színes iniciálékkal és
kézi festéssel ellátott első kiadványai. Itt van a latin iro
dalom legrégibb írott documentuma Aprioniano konzul
nak 494-ből származó Vergiliusa, Justinianus Pandektái,
szíriai és bizánci eredeti Evangéliumok csodás miniatű

rökkel, a latin és görög egyház egyesítéséről szóló okirat
Paleologus császár és IV. Jenő pápa aláírásával. Odébb
Dante sajátkezű levele, Petrarca kézírása, a Sophokles és
Aischylos tragédiáknak legrégibb és egyetlen kéz
iratai. "Láttuk Mátyás király zsoltáros könyvét és egy a
mechanikáról és architekturáról szóló művön, Leonardo
da Vinci széljegyzeteit. A renaissance-korabeli aranyozott
bőrkötésű imakönyvektől és Dante versektől nagyon ne
hezen válunk meg.

A szomszédos Palazzo Medici Riccardiban a Gozzoli
féle falfestményt és Lippinek egy Madonnáját látni.
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Híres a firenzei Bazilika és nevezetes kegyhely a
Santissima Annunziata, melynek első kövét a szervitarend
hét szent alapítójának egyike rakta le. Óriási renaissance
épület ez, melyet teljesen elborítanak a későbbi barokk
díszítések, csak a bejáratul szolgáló oszlopos előcsarnok

őrzi tiszta stílusát. Régente ide gyüjtötték össze azokat az
ajándékokat, amelyeket a hálás hívők ezrei hoznak az
Annunziata híres csodatevő Szűz Máriájának. Falait a
legszebb Sarto freskók díszítik. E huszonhárom éves mű

vésztől származnak a már elmosódott, de még ma is re
mek színezésű jelenetek Beniti Szent Fülöp életéből. Pá
ratlan fínom és graciózus Sartónak épségben megmaradt
nevezetes műve a "Mária születése", amelyen a látogatók
közé felesége gyönyörű portraitját is odafestette. Itt talál
juk az egyik bolthajtásban későbbi szép művét is a Ma
donna del Sacco-t, amelyen Szent József egy zsákra tá
maszkodik. Francia Bigonak is van itt egy falfestménye:
"Mária esküvője". A hevesvérű olasz művész afeletti dü
hében, hogy képét a barátok túl korán fedték le, kala
pácsütéssel zúzta össze Madonnája fejét. Az ajtó felett a
Falconíerík címere látható. Benn a templomban balkéz
felől van a nagy tiszteletben tartott Máriakép az Annun
ziata (Angyali üdvözlet), melynek az a legendája, hogy
amikor a 13. században, Bartolomeo Fiorentino a képet
megfestette, nem tudta, hogyan ábrázolja a Szűzanya ar
cát hozzáméltó szépségben. Midőn egy alkalommal álom
ba merült, fölébredve a Madonna fejét készen találta;
angyali kezek festették meg. Sűrű ezüst rács fedi e nagy
oltárképet, melyet csak egy-két kivételes meghatározott
ünnepen és rendkívüli országos szerencsétlenségek ide
jén nyitnak meg. Pazar bronzkerítés veszi körül az oltárt,
ezen függnek óriási mennyiségben a hatalmas ezüst am
polnák, uralkodók és hercegek ajándékai Flórene városá
nak. Egymaga Cosimo negyvenkét ilyen örökmécsest ado
mányozott. Egy oldalkápolnában mutatják meg Julia Fal
conierinek, a szervita harmadrend alapítónőjének üveg
lap alatti padra erősített arcképét. Gyönyörűen fest az
előkelő olasz dáma az egyszerű szerzetesi ruhában. Né
hány perc múlva már valóságban is ott fekszik előttünk

fekete ruhában és fátyolban csontváz ereklyéje az oltár
alatti üvegkoporsóban.

Az Annunziata kijáratától balkéz felől van az Ospe
dale degli Innocenti, amely karcsú korinthiaioszlopokkal
és. pólyásokat színesen ábrázoló népszerű Robbia medailo
nokkal az építészet egyik legszebb remeke.
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A Santa Trinitában, hol a Guelfek és Gibelinek vé
res összeütközései játszódtak le, "Szent Ferenc életét"
guirlandaio csodás jeleneteit szemlélhetjük, majd Fede
righi püspök remek sírját márványból és szines terraeot
tából. A Santi Apostoli nevű kis templom antik zöld már
vány oszlopai még a szomszédos terrnákból maradtak meg.
Ugyancsak itt látható egy páratlan Robbia tabernákulum.

Hátra van még Firenze egyik legnagyobb temploma
a Santa Croce, ez a fekete-fehér márványcsoda, ékeshan
gú harangjaival. Nevét egy Arus-párti ferences oratórium
tól kapta, hol egykoron pádovai Szent Antal ékesszólása
bűvölte el a város lakosságát. Anjou Szent Lajos toulousi
püspököt is itt vették fel a minoriták rendjébe. Latin ke
reszt formájára épült óriási térség a Santa Croce belseje;
gyönyörű síremlékei alatt Michelangelo, Galilei, Rossini,
Alfieri, egy Bonaparte hercegnő és Machiavelli csontjai
porladoznak. A templomba egy óriási farkaskutya jön be
utánunk, futkározva a sírfeliratok felett, addig, míg egy
páter ki nem kergeti azzal az idegen hölggyel együtt, aki
kutyájától még a templomban sem tudott megválni. A fe
rences csuha meg a farkaskutya a gubbioi farkast hozza
eszünkbe, annál is inkább, mert assisi Szent Ferenc életét
éppen itt a Santa Croceban örökítik meg Giotto legszebb
freskói. Különösen szép a "Szent Ferenc halála". A meg
dicsőült Szentet valami leírhatatlan elégikus hangulatban,
siránkozva veszik körül a testvérek. De még ennél is job
ban tetszett Gaddi freskója "a Szent Kereszt feltalálása"
(Szent Ilona császárné által). Tudjuk a történelemből,

hogy Konstantin császár anyjának, Szent Ilonának milyen
nagy érdemei vannak a szentföldi kutatások és a Szent
Kereszt maradványainak megőrzése körül. Gaddi képe azt
a jelenetet ábrázolja, amidőn a császárné jelenlétében Je
ruzsálemben befejezést nyernek az ásatások. Az elő

térben éppen kiemelik a Szent Keresztet. Ilona
császárné összetett kezekkel a szeretet és fájdalmas meg
hatottság éterikusan szép kifejezésével üdvözli a Szent
Fát. Egész kísérete az udvari személyzettel együtt részt
vevően csoportosul köréje; minden szem a kegyeletes cse
lekedetre irányul, még a díszes szerszámú fehér lovak
szemei is valami melankólikus megértést sugároznak. A
fátyolok, fejdíszek, hajfonatok édes primitívséggel vannak
részletezve; a hátteret apró sziklák, templomok, várak és
grották képezik, szórványosan elhelyezett fácskák és álla
tok közt remeték foglalatoskodnak.

Kolossváryné Darányi Ella.
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