
a kor törekvései lényegükben ott is érvényesültek. És pedig nem a rnilánói
székesegyházban, amely minden nagyszerűségeellenére eltévedt idegen eb
ben a világban, hanem a firenzei dómban és a bolognai S. Petronióban,
hogy csak a legnagyobbszabású építészeti elgondolásokat említsük. Külö
nösen a S. Petronió egyike azon kevés olasz templomoknak, ahol a magas
batörő lendület oly fölényes erővel érvényesül, hogy e tekintetben méltóan
sorakozik nyugati társaihoz. Kár, hogy ez a grandiózus terv csak részben
készülhetett el. Méltóan csatlakozik e két hatalmas alkotás mellé harma
diknak a ferencesek firenzei Santa Croce temploma, melynek hatalmas
tere nemes egyszerűséggel és harmóniával van egységbe foglalva, s ahol
a csúcsívnek csak a szentély ablakaiban van díszitő szerepe, az építészeti
hatásban már a vízszintes elem az uralkodó.

A nagy nyugati katedrálisok gazdag főhomlokzatkiképzésénekmegfe
lelője Itáliában e homlokzat csipkeszerűen fínom márványburkolata, ahol
teljesen el is készült, mint a firenzei Santa Maria del Fioren, továbbá a
sienai és orivietói székesegyházon. Az utóbbi nyilvánvalóan a párisi Notre
Dame homlokzatát veszi mintául és így tanulságosan mutatja, milyen a
francia gotika építészeti nyelve olaszra fordítva. Különben a nyugati go
tika díszítő elemeinek finom részletekbe menő gazdagságára gondolva, elég
csak Andrea Orcogna Orsanmichele-beli tabernákulumára utalni, hogy vi
lágosan álljon előttünk, mennyire párhuzamosan halad az olasz művészet

a nyugatival az érzelmekkel telített vallásosság kifejezésében. Gotikus a
szépségnek az az áhitata is, mely a trencento művészetét a zsendülő ta
vaszéhoz hasonló varázzsal tölti el.

A sötétnek mondott középkor művészete így tükrözi a hit fényében
látott élet és világ szépségét. Számunkra nem csekély biztatást jelent,
hogy korunk nemcsak a régihez méltó új formában tudta feltámasztani a
coventry-i katedrálist, hanem - ami sokkal több - a mai világ egyik
legnagyobb építésze, Pier Nervi az ausztráliai New Norciában olyan temp
lomot épített, mely a gotikus katedrálisok magasbavágyó lendületét és áhi
tatát a legmodernebb építészeti technikábóllevezetett formákkal fejezi ki.-
TAVASZI-HíVOGATÚ

Sorakozz fürgén kedves kankalm
Falunk szelíd hajlatú dombjain!

Már emberekkel telik a határ.
Mind csak a te into zászlódra vár,

Hogya derült dűlőkőn szerteszét
Főldbe eressze a pihent ekét.

Tc reményt ragyogsz amnyló virág,
Hogy folyvást szebb lesz ez az új 1,ilág.

Kivált, ha ember is segít neki
Régi búját, baját felejteni.

S azon fárad minden kemény tenyér,
Hogy áldást hozzon a dúsabb kenyér.

Osz Iván
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