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Az olasz történelmi múltról legérdekesebben a Bar
gello másnéven Palazzo del Podestá vagy Museo Nazi
onale beszél, melynek alapkövét 1255-ben rakták le.
1502-től kezdve ez a középkori vár a rendfőnökök lakhe
lye lett, e célból épültek hozzá a börtönök a politikai bű

nösök számára. A lőrésekkel ellátott palota oldalán
emelkedik egy 57 méter magas torony, híres ősrégi ha
ranggal az "in onore di Dio et per la uoert« della patria"
felírással. Mielőtt a hasonló stílusú, de nagyobb szabású
Palazzo della Signoria felépült volna, ennek a hangja
szólította fegyverbe a flórenci polgárokat, később a ki
végzések és kihallgatások időpontját jelezte: Ma már csak
nagyon ünnepélyes alkalmakkor és minden század utolsó
napján kondul meg. A toronyablak rácsa mögé állították
ki pellengérre az eIítélteket, a lefejezettek fejét pedig há
rom napra kitűzték a Via della Vigna Vecchia oldalán. A
Bargello keleti részén a Via della Aequa felől egy kis ajtó
vezetett a hirhedt kínzókamrákba. A Via Ghibellina sar
kán, egy mélyedésben régi freskó látható az utcán: szent
Bonaventura meglátogatja a foglyokat. Belépve a Via Pro
consulo felüli bejáraton, óriási fegyverterembe jutunk,
régi ágyúk, zászlók, haditrófeák közé. A firenzei inkvizi
ció megmaradt kínzószerszámai itt láthatók. Az első üveg
szekrényben V. Károly teljes vértezetét őrzik, apáncélon
képletes ábrázolások vannak, odébb gyönyörű kerek ko
vácsolt vas pajzsa áll. Díszes acélsisakok, szebbnél-szebb
pajzsok, tőrök egymás mellett sorakoznak. A második te
rem közepén Sobieski János lengyel király pazar arany
és ezüsttel hímzett kantárát és nyeregszerszámait mutat
ják. Festői szépségéről híres a Bargello udvara az egymás
fölé helyezett boltíves tornácokkal, kútjával, melynek vi
zét sok száz évvel ezelőtt pirosra festette az ott kivégzett
honfitársak vére. Csak 1782-ben égették el az udvaron az
összes kínzóeszközöket Péter Lipót nagyherceg paran
csára. Az őrtálló címeres köoroszlán mellett gyönyörű régi
lépcső vezet fel San Gallo kovácsolt vaskapuján át a sz0

bormúzeummá alakított többi helyiségbe. Lenn a föld
színt boltívei alatt is, Michelangelo, Cambio, Rossi és
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Giambologna egyik-másik müve áll szabadon. Régi sírkö
vek és szép töredékek mellett haladva, jutunk el a tulaj
donképpeni Michelangelo terembe. A mester és tanítvá
nyainak számos műve közt legszebb az egyik kerek befe
jezetlen relief a Madonna gyermekével Michelangelotól.
Melankólikusan néz a masszív termetű Mária bizonytalan
messzeségbe, a gyermek is elgondolkozva támaszkodik
anyja ölébe. Az udvarból az elsőemeleti fedett loggiához
érünk, mely Toni di Giovanninak 1319-ben készült építé
szeti remeke. Giambologna legszebb bronzai vannak itt a
híres Merkur szoborral együtt, mely 1598-ban még a ró
mai Villa Medici kútján állott és kétszáz évvel később ke.
rült vissza Firenzébe. Jobboldalt van az eredeti Marzocco,
az annyi másolatban látható címerpajzsot tartó kőoroszlán,

mely valószínűleg Donatello műve. Az u. n. tanácsterem
ben, vagy másképpen Donatello teremben van egy homok
kőrelief, melyet fínomságáért sokan Settignanonak tulaj
donítanak. S. Giovanninot, a fiatal kis Szent János profil
ját ábrázoló dombormű ez, mely a göndör fej üde báját
valami gyönyörű fiús természetességgel örökíti meg a
dicsfény merész kanyarában. Híres az aprólékos kivitelű

bronz Dávid is Donatellotól. Ez az első természethű, ru
hátlan szobor az ókor óta. Hosszú haját pásztorkalap fedi,
arcán önelégült mosoly játszik, míg ballábát nyugodt ké
nyelemben támasztja Góliáth fejére. Érdekes összehason
lítani Verocchio ugyanott lévő Dávidjával. mely negyven
évvel később készült. A minden lágyságtól mentes fiúalak
feszült figyelemmel áll, sovány tagjai fínom exaktsággal
mutatják a fejlődő kor aránytalanságait: a felületek ana
tómiai gondossággal vannak kidolgozva, az arcon pedig lá
nyos mosoly dereng, mely Leonardóra emlékeztet, ki Ve
rocchio növendéke volt. Megkapó, mintha csak ma is élne,
Niccolo da Uzano színes mell szobra. Érdekes, hogy az
amúgy is gazdag várost még egy lyoni műbarát, Charles
Carrand is megajándékozta értékes gyűjteményével, mely
az u. n. toronyteremben van csoportosítva. Legszebbek itt
a XVI. századbeli francia gobelinek, a keleti szőnyegek

és a Sala del Podestá üvegszekrényeinek tartalma. Né
hány lépcsőfok vezet a kápolnába, hol a halálra ítéltek
utolsó napjaikat töltötték a templáriusok vígasztalása mel
lett. Falain, a múlt században, Giotto freskókat fedeztek
fel, az egyiken egészen jól kivehető a 30 éves Dante por
traitja. Művészi faragású székek, pompás XIV. századbeli
initiales Choralek, sok más egyedül álló régiség, bizánci
és olasz, fínom elefántcsontmunkák, továbbá limogesi
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emailok, szép kámeák és egy régi velencei kard vonják
magukra figyelmünket.

Következik két bronzterem Michelozzo, Cellini, Ghi
berti, Cigoli és Bertolsio ötvösmunkáival. A második eme
leten egymás mellett vannak a Robbiák termei. Lucca, 
Andrea és Giovanni della Robbia iskolájukkal együtt itt
tündökölnek a csillogó hófehér vagy színes majolikák
százain. Lucca relief Madonnáit világoskék háttéren leg
többször gazdag, színes koszorú fonja körül. Komoly mű

vészetéről, mely a genre-szerűség felé emelkedik, az
utánzatok fogalmat sem adnak és kifogyhatatlan témája a
"Vergine" száz, meg száz változatban valóban többet nyujt
banális házioltárképnél. Van köztük egy néhány, olyan
varázslatosan szép és átszellemült fej, hogy nem tudja az
ember levenni a szemét róluk. A Bambino egyszer zöld
bokorról virágot szakít, másszor mosolyogva almát nyujt
anyjának. Itt a Robbiák közt különösen érezni a firenzei
jelleget; a csillogó sárga glóriák úgy ragyogják be a ter
met, mint az aranyos napsugár az olasz kék égboltozatot.
A IV. és V. teremben a portrészobrászatnak sok élethű

pompás karakterisztikus alkotása van, Verocchio, Pollaui
ulo, Rosellino, San Gallo stb. kezéből. Nevezetesek Mino
da Fiesole mellszobrai a Mediciekről. Sokáig kell gyö
nyörködnünk egy márvány domborműben, mely részlete
annak a síremléknek, amelyet Giovanni Tornabuoni-Pitti,
gyermekágyban elhalt felesége emlékére emeltetett. Ve-
rocchio itt kimutatta drámai erejét. Az antik sarkophágok
modorában, tragikus páthosban ábrázolja a haldokló anyát
és a köréje csoportosult asszonyok kétségbeesett vad fáj
dalmát.

A Via Calzaiuolin, a többi házak közé ékelve egy ér
dekes palota áll, melyről meglepetésszerűen kiderül, hogy
ez a híres Or San Michele templom. Az épület egészen a
XVI. század közepéíg gabonaraktár volt, később aztán
annál nagyobb pazarsággal építették fel. Még külső falán
is a falmélyedésekből gyönyörű szobrok, az egyes mester
ségek patrónusai néznek az utcán járókelőkre. Legszebb
Szent István diakonus Ghibertitől, akinek előkelő test
tartása és ruházatának redőzése a görögökre emlékeztet.
Érdekes, hogy az aprólékos kidolgozású renaissance stílű

falüreg a gótikus vonalú külső díszítés dacára, tökéletes
összhangú keretet nyujt. A fő falüregbe, a kora-renais
sance legrégibb és legszebb szabadon álló csoportját, Ve
rocchio "Tamás jeleneté"-t tették, a mélyedést Donatello
és Michelangelo fínom ornamentikájukkal már évtizedek-
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kel előbb kidíszítették. Benn a templomban állandó sötét
ség honol, csak az örökmécs piros fénye figyelmeztet a fő

oltárra. Az elősiető sekrestyés nem sokáig hagy áhitatos
hangulatban; Orcagna remek tabernákulumához vezet,
amelynek részleteit hosszú rúd végére erősített villany
körte fényénél mutatja meg. Ez a tüneményes gótikus
műremek az olasz díszítöművészet minden találékonyságá
val ékeskedik; sok rajta az aranyozott márvány, színes mo
zaik-berakás és tekervényes bronzdíszítés. Az egész egy
márványtömbnek látszik, mind a négy oldala remek fafa
ragásokkal, megkapó jelenetekkel van díszítve Mária éle
téből, melyek megvilágítva alabástromszerűen áttetszők.

Említést érdemel még egy másik kis renaissance
templom is, az Ognissanti. Botticelli egy falfestménye gyö
nyörűen ábrázolja a gondolatokba merült Szent Ágostont.
A tempom zárdájában van Ghirlandaio mesterműve: "Az
utolsó vacsora".

Sokszor elhalad az ember a Piazza Signoria impo
záns épülete előtt, a Palazzo Vecchio előtt, felnézve a tető

oldaláról merészen kiemelkedő toronyórára, mely 1353
óta mutatja az időt. A Palazzo udvarának szép stukkós
oszlopait Vasari irányítása mellett díszítették, középen áll
az elmaradhatatlan, de ezúttal páratlan szép kút, melynek
porfírtartályán egy kis szárnyas Ámor áll, hóna alatt egy
kapálódzó delfint tart. Verocchio műve. Felérve az eme
letre, rögtön "Az ötszázak termé"-be lépünk be, ennek
a falára tervezte Leonardo da Vinci az "Anghieri csatá"-t,
melynek kivitelére sohasem került sor, akárcsak Míchel
angelónak ideszánt festményére. Végül Vasari adta meg
a jelenlegi pompás formáját. 1496-ban itt gyült össze a
Nagy Tanács és ugyanazon év augusztus 20-án prédikált
benne Savonarola. Mikor 1865-ben Firenze lett Olaszor
szág fővárosa, itt tartották meg a nemzetgyűlést. Az egész
mennyezet négyszögű kazettákra van osztva. Vasari 39
mezőt történelmi tárgyú olajfestménnyel töltött ki. Eb
ből a teremből lépnek ki a szónokok a "ringhiera" nevű

erkélyre, amikor beszélni akarnak a néphez. A freskók
alatt a Mediciek saját műhelyéből kikerült gobelinek van
nak. Terem terem mellett sorakozik; a falak óriási csatá
kat és fontosabb politikai eseményeket örökítenek meg.
VII. Kelemen pápa termén és X. Leó (Giovanni Medici)
szobáin át, az arany stukkós és színes majolikával padló
zott kápolnán keresztül, melyet valóságos ékszerdobozzá
varázsoltak, jutunk a Medici család belső lakosztályába.
Az arany mennyezetek gazdagsága és Giovannit, de főleg
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Cosimot dicsőítő freskók, fogalmat adnak a renaissance
fényűzéséről. Városok ostromáról, Mediciek diadaláról
regélnek a falak és mind a művészetek, melyek e tetterős

férfiak serkentésére olyan soha nem látott virágzásnak in
dultak, itt róják le hálájukat hatalmas pártfogóik iránt.
Amerre fordulunk, mindenütt a dinasztia apotheozisa.
Cosimo körülvéve tudósoktól és művészektől, majd megint
Lorenzo, kezében nyitott könyvvel, korának legjobbjai
közt. A Magnificónak terme gazdagsága mellett is, a díszí
tőművészet csodája; félmedaillonokban látjuk Lorenzót
az országház előtt, mellette piros barettben Ereole d'Este-t
és kék páncélban Lodovico Sforzát. Egy másik félkörben
a polgárokat fogadja, majd ismét idegen követek változa
tos ajándékait veszi át. Egyik medaillonban fiát, Pietrót
látjuk fehér vértezetben. A többi mezőben a Hit és Szent
ségek, majd a Részvét, az Erő, a Szelídség, az önítélet tük
rében vizsgálódó Józanság és más férfias tulajdonságok
allegóriát látjuk. Az Erény virágvázára támaszkodik, a
Dicsőség aranytrombitába fúj. De mindennél káprázato
sabb Francesco de Medici dolgozó kabinettie a "Studiolo".
Rámás olajfestményekkel van kárpitozva, márvánnyal és
bronzszobrokkal díszítve. Az őr felgyujtja a villanyt és
csodálkozunk, hogy nincsen ablak: de egyetlen gombnyo
mással, szempillantás alatt, láthatatlan technikai megol
dásban, keretestül rácsúszik a felső képsor az alatta le
vőre és hatalmas renaissance üvegablakok bukkannak elő.

Az alsó képek egyúttal faliszekrények ajtói is. Az egyik
festményajtó felpattanva sötét kis csigalépcsőre vezet ah
hoz a titkos földalatti folyosóhoz és kincstárhoz, ahol az
aranyzsákokat és egyéb értékeket tartották.

Itt a Medici termekben érzi legjobban az ember,
hogy az ö korukban miként elevenedett fel az antik po
gányság szelleme a vallásos tradiciók ősi keretében s bár
ez a művészeteknek utolérhetetlen témagazdagságot adott,
mégis túlhamar megszülte azokat az egyéneket, akik az
erőszakban és érdekeik! megerősítésében nem ismerve
határt, önmaguk idézték fel azt a felháborodást, mely ha
egyszer erőre kap, nem ismer kíméletet. Ilyen gondola
tok közt jutottunk az asszonyok lakosztályába. Már 1502
ben itt lakott a Gonfaloniere Pietro Soderini szép és tisz
teletreméltó felesége, később pedig L Cosimo hitvese,
Eleonore da Toledo. Egy kis előszobán át jutunk a Ca
mera verdé-be és annak gyönyörű kis házikápolnájába.
Bronzino festette benne a képeket, Szent Ferenc alakja
különösen megkapó. Kolossváryné Darányi Ella.
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