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A piazzára remek kilátás nyílik az antik levegőjü
Penelopeteremböl, mely a palota sarkán van és minden
témájával a hitvesi hűségre buzdít. Ott ül Penelope és
szorgalmasan sző, és hogy a vallás se legyen teljesen
kiszorítva a görög heroszok által, ugyancsak ott van Bot
ticellinek egy terracotta Madonnája is a Gyermek Jézus
sal. A szobából nagy kőlépcsőfokok vezetnek a sokfiókos
ablakokhoz. Elképzeltem a gyönyörű toszkánai nagyher
cegnőt úgy, amint Bronzino portraitja a Tribuna termé
ben megörökítette, tökéletes szépségben, pazar brokát
ruhában, mint igazi spanyol grande dame, amint - lenéz
a piazzára és üres óráiban a falak szórakoztató oktatá
sain járatja szemét. A Camera della Duchessa (nagyher
cegnö szobája) mennyezetére azt a jelenetet festették,
amikor a szép Qualdrada Berti degli Adimari kijelenti IV
Ottó császárnak, hogy más férfit mint férjét, soha nem
fog megcsókolni, mire a császár Guido grófhoz adja fele
ségül és hozományul nem kevesebbet mint a Casentinót
adományozza neki. A frízen Firenze régi terei, ünnepsé
gekkel, processziókkal és lovagtornákkal láthatók. (Stra
dano műve), Ezután következik a köztársaság alatt Cap
pella dei Priori néven ismert kápolna. Ez uberti Szent
Bernátnak volt dedikálva, de rniután az Ubertiek Ghibel
Hnek voltak, a kormány élére került Guelfek, Clairvauxi
Szent Bernátra változtatták át, elfelejtve, hogy a szentek
most már minden pártoskodáson túl vannak. ök minde
nekelőtt Istenpártiak és a tiszta szándékból fakadó igaz
szívű ember sóhaját egyformán viszik a Mindenható zsá
molya elé, legyen az guelf, vagy ghibellin. Továbbá em
lítésre méltók itt Ghirlandaio szentképei és az audiencia
terem pazar mennyezete, melyet Giuliano da Maiana al
kotott másokkal vetélkedve. A márványajtófélfán három
kerub fej van és a Nap Krisztus monogrammjával, a kö
vetkező felírással: "Sol iustitiae Ohristus Deus noster
regnat in aeternum". (Az igazság Napja, a mi Urunk Is
nünk Krisztus, uralkodjék mindörökké).

Külön lépcső vezet a toronyhoz, melynek kiugróin
megnézhetjük azokat a réseket, ahonnan valamikor szur
kot és köveket döntöttek a támadókra. A torony Arnolfo
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di Cambio tervei szerint épült, azt hisszük, már föl se
érünk, pedig csúcsán a legszebb panoráma vár egész Fi
renze környékére ...

RÓMA.
Ha Firenzéből nem Rómába készül az utas, bizonyá

ra túl fáradtnak mondja magát további műkincsek élve
zésére, de ha arra gondol, hogy pár óra alatt az örökvá
rosban lehet, könnyen erőt vesz kimerültségén. Az Apos
tolok Fejedelme, sírjából már előre kinyújtja védőkarját,

mert ahogy elhalad a festői tájak és falvak mellett, a fi
renzei napok kaleideszkopszerü benyomásait, boldog ki
pihentség érzete váltja fel. Ha este indulunk, lassan sö
tétedik el körülöttünk a világ s az éj homályában, mely
eltakarja előlünk a külső tárgyakat, szemünk belső vilá
gát még koncentráltabban szegezhetjük azokra a gondola
tokra, melyek lelkünket elfoglalják. - Róma! - Minden
kultúrnemzet által körülrajongott kincse a világnak, aki
téged is lekicsinyléssel, csak olasz fővárosnak akarna
minősíteni, elárulná, hogy őt nem érintette még az a tör
ténelmi szellő, mely a hét halom felett lengedez s hogy
az annyi szent hagyománytól megszentelt földnek méltat
lan zarándoka. De nem is látni olyan Rómába először ér
kező utast, akit ne töltene el büszke örömmel az a tudat,
hogy hát íme itt van a "eitta eterná"-ban.

A Santa Maria Maggiore a Szüzanya legnagyobb ró
mai temploma. A plébános igen megörül annak, ha ma
gyarokkal találkozik és maga is szívesen kalauzolja az
utasokat a nagy bazilikában. Kedves történet a templom
keletkezéseJ Liberius pápának (1352-1366),! álmában
megjelent a Szüz Mária és azt mondta neki, hogy tisztele
tére oda építtessen templomot ahol másnap először talál
havat. Egy jómódú buzgó házaspárnak ugyanez az álma
volt, megtalálták ugyanott a szokatlan égi jelet és ma ott
látjuk őket is megörökítve a bazilika külső falán.
, Sajnos nem időzhetünk sokáig mert vendégszerető

vatikáni követünk egyenesen a Szent Péter templomba
visz bennünket. Ezzel, minden megilletődöttség mellett
úgy jártunk mint paraszt a tengerrel; általános vidámsá
got kelt azon kijelentésem, hogy én bizony sokkal na
gyobbnak képzeltem el. Azt persze csak közelebbi megte
kintésre venni észre, hogy arányos harmóniájukkal meny
nyire csalnak a roppant dimenziók. Rögtön az első oszlo
pon egy galambrelief ijesztő méreteket ölt az ember kö-
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zeledtére, a kupolán dolgozó munkás pedig innen alulról
nézve, apró tanagrafigura benyomást kelti. Legelől VI-ik
Pius pápa óriási térdelő szobra, odébb pedig a Michel
angelo kupola alatt öt méter magas szentek szobra eme
lik a grandiózus hatást. Szent Péter sírja fölött van a fő

oltár "Altare papale." Ennél egyedül a római pápa szo
kott misézni. Az oltár előtt nyolcvankilenc állandóan égő

lámpa fényénél márványlépcső vezet az Apostolfejedelem
kriptájába. Fülünkbe esengenek az üdvözítő szavai, me
lyek két méteres betükkel vannak felírva a kupola bel
sejébe: "Tu es Petrus et super hane petram aedijicato
ecclesiam meam et tibi dabo claoes regni caelorum". (Te
Péter vagy és erre a kősziklára építem az Én Egyházamat
és neked adom a Mennyek országának kulcsait).

Bernini oltára fölött szemünkbe ötlik az egész bazili
kát mintegy domináló Szentlélek szimbólum; a hófe
hér galamb lebegését aranysárga drágakő övezi, melynek
sugaras csiszolásán keresztül átvilágít a nappal világos
sága. Egy pillantás jut csak Szent Péter antik bronzszeb
rára, melynek lábújját lekoptatták a zarándokok csókjai
a századok alatt. Canova sírjai és csoportjai is inkább bá
mulatot, mint gyönyörködést váltanak ki belőlünk, de
Michelangelo utolérhetetlen Pictája előtt lebilincselve ál
lunk meg. Normális méreteivel csaknem túl kicsinynek
bizonyul a hatalmas épületben, de kifejezésével és kidol
gozásával a plasztika legszebb és legelevenebb alkotása.
Gazdagon redős ruhában ül a Mater dolorosa és fájdal
masan megdermedve nézi az üdvözítőt megkínzott, fínom
tagjait, melyek immár a halál roskadtságával símulnak
az anyai ölbe. Balkarjával mély meginduItsággal kifelé
mutat, mint egy új "Ecce homo"-ra: "Ime az ember. Ime
a Fiam." A Megváltó élettelen alakjától nehezen válunk
meg, ez a Míchelangelo-Iéle alkotásoknak leglágyabb elé
giája.

Kiértünk az ábrázolásból annyira ismert piazzára, a
lépcsőkről megmutatják Öszentsége lakosztályainak abla
kait és azt a szobát, ahol XI. Pius követeinket fogadni
szokta.

Felmegyünk még a Janicuius dombjára, meg a Pinci
ora, hol a verőfényes délutáni napban elterül előttünk

egész Róma, a kupolák, tornyok, villák és palazzók tüne
ményes panorámájában, élén a komoly Angyalvárral,
melynek bástyafokáról a hagyomány szerint Floria 'I'osca
dobta magát a kétségbeesés örvényébe. Lenn a város szí
vében csak úgy folyik az európai élet, mint minden más
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metropólisban, A szép kirakatok, amerikai erszények, a
szalonok, francia szellemességek és angol szokások szá
mára vannak nyitva. Aki azonban repkénnyel befutott
obeliszkekről ábrándozott, ne elégedjen meg azzal, amit
itt Hadrianus császár emelt Antinous sírjára, hanem bú
csúzzon el az impozáns nagy terektől, siessen el a gigászi
épületek és szökőkutak mellett, hagyja el a pálmáktól kö
rülvett fehér szobrokat, széles sétányokat és virányos
lejtőket egy zeg-zúgos ősrégi útcáért, hol talán egy útca
gyermek gondtalan Cantilénájában felismeri a halhatat
lan múlt melódíát,

Rózsaszínű napnyugtában, böcklini hangulat varázsá
ban gördül kocsink a Via Appián, hol faragott kőoszlopok

és márvány fragmentumok szana-széjjel hevernek a sötét
ciprusok árnyékában. A föld úgy ontja itt az ókor emlé
keit, hogy amit nem győznek már a muzeumokba tömni,
egyszerűen kinn hever a szabad ég alatt. Már a kereszté
nyek ősrégi temetkezési és gyülekezési helyén, a Kata
kombák labirintusai felett járunk, midőn az út mentén
feltűnik egy kerek épület, Caecilia Metella sírja. A kis
Quo vadis templomnál leszállunk, majd ismét rövid autó
út után, Szennt Péter fogsága helyén kegyelettel szemlél
jük azt a követ, amelyhez az Apostolt leláncolták, És már
itt is vagyunk a Forum Romanumnál.

Istenem! Ezek a történelmi kövek, pogány templo
mok, diadalkapuk, égbemeredő oszlopok és romok, mi
csoda grandiózus emlékei egy letünt civilizációnak. És
milyen egyedülálló varázsa Rómának, hogy a keresztény
ség legmonumentálisabb megnyilatkozásai mellett itt őrzi

kebelében ezt az egész antik városrészt, amely nem más,
mint az ókori Róma középpontja.

(Folytat juk.)

V'GUtA

Kolossváryné Darányi Ella.
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