
BEATO ANGELICO

I.

IRlA: PIERO BARGELLINI

"Nevem Giovanni; szülővárosom Etruria virága. " E sirfelirat igazat mond,
de nem pontos. Giovanni nem született Firenzében, sőt nem is hallgatott a
firenzeiek előttoly kedvesJános névre, mely nekik városuk védszentjét, Krisztus
sovány előhírnökét juttatja eszükbe. Guidónak hívták, Péterfia Guidónak,
s azon a télen sáros, nyáron a naptól a tücsökéhez hasonlóan megrepedezett
földháton született, mely Mugello néven ismeretes.

Mikor Guidó 1387-ben a világra jött, Mugello már nem volt a ghibellin
hűbérurak fekete fészke; a szarvasölő Ubaldini, Nagy Károly életmentő

jének legendás korszaka már rég letűnt, de a mugellobeliek természetében
megmaradt a harcias, paraszti vonás.

A firenzei köztársaság csak nehezen tudott terjeszkedni Mugelloban.
AzUbaldinieknekésGuidieknek erős fogaik voltak, erősebbekmég az Ugolinoéi
nál is, ki Dante Poklában éppen egy mugellói Ubaldini fejét marcangolja.

Ez a Ruggero Ubaldini érsek volt, de családja egy hozzá hasonlóan
keménykötésűbíborost is adott az egyháznak: Octavianust. A Dante szenve
délyét nélkülöző Boccaccio nem marcangoltatja fejét a pokolban, csupán
annyit mond el róla, hogy halálakor a Konzisztóriumban mindenki helyéről

felugrálva, kiáltozta: soha többé Ubaldini kardinálist !
Firenze az effajta kényurak ellen egy nyugtalan, intelligens és gazdag

családot használt fel saját céljaira: a San Piero a Sieve-ben demokráciásdit
játszó Sohifanoia-i és Caffagiolo-i Medicieket. Mugello mégis Firenzét fenye
gető veszedelem maradt. Dante is, mielőtt még teljesen magára maradt volna,
a mugellói hegyekben szövetkezett a menekültekkel. S most gondoljuk el,
hogy ugyanez a föld három dicsőséges festót ajándékozott Firenzének: Giot
tot, Beato Angelicot és Andrea del Castagnot. Hármójuk közül a mugellói
származás első pillanatra csak Andreán látszik meg, mert kemény, nyers és
szinte vad. Mellette még Giotto is csiszolt, hogy a más világot jelentőAngelicó
ról ne is beszéljünk. E különbség okát talán abban találhatjuk meg, hogy
Andrea Mugello legvadabb tájáról származott, míg Giotto és Angelico Vicchió
ból, egy Firenzéhez tartozó kis városkából.

Vicchio története egyszerű. Mugello közlekedésí viszonyait javítandó, a
firenzeiek hidat vertek a Sieve folyóra. De ezt a hidat meg is kellett védel
mezni a körülfekvő csúcsokon ágaskodó várakból és tornyokbólleskődő ellen
ségtől: ezért épült Vicchio, "egy fallal körülvett földsánc", a Sieve hídjával
szembenéződombon. Lakói mind Firenzébőljöttek: így keletkezett a ghibellin
Mugello szívében egy darab guelf Firenze.
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Giotto Vespignanoban született, Angelico pedig "ott a közelben"; mind
két helyreVicchio tornya vetette árnyékát. Mikor a két festő Firenzébe jött,
a szemük mugellói volt még, de a lelkük már firenzei, míg Andrea del
Castagno nem szelídült meg soha életében.

"Nevem Giovanni, szülővárosom Etruria virága." A földrajz tiltakozik,
de a történettudomány beleegyezik abba, hogy Péter fiát Guidót (később

majd meglátjuk, miért lett Giovanni) firenzeinek mondjuk.

II.

Guido nem egyedüli gyermek, volt egy bátyja is: Benedetto. Történt
egy alkalommal, hogy Péter az atyjuk elküldte őket Firenzébe festészetet
tanulni.

Ma egy mugellobeli, úgy hiszem, inkább belefojtaná fiait a Sieve folyóba,
semhogy a városba küldje őket festeni. Hogy lehetséges hát, hogy Péter pil
lanatig sem habozott a művészi pálya mellett dönteni? Tán megromlottak a
mugellói parasztok, hogy nem érzik többé a művészeti hivatás nemességét?
Nem hiszem. Viszont, aki felsőbbrendűnektartaná a Mediciek földjének mai
sarjainál Benedetto és Guido atyját, szintén csalódnék.

Abban az időben festőnek menni nem jelentette egy bizonytalan életpálya
kezdetét. A festő mestersége megbecsült, nyugodt és jövedelmező volt. Bőven
akadt megrendelés, volt munka mindenkinek : a nagy mestereknek, a közép
szerűeknek és a mázolóknak. Papok és barátok mintha csak gyűlölték volna
a mész fehér színét, nem hagytak némán egy tenyérnyi falat sem. Úgy akarták,
hogy a templomok, refektóriumok és cellák falai beszéljenek, tanítsanak,
magyarázzanak s a festőknek az volt a feladatuk, hogy "az írástudatlanoknak
megmutassák a hit erejéből fogant csodákat". Elöljárók és zászlósurak szin
tén azt kívánták, hogyagyűléstermek falai oktassanak és intő példákat
adjanak. Az igazságszolgáltatás is igénybe vette a festők szolgálatait, akik
így keresethez jutottak még a bitófára itéltek arcképeinek a megfestésével is.
Végül a magánemberek egyre-másra rendeltek tabernákulumokat és címereket,
ruhásládákat és imazsámolyokat.

A festő foglalkozása jól jövedelmezett. Pietro bizonyára ismert valakit,
aki Giottóról tudott neki egyet s mást mondani. Sőt valószínűleg ismerte
Giotto egy fiát, a Vicchio környékbeli papot. Giotto, ki egész életében jól kere
sett, minden különösebb nehézség nélkül nevelte fel kilenc gyermekét. Egyből
festőt csinált, más kettőből papot. Vicchióban mindenki emlékezett a csunya,
de szellemes, szögletes és ráncosarcú festőre, ki minden garast a fogához vert.
Sikerült birtokot is vennie s szüretkor vagy cséplés idején maga ellenőrizte

lóhátról a parasztokat, nehogy valamiképpen megkárosítsák. Miközben cso
dálatos tájait festette, sokszor eszébe juthatott mugellói birtoka, s a szegény
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pásztornak maradt Szt. Joachim mellett ki tudja hányszor számolta újra
különbözőköltségvetéseit, melyekben éppoly járatos volt, mint a festészetben.

De Giotto nagy festő volt. Koronás királyok és mitrás prelátusok is akad
tak kliensei között. Hamar meggazdagodhatott azzal a hírnévvel, melyet a
számkivetésben is hű barát, Dante szerzett neki. Ám vegyünk példának egy
másik, kisebb festőt, olyan kicsit, hogy alig akadunk nyomára a művészet

történetekben. A szintén mugellói Pietro di Nello-t. Ő sem volt soha munka
nélkül s oly jól keresett, hogy leányának ötszáz forint hozományt tudott adni.
Mi mást mondjunk egy munkásról : hiszen festő vagy kőműves abban az idő

ben majdnem egyre ment. Petrarca például "mechanikusok"-nak hívta őket.

Húsz évvel ezelőtt a mugellói gazda szívesen küldte be fiait a városi
műhelyekbe vagy boltokba mechanikusoknak, hogy pénzt szerezzenek és
művelődjenek is egy kicsit; hasonló célzattal és reményekkel küldte be
annak idején Vicchio-i Pietro festészetet tanulni Firenzébe az ő fiait: Bene
dettót és Guidót.

III.

Mindez idáig elég világos. De most jön a furcsa. Miután Benedetto és
Guido kitanulták a mesterséget, a helyett, hogy keresetre törekedtek volna
megrendelésekre vadászva, hazafelé indultak a mugellói úton s Firenze és
Fiesole között megálltak egy olajfakertben s bezörgettek egy kolostorkapun.
hogy szerzetesek legyenek. Ekkor rekedt kapun kívül az a kis hírnév is, melyet
Guido a festők között még Guidolino néven szerzett (Guidócska, mert kister
metű volt) s akkor kapta a Giovanni, sőt fra Giovanni szép nevét. Ezzel a
névvel vonult be aztán a történelembe, de, mivel a kolostor Fiesole alatt
feküdt, úgy is hívták őt, hosszabban, hogy fra Giovanni da Fiesole.

Ez az elnevezés csúful rászedte később az olyan híres történetírókat is,
mint például Gregorovius, aki Róma város középkori történetében páratlan
naivitással írja: "Ez a kis város (Fiesole) abban az időben két híres művész

szülőhelyeként büszkélkedhetett. Itt pillantották meg ugyanis a napvilágot
Beato Angelico a festő és Mino da Fiesole a szebrász ..." Szegény Fiesole,
ha más egyéb miatt nem, e néven azután igazán nem büszkélkedhet, mert
Angelico, mint láttuk Vicchióban született, míg Mino még messzebb : a Casen
tino-i Poppiban.

De térjünk a tárgyra: mivel magyarázható a két testvér hirtelen elhatá
rozása 1 (Egyébként csak nekünk hirtelen, mert nem ismerjük előzetes lelki
felkészültségüket. )

A festőműhelyek, ahol felnevelkedtek, bizony nem voltak kolostor
előcsarnokok. Az egykori írók gyakran emlékeznek meg ezekről a jókedvű,

szellemee, tréfacsináló és sokat kortyolgató festőkről. Rokonszenvesek voltak,
az igaz, de az életszentségnek kevés gyanúja fért hozzájuk.
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Egy Adolfo Bartoli típusú antiklerikálisban gyanú ébredhetne, hogy a két
ifjú azért kopogott be a kolostorba, mert ott minden gond nélküli elsőrangú

ellátást reméltek kapni. Lehet, hogy a kolostorok abban az időben is tele vol
tak kicsinyhitűszerzetesekkel, de ahova Benedetto és Guido léptek be, olyan
hely volt, ahol nem ismerték a tréfát. Megreformált domokosrendi szerzetház
volt, melyet boldog Giovanni Dominici alapított, hogy eredeti szigorúságában
valósítsa meg benne a Santa Maria Novella kolostorában meglazult regulát.
Rideg-hideg, kényelmetlen kis kolostor volt s még alig két éves, mikor a két
testvér beköltözött.

A keményöklű Giovanni Dominici, a törvényes XII. Gergely pápa tá
masza a nagy nyugati egyházszakadás idején, szentéletű barátokat akart s
teljes engedelmességet és önfeláldozást. Mikor majd Fra Giovanni lefesti őt

a kolostor nagy feszületképe aljára, szegletes arccsontjaival, finom vonalú
szájával és nierev tekintetével, a kitartó küzdő típusát fogja adni. Furcsa for.
májú, szinte parasztdas bíborosi kalapja alól mintha egyik pillanatról a másikra.
kellene legördülníe egy kövér izzadságcseppnek, annyira beszédes e fáradhatat
lan szerzetesreformátor erőfeszítése.

Benedetto és Guido éppen Dominici ellenőrzése alá kerültek; magától
semmivé foszlik tehát a "kényelmes el1átás"-keresés gyanúja. Ahhoz bizony
nem kellett volna elhagyniok a várost és felkapaszkodniok a fiesolei úton: a.
Santa Maria Novella-ban kényelmesebben érezhették volna magukat.

Igazi szerzetesi hivatásra kell tehát gondolnunk s a két testvér élet
szentsége és életműve igazolni fogja feltevésünket. Közülük az idősebb "nem
csak nevén, hanem a valóságban is Benedetto, áldott volt", míg a fiatalabb a.
Boldog cimet és az Angyali jelzőt érdemelte ki magának: Beato Fra Giovanni
Angelico, vagy rövidebben: Beato Angelico.

IV.

Hogy a két testvér nem választott kényelmes életmódot, kitűnik az a
szerzetben eltöltött első éveikből. Szent Domonkos kis kolostora, Firenze és
Fiesole között, egy lágyhajlatú, olajfákkal beültetett lankán terült el. A fiesolei
domb megvédte a nyugati széltől, mely megenyhült a ciprusfák fekete fésű

fokain. A hegynek egy kiugrása visszaverte a forró déli sugarakat s elzárta
a kilátást Firenze felé. A tájék csak keletről nyugatra volt nyílt az azur
Valdarno és a sárgásveres Mugnone irányában. E két torkolat felől a tavasz.
korán költözött be a kolostorba s ott megbújt egészen őszig.

A hely tehát alkalmas lett volna enyhe életre, de Dominici nem ezzel
a szándékkal választotta ki. Hiszen a kolostor, azáltal, hogy a kiugrás el
zárta Firenze elől, szinte lesben állt. Nem tűnt nagyon fel, nem tartotta.
rémületben a város élvhajhászóit, de alkalomadtán meg tudta mutatni a.
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hatalmát és kifacsarta a város szívét, akárcsak egy érett gyümölcsöt. Innen,
az olajfák rejtett kolostorából szállottak le Sant' Antonino és Savonarola.

Hiába volt kies és kellemes a hely, a barátok szigorú életet folytattak.
A két novicius testvér egyébként csak pár napig maradt a kolostorban;
haladéktalanul elküldték őket, mégpedig gyalog, a Cortona-i noviciátusba.
Az Osservanza novíciátusa igen kemény volt. Lesütött szemekkel kellett ott
járni-kelni, bármily nehezére eshetett is ez a két festőnek. Aki Angelico festé
szetében umbriai behatásokat vél felfedezhetni, biztosabb nyomokra akadna
a noviciátus alatt megkövetelt lelki fegyelem vonalán.

A noviciusi év letelte után visszaküldték a két testvért Fiesoleba, ahol
azonban még annyi idejük sem maradt, hogy letöröljék az út izzadságát.
Hogy ne árulják el XII. Gergely ügyét, hogy hűek maradhassanak Domi
nicihez s végül, hogy ne kerüljenek a Firenzével szövetségben lévő skizma
tikus pápa uralma alá, az összes fiesolei szerzetesek inkább a számkivetést
választották. Éjnek idején Cortonába menekültek, de a várost megszállva
találták. Holtra fáradtan és ijedten Folignoban húzták meg magukat s itt
is maradtak 14l4-ig. Ebben az évben pestis tört ki, mely sok áldozatot kö
vetelt a szerzetesek közül, Az életbenmaradottak Cortonába költöztek. ahol
négy évet töltöttek el. Végül 1418-ban visszatérhettek Fiesoleba.

Skizma, számkivetés, bujdosás; háború és pestis - híre-hamva se volt
tehát a kolostori csöndnek. A festőfivérek minden próbát kiállva, tértek
meg anyakolostorukba. Mindennek elmondása szükséges volt, hogy meg
értsük azt· a szigorú és komoly életérzést. mely az Angelico festészetében
kezdettó1 fogva jelentkező spirituális öröm alapjául szolgált.

v.
1418-tól 1436-ig Fra Giovanni végre nyugodtan dolgozhatott Szent Do

monkos kolostorában; ebben az időközben festette többek között a Taká
csok Madonnáját (Madonna dei Linaioli), a Boldogságos Szűz megkO'l'onázását
és a nagy Levétel a keresztről-t. Három oly "darab" ez a nagyobbak közűl,

melyek egymagukban is biztosították volna Angeliconak, mint vallásos festő

nek a. hírnevét. E három művön megtalálhatjuk annak a festészetnek a tit
kát, mely minden időkben a keresztény művészet prototípusa volt.

Lehetetlenség volna Fra Giovanni festészetének báj át, pontosságát és
finomságát letagadni. De a leghatározottabban ellene kell mondani azok
nak, kik Beato Angelicoban egy miniatür-festőt,kenetteljes szentképpiktort,
vagy a színestollú angyalok feltalálóját látják. A keresztény művészet ha
nyatlása tette csak lehetövé, hogy Beato Angelicot lágynak és édeskésnek
magyarázzák ki, miután kertészetet csinál a természetből, átfésüli az angya>
lok frizuráját és trombitát ad a kezükbe.
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Úgy gondolom, Beato Angelico művészetét jobban tudnók értékelni, ha
a tomista filozófia "materia determinata" vagy "maleria quanta" elméleté
ből indulnánk ki. Tudjuk, mit jelent Szent Tamásnál az egyéniség problé
mája. Az angyalok egyénisége "önmagukban való meghatározottságukban"
rejlik, míg az embereké abban az "attitüd"-ben, mellyel a lélek alakítja ki
a hozzátartozó testet. Innét az ember naturalizmusa.

Angeliconak, már az arcképekben is megnyilvánuló naturalizmusa még
jobban kitűnik abból a törekvéséből. hogy a tájat a kompozíció szerves ré
szévé tegye. Beato Angelico a rinascimento első tájképfestője, ki (az általá
nos hiedelemmel ellentétben) a tájat nem keretképzési vagy díszítési cél
zattal alkalmazza. A Takácsok Madonnájának oltárpolcán (predella), Szent
Péter jelenetében a piros és kék házakkal képzett tájkép a legvakmerőbb

impresszionistákat is rémületbe ejtheti ; Szent Márk jelenetében pedig oly
tragikus az égbolt és oly nyomasztó hatású a ház, hogy Tintoretto se merte
volna megfesteni. Itt idézhetjük a már későbbi, 1440-ből való Sírbatételt is,
melynek hátterében a düledező darabos falhoz támaszkodó kopár és sötét
táj oly kétségbeejtő, mint egy kenyérnélküli nap.

Ennyit a tájképekről. Ami Angelico arcképeit illeti, bennük az alak és
az arc példaszerűen okos és határozott megfogalmazást nyernek. A Kereszt
ről levétel képén vegyük külön szemügyre a jobbfelől töviskoronát, balról
pedig három szöget tartó alakot és meggyőződhetünk arról, hogy Andrea
del Castagno büszke arcképei sem sokkal erőteljesebbek.

Azt mondtam : vegyük k1llön szemügyre s éppen itt van kettőjük kö
zött a különbség. Castagno "darabokat" fest, egyiket a másik után. Az ő

Utolsó vacsorája hatalmas mozaik, melyen az apostolok arcainak olyan sze
repük van, mint színes, erezett tégláknak.

Angelico pedig legyőzi naturalizmusát. A tárgyilagos kündulási pont
nála is a természet, az érzékelhető, de megérkezési állomása nem a termé
szet többé. Aminthogy a szentség alapját mindíg egy erőteljes emberi ter
mészet alkotja (s hogy ma a hagiografiában legtöbbször biografiákkal talál
kozunk, annak az az oka, hogy eddig a szentben csak bizonytalan körvonalú
embert láttak), úgy Angelico festészetének alapjául is a legőszintébb natura
lizmus szolgál. De amint a természet és a pszichológia egymagukban nem
magyarázzák meg a szentet, úgy a naturalizmus sem elegendő Angelico vará
zsának a megfejtésére, mert Angelico, midőn biztos kézzel rajzol meg teste
ket és csoportjaikat, egyben felfedi lelki tartalmukat is, vagy ahogy fen
nebb mondottuk: az "Anima informani" attitüdjét.

Nézzük a Boldogságos Szűz megkoronázását, mely Angelico e szerenesés
korszakának, sőt talán egész munkásságának is, remekműve. Melegsugarú,
ragyogó aranyalapon a szentek alakjai naturalisztikus jellegzetességekkel
vannak megrajzolva : ahány fej, annyi arckép. De szemeik mind egyformák
és mindnyájan ugyanazt, a kép középpontjából kisugárzó fényt verik vissza. '
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Mintha ez az örömfény egész testüket betöltené s szemeikből kicsordulva
egységbe öntené az egész képet.

A San Marco múzeumban, ahol Angelico művészetének ezt a kiteljese
dését őrzik, egy teljes falat kellett volna számára biztosítani és megszaba
dítani attól a nevetséges aranykerettől, mely a mult század reneszánszkodó
ruskinizmusának hamis ízlését árulja el.

VI.

1436-ban a kis kolostor domonkosai megkapták Firenzében a San Marcot.
San Marco! E név hallatára megdobban minden firenzei szíve. San Marco
kolostorában van Sant' Antonino épen megőrzött teste. Itt van Medici Co
simo szerzeteskorabeli cellája. Itt festett Angelico és itt prédikált Savonarola.
Firenze történetének két évszázadán keresztül San Marco ellensúlyozta a
Palazzo Vecchiót. Szerzeteseik közül választottak gyóntatóatyát Tornabuoni
Lucrezia, Lorenzo il Magnifico édesanyja és Soderini Dianora, a köztársaság
zászlósurának hitvese. Niccoli Niccolló humanista könyveinek felhasználásá
val a San Marcoban nyílt meg a világ első nyilvános könyvtára.

Sohase érne véget, ha a kolostor minden dicsőséges emlékét fel akar
nók sorolni. Templomában van eltemetve Pico della Mirandola. A tulajdon
képeni kolostorépületben, melyet Cosimo áldozatkészségéből Michelozzo épí
tett, vannak Angelico freskói. A négyzetalaprajzú építmény egyik oldalával
a templomhoz támaszkodik, másik három ágában van elhelyezve a szerzet
ház. A földszinten a kapitulum, a refektórium és a zarándokszállás. Az eme",
leten, széles folyosóval kettéválasztva, jobbról és balról a kis cellák sorai,
Az egyik sor félkörívű ablakaiból a kolostorudvarra nyílt kilátás, a másik
ból kifelé a térre.

A kolostorudvarban egy mélyzöld libanoni cédrus áll, mely ágaival a
cella-ablakokat érinti s csúcsával túlhaladja az épület magasságát. Ez utóbbi
valaha konyhakertekkel volt övezve; ma szinte eltűnik a nagyigényű, mo
dern épületek környezetében. Tiszta fehér falai mégis oly örömmel fogad
ják a napsugarakat, hogy a tavasz első napjaiban szegények és öregek szíve
sen támaszkodnak hozzá, mialatt a fecskék ellepik az ereszt s a verebek
gyűlésre sereglenek össze a cédruson, hogy elosszák maguk között a széles
tető cserepei alatt készen várakozó langyos fészkeket.

Midőn egykoron körmenetben jöttek le a domonkosok Fiesoleből Firen
zébe, ott volt soraikban, ecsettel tunikája ujjában, Angelico is; és mialatt
Michelozzo épített, késedelem né1küllátott hozzá a még mésztől illatos falak
megfestéséhes. Feldíszítette az egész kolostort.

Az édes humanizmus ideje volt az s Firenze sohase szerzett annyi dicső

séget nevének, mint akkor. Michelozzo ívei elbűvölő bájt sugároztak, épp fra
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Giovanni ecsetje kellett csak, hogy még kellemes hatást érjenek el. S Angelico
ecsetje elért mindenüvé: a kolostorudvarra, a kapitulumba, a folyosókra, az
összes oellákba. De senki se higgye azt, hogy San Marco az olasz festészet virá
goskertje: ahol Fra Giovanni ecsetje érintette a falat, vér fakadt beló1e, mintha
nem is ecset, hanem lándzsa lett volna a kezében.

Elérkezett végre az ideje annak, hogy kinyissuk a szemünket s a Bae
dekerek helyett a falakat nézzük. A San Marco Angelicója nem az az édeskés
festő, akiről a nyomtatott betű szól. Hiába volt minden esztétikai csiszolgatás,
a cellák falain nem fakult meg a vakolat. Nézzetek és rettenjetek meg. Soha
másutt még annyi véres jelenetet nem festettek, mint a San Marcoban. Igaz,
hogy "Krisztus vérében édesre válik minden keserűségés könnyű lesz minden
nagy teher", de aki e kolostorral kapcsolatban illatról beszélt, hozzá kellett
volna tennie, hogy ez az illat vérszag. S nincs ezen mit csodálkoznunk. A do
monkosok nem azért jöttek a városba, hogy megízleljék új pogány életét;
hanem hogy újra keresztény életet honositeanak meg a keresztények között,
Ez a keresztény élet pedig csakis a Megváltó sebeiből bugyog.

Lépjünk be a San Marcoba. Az első kép, mely szemünkbe ötlik az udvar
folyosó végében, Angelico nagy feszülete. A vér szalagok-ban ömlik a keresztfa
mentén, mely meghasadt sziklába van ütve; e sziklán a vérfolyamok sötét
és sűrű patakokra oszlanak. Szent Domonkos vérbe térdelve bűnösként zokog
a kereszt tövében.

Menjünk tovább és számoljunk. Negyvenegy cella közül húsznak a falára
a keresztrefeszítés jelenete van festve (a kolostorudvar, Arnolfo és a kapitulum
grandi6zus feszületeivel együtt összesen huszonhárom). S egyáltalában nem
mondhatjuk azt, hogy a keresztrefeszítés e szent barát ecsetje alatt idillikus
jelenetté válik. Angelico szentéletű volt s ez annyit jelent, hogy jellemében
szigorú keresztény-aszkétikus mag csírázott. Feszületei ezért a legtragikusabbak
közül valók, sőt éppen erős aszkétizmusuk a legjobb támpont felismerésükhöz.

Négy jellegzetes vonást különböztethetünk meg Beato Angelico feszü
letein. Először: a kereszt tövében mindíg egy bűnbánóalakja látható (Krisztus
szenvedésében és halálában van az üdvösség). Másodszor: a keresztfa meg
repedt sziklába vagy kettéhasított koponyába van ütve (a kereszt fájdalmának
benyomulása e világba). Harmadszor: a keresztfa hosszában párhuzamos
vérszalagok ereszkednek alá s asziklához vagy a koponyához érve mintegy a
kereszt piros gyökereiként folytat6dnak (Krisztus vére szétáramlik az egész
földön). Negyedszer és ez a legfontosabb: Jézus oldalából bő vérözön árad
és ráesőzik a bűnbánó fejére (a bűnösre visszahulló, üdvözítő vér).

A feszületeknek ez a típusa oly jellegzetes, hogy midőn felfedezzük pl. a
Szent Márk Madonnája kép alján meghúzódó kis négyzetek egyikében, majdnem
azt hisszük róla, hogy a festő aláírása.

Mintha a huszonhárom feszület nem volna elegendő, hogy a San Marco
díszítésének aszkétikus jelleget adjon, más tizenegy freskó is Krisztus kín-
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szenvedéséből vett jeleneteket ábrázol. Csupán négy falfestmény beszél Jézus
életének örömepizódjairól ; így pl. a Bemutatás a templomban, az Angyali
üdvözlet, Jézu8 a jászolban. De Angelico még ezekbe {t jelenetekbe is beleraj
zolta a domonkosrendi Szent Péter vértanú alakját, kinek füleire és szemeire
vér csepeg késsel vágott fejsebéből. Az állítólagos botanikai és pillepiktor még
ezeknek az örömjelenetek megfestésénél is szükségesnek érezte, hogy mártir
vérbe mártsa az ecset jét.

Ismétlem, mindez nem ad csodálkozásra okot. Különös az ellenkezője lenne:
az, ha Angelico a domonkosok szigorú rendjének tagja finomkodó díszítésekre
adta volna magát. A SanMarc6ban, mint minden más megreformált kolostorban,
a kereszthalál és a kínszenvedés átérző elmélkedésén alapult a szerzetesi élet.

Senki sem vette észre miosoda csapdát (engedelmet kérek a tiszteletlen
szónak) festett, szándékosan-e vagy véletlenül, nem tudni, Beate Angelico
éppen a San Marco egy falára. Ha felmegyünk a cellák emeletére vezető lép
csőkön, Angelico egyik legszebb Angyali üdvözlete fogad. Szent Péter mártir
nincs sehol; csak Szűz Mária van és csak angyal van két hajlékony testeikkel
szóbaszedett üdvözlet. S az elbűvölt néző közben nem veszi észre, hogy mi van
a háta mögött. Továbbmegy a folyosón, belép a noviciusok celláiba: feszület
mindenütt, minden freskón egy bűnbánó. Szent Domonkos (a rendjébe lépő

ifjút jelenti) az, ki kezeit összeteszi vagy összeku1csolja vagy karbateszi, át
karolja a keresztet vagy eltakarja a szemeit és ostorral korbácsolja magát.

Nincs nienekvés. A vallási tökéletesség útja csak egy irányba vezethet:
a kereszt,a fájdalom, az áldozat felé. Aki el akar futni, aki vissza akar térni
amerről jött, hogy megkeresse szemeivel az Angyali üdvözletet, mely ott volt
a lépcsővel szemben, észreveszi, hogy az már eltűnt, már nincs ott, már el
takarja a fal élesszögű hajlata. De ott van helyette, szembe vele, a folyosó
végén az, amit előbb nem látott meg: egy nagy Feszület, a cellák feszü1etének
megnagyítása. Szent Domonkos kétségbeesetten kapaszkodik a keresztfába s
nem akarja, hogy a domonkosrendi szerzetes kibontakozzék ebből az ölelésből.

VII.

~,Mi6ta hivatásos irodalmárok foglalkoznak történeti kérdésekkel, Fra
Angelioöböl valami domonkosok közé tévedt ferencrendi-félét igyekeztek
csinálni. ft Berthier Beate Angelico katekizmusa c. könyvéből vettem e szava
kat. Igyegyszerűen,minden kommentár nélkül kevés jóakaratról tanúskodnak
a ferencesekkel szemben. Rögtön és válaszként azt tenném hozzá, hogy
amióta hivatásos irodalmárok foglalkoznak történeti és vallási kérdésekkel, a
ferencrendi neve idillikus és boh6ckodó széplelket kezd jelenteni. Csak ebből

a második tévedésből fakadhat az első : ferencrendi Beato Angelic6r6l.
Ha azonban a ferences jelzővel Fra Giovanninak a kereszten és a kín

szenvedésen csüggő áhítatos lelkületére akarnak rámutatni, úgy közeljárnak
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az igazsághoz. De nem kell túlzásba esni. Ha a ferencrendiek keresztrefeszített
pátriárkájuktól származtatják a Kereszt tiszteletét, akkor a többi szerzetes
rend is Krisztus követésében lelte meg saját reguláját. Minden szent életraj
zának a szent és példaképe között megvont pontos párhuzamnak kellene lennie:
liber conformitatum. A ferencrendiek mindíg hangoztatták Ferenc hasonla
tosságát Krisztushoz, a domonkosok pedig ugyanezt a hasonlatosságot igé
nyelték Szent Domonkos számára. Sant' Antonino például Krónikáinak harma
dik részében lépésről-lépésre követi Domonkos életét, miközben analógiakat
és megegyezéseket talál Jézus életével, az anyaálmoktól a halálig.

Sant' Antonino Angelico idejében a San Marco priora volt: sovány kis
szerzeteske ő is, mint az egykori Guidolino, huncut és vidám. Kettőjükközött
tökéletes volt a megértés és a bizalmasság a lelki élet terén. Még azt is mesélik,
hogy Angelico maga tanácsolta volna Rómában a pápának San Marco prior
jának érsekké tételét; és mondják azt is (de ez kevésbbé valószínű), hogya
pápa őt akarta érseknek, de Fra Giovanni elhárította feje felől a mitrát, mely
végül is Sant' Antoninót koronázta meg, ki egyáltalán nem várta ezt a kitün
tetést és kétségbeesetten menekült előle egészen az Amiata hegyére.

A Krónikák írója is hatást gyakorolhatott tehát a San Marco falfestmé
nyeire, amint ezt újabban P. Giuseppe Benelli is bebizonyítja egy, Angelico
festészetéről szóló tanulmányában.

Benelli észrevette, hogy az Angelico által festett jelenetekben és külö
nösen feszületein állandóan megjelenik valami "különszám" egy domonkos
rendi szerzetes képében, akinek jelenlétét nem tudták eddig hiánytalanul
megmagyarázni. De ha fellapozzuk a Krónikákat, meg tudjuk fejteni ezt a
titkot, mert Sant' Antonino Teodorico d' Apoldia útmutatása nyomán részle
tesen leírja Szent Domonkos különböző imamozdulataít. Benelli Sant' Anto
nino könyvével kezében járta végig a cellákat s megállapította, hogya "külön
számok" a Krónikák leírásainak festői ábrázolásai.

"Arccal a födreborult teljesen hozzásimulva.", vagy "lánccal csapkodta
a vállait", vagy "sűriin térdet hajtott, mint az evangéliumi bélpoklos", vagy
"majd összetette kezeit, majd pedig felemelte és kiterjesztette azokat, mint
a pap a Szent Misében", vagy "kitárta karjait hasonlóan a feszülethez", vagy
"tenyerébe rejtette arcát s fejére húzta a kámzsát". Kételynek semmi helye,
menjetek a San Marcóba és megtaláljátok mindezeket a mozdulatokat.

A végső tanulság pedig az, hogyha irodalmi és esztétikai előítéletek

nélkül hallgatjuk meg a San Marco falainak beszédét, felismerjük Beato
Angelicóban a keresztény aszkétikának azt a festőjét, akit ilyennek akart
rendje, melybe saját elhatározásából lépett egy pogányhordó korszak haj
nalán. Angelico paradicsomi és mennyországi látomásokat is festett, de a
kolostorban, ahol azt kellett megmutatnia, hogy milyen úton érhetők el
ezek a látomások, félretette a kobalt-tégelyt és a vértől ázott föld színét
vette az ecsetjére.
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VIII.

Egészen a XVIII. századig semmit sem ismertünk Angelico római művei
ből. A három század modernizálása során újra át meg átépített, megtoldo
zott és foldozott Vatikán, szinte labirintussá változott át, melyben az An
gelico díszítette szobának nem lehetett többé nyomára akadni. Vasari út
mutatása nyomán végre felfedezték a helyét: az ajtaja el volt falazva. Lét
rát kerítettek s az ablakon keresztül lejutottak V. Miklós pápa dolgoz6
szobájába, melynek falait Beato Angelico festette. Tévedések elkerülése vé
gett rögtön megjegyezzük, hogy Angelicót nem ez a humanista-pápa hívta
Rómába, hanem IV. Jenő, az aszkéta-pápa. Ennek a körülménynek is meg
van a maga jelentősége. IV. Jenő a megreformált szerzetesrendek pápája
volt. Korán árvaságra jutott s már ifjúságától fogva erényes és önmegtar..
t6ztató életet folytatott. Dominicivel barátságra lépett s mikor Rómába jött
a konklávéra, egy domonkosrendi kolostorban szállott meg. Firenzében, már
pápasága idején, a Santa Maria Novellában lakott s egyszerű barát módjára
példaadóan böjtölt és imádkozott. Vespasiano da Bisticei mondja róla ~

"Magasnövésű, előkelő megjelenésű, szikár személye tiszteletet parancsolt".
Firenzei tartózkodása idején ő szentelte fel az új Dómot és a San Marc6t.
Itt megismerkedett Sant' Antoninóval és Angelicóval s bizonyára tetszettek
neki a szigorú-szelíd festmények. Ezért Rómába hívta festőjüket , hogy ott
ugyanazzal a kifejező erővel és keresztény magasztossággal díszítse fel a
Cappella del Sacramento.

De IV. Jenőnek kevés ideje volt még hátra. Két évvel Beato Angelico Ró
mába érkezése után, 1447 februárjában meghalt. A trónon V. Miklós, a huma
nista-pápa követte, akit a tudomány világában "Tamás mester"néven ismertek.

"Pápa lett egy szegény, harangozó klerikusból" mondogatta magáról
V. Miklós. Atyja Sarzáriában volt orvos, de oly szegény, hogy a fiú nevelését
Bologna szent püspöke, Niccoló Albergati vállalta magára. A püspök nem
csalódott védencében, mert az a görögök ügyében tartott konziliumon jámbor
ságban és főként képzettségben felülmúlta az összes humanistákat.

Aki meg akarja őt ismerni, nézze meg arcképét. melyet Beato Angelico
festett róla a San Lorenzót felszentelő pápában.

Hosszú, halvány az orra, nagy, kissé kiugró szemei vannak, a szájá kicsiny
és húsos; elődjének méltóságos megjelenése hiányzik belőle, inkább szelid
és gondolatokba merült. "Azt szokta volt mondani, hogyha pénze lesz, köny
vekre és építkezésre költi; s pápasága alatt meg is tette mindkettőt.ff

V. Miklós Rómába egész humanista-zsibvásárt vonzott; Beato Angelico
kezdetben igen rosszul érezhette magát a sok hencegő bábeli nyelvzavarában
B bizonyára visszasírta a San Marcót.

Rómában az építkezések vezetője nem Michelozzovolt többé, hanem
Leon Battista Alberti, aki beképzeltségében erre a kijelentésre ragadtatta
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magát: "tetszem magamnak". S a többi építész is többé-kevésbbé hasonlít
hatott a mesterhez. Beato Angelico csak a pápánál találhatott megértésre.
V. Miklós a humanisták pápája volt, de megmaradt Krisztus helytartójának.
Úgy tartotta, hogy a tudomány is díszére válhatik az Egyháznak, ezért
támogatta a tudósokat s tudós volt ő maga is. De míg a Vallákban és a Poggiok
ban a műveltség lelki szárazsággá fajuIt, addig Tamás mesterben nem aludt ki
a hit és a jámborság. S mikor, a vitáktól megcsömörlötten bezárkózott dolgozó
szobájába, oly festményeken akarta felüdíteni elméjét, amilyeneket csak
Beato Angelico tudott festeni minden manierista és naturalista túlzás nélkül.

Ezért rendelte meg azobája falaira a San Marco barátjának freskóit.
Angelico pedig megérezte a humanista pápa lelkében a mély keresztény
áhitatot; megszerette őt, mindíg a közelében maradt s szinte együtt halt meg
az ő pápájával.

A dolgozószoba festése közben, ha akaratlanul is, de engedményeket tett
a pápa és udvara ízlésének. A Rómában festett épületeken nem tértek vissza
a firenzei erőszakos, kubista vonalak, itt kecsesen klasszicizáló faragott oszlo
pokat rajzolt. Tájai megőrizték ugyan a mugellói hatást, de kitavaszodtak.
Arcképei is ugyanabból az őszinte naturalizmusból fakadtak, mint eddig,
de a ruhák gazdagabbak lettek s a kelmék hulló vonalai eltérítették útjából
a lényegeshez szokott ecsetet. Angelico római korszakában már Benozzo
Gozzoli előhírnöke.

IX.

Felesleges mondannnk, hogy Angelico Rómában a legkevésbbé meggyőző.

Első pillanatra észrevesszük az aránytalanságot az alakok mozdulatainak
egyszerűsége és ruháik díszítésének gazdagsága, valamint a tiszta, átlátszó
kompozició és az architektónikus keretkiképzés között. Veleszületett termé
szetessége ügyefogyottá válik, ha kiszakad megfelelő lírai környezetéből.

Az egyszerű és természetes mozdulatok csak irreális, felvázolt háttérből

tudnak kibontakozni, míg a realisztikus pontossággal megrajzolt környezetben
az egyszerű őszinteség elvész, mint kiáltás a pusztában. Realisztikus ízű tájban
az alakoknak erőszakoltaknak kell lenniök, hogy helyrebillentsék a kép
egyensúlyát. Érdekes lenne tanulmányozni a naturalista festők természet
ellenességét, ideértve a nagy Masacciot is, ki alakjainak mélyrehat6 vajúdást
eláruló mozdulataiban, már a michelangelói titanizmus és a raffaellói pátosz
előfutára.

De Angelico naturalizmusa túl természetes volt ahhoz, hogy el ne veszett
volna a humanizmusban. A humanizmus, éppen mert elismerte a természet
kívánságait és követeléseit, monstruózusan természetellenes volt. Angelico.
maga volt az öntudatlan természet, ezért haladták őt meg, a veristák hazug
valóságában, rövid idő alatt mindnyájan.
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· A kritikusok pedig vitatkoztak, hogy vajjon Angelico a humanista festé
szet megindit6ja-e, vagy pedig reakciót jelent a naturalizmusra. Mikor kolos
torba költözött, Masaccio még alighogy megszü1etett, Andrea del Castagno
akkor kevergette először a festékestégelyeket, Paulo Vicello pedig még nem
tudott az ecsettel bánni. Csupán Masolino da Panicale csinált valami újat.

Bízvást mondhatjuk, hogy Angelico nem volt naturalizmusa tudatában
B éppen ebben rejlett a sikere, mert jaj annak, aki felismeri a saját erejét:
előbb-utóbb lesüllyed a mutatványos bódé szintjére, ahol oly képességeket
kell hencegve fitogtatnia, amilyenekkel sohasem rendelkezett.

A paraszti természetűAngelico festői kifejező tehetsége nem volt kevésbbé
erőteljes, mint földíj éé, Andrea del Castagnóé. De sohasem kérkedett vele,
bája nem leplezetten gyengeségből, hanem elleplezett erőből ered. Mikor
művészetét gazdagabbá akarta tenni, Rómában például, feleicomázta s eset
lenné lett, mint a polgári ruhába öltözött paraszt: Benozzo Gozzoli, akit
Angelico nem követett, hanem megelőzött, (mikor Rómában festett, Benozzo
egyénisége még kiforratlan volt).

Sokan azt hiszik, hogy a kolostor elszegényítette művészetét. Ellenkezőleg

áll a dolog: a kolostor világa szökkentette azt virágba. Rómában, a humania
ták között, fra Giovanni a San Marco-i kapitulum hatalmas Feszületének
festője "méltóságos festő-fráter úr" lett - fra magnifico signor pittore -,
amint az az Orviet6-i Dómot építő munkásokkal kötött szerződésben olvas
ható. Ebben annak az Új Kápolnának a megfestésére kötelezte magát, melyet
Luca Signorelli fejezett be.

Nem lehetett valami nagyon megelégedve ezzel a munkájával, mert
visszatért egy időre Fiesoleba, mint a kolostor priorja. De itt sem volt maradása,
hiszen Rómában várta az ő pápája, ki szintén elégedetlen volt már a saját mun
kájával és tanulmányaival. 1453 május 29-én II. Mohamed bevonult Konstanti
nápolyba: mindenki a humanista pápát okoita érte, aki túl sokat tanul
mányozta a régi idők könyveit és túl keveset az új idők embereit és eseményeit.

így fra Giovanni és Tamás mester együtt látták lealkonyodni a keresz
tény humanizmusba vetett reményeiket. Koruk nem ismerte el őket többé.

Angelico 66 éves korában halt meg 1544 március 18-án. Rómában temették
el a Santa Maria supra Minerva templomban. Sirkövébe ez a latin vers van
bevésve:

Non mihi sit laudi, quod eram velut alter Apelles,
Sed quod lucra tuis omnia, Christe, dabam;
Altera nam terris opera extant, altera coelo;
Urbs me Joannem Flos tulit Etruriae.

Azt hitték, hogy maga V. Miklós írta e sorokat szép, humanista latin
ságával. Holott Angelico halálának a híre már haláloságyon találta. Hat
nappal később meghalt ő is.
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