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IRTA: KOLOSSVÁRYNÉ DARÁNYI ELLA

A San Marco temploma művészi szempontból érdektelen, L Cosimo saját
költségén alakíttatta át, a vele kapcsolatos kolostorral együtt és a dominiká
nusok fenntartásáról is ő gondoskodott. Mindez azonban nem akadályozta
Savonarolát, hogy lázító pamfletjeit a Mediciek ellen ne innen röpítse ki, úgy,
hogy amikor a tüzestollú zordon aszkétát már régen elhamvasztották a máglya
lángjai, a rendje meg száműzetésben volt. III. Pál pápa közvetítésével jöttek
vissza a dominikánusok Firenzébe, mikor a Medici uralomtól már nem kellett
tartani. A fanatikus lelkesedéstől emésztett szerzetes felidézése után, meg
nyugvással pihen meg a szem a sekrestye impozáns fekete márványkoporsóján,
mc1yen szent Antal első prior és későbbi firenzei érsek alakja nyugszik. Érdekes
átgondolni, hogy ugyanezen a helyen és ugyanabban az időben, amikor Savo
narola és társai, köztük Fra Bartolommeo, a nagy festő is, vissza nem riadva a
legnevetségesebb eszközöktől, mint amilyen a Gyermekgárda volt, a viszonyok
megváltozásán törhetetlen erővel dolgoztak; mennyi csendes szent élt magá
nyos szemlélődő életet, az irgalmasság rejtett cselekedeteit gyakorolva.

A múzeummá alakított kolostorban tíz évet töltött Fra Angelico da
Fiesole, a firenzei festészet legátszellemültebb mestere, ki természetfeletti
csodákkal népesítette be e kopár falakat, amelyek között angyali módon élt.
Míívészete a leggyermekibb egyszerűségethirdeti. Egyetlen ihlető eszköze a Hit.
Az utókor találóan fűzte nevéhez a Beato (boldog) jelzőt, hiszen ha csak a
rendtársak negyvenkét cellájába festett evangéliumi jeleneteket nézzük,
lelkünket ellenállhatatlanul ragadja meg az örök boldogság előérzete. A kilen
ccs cellában a "Coronazione della Vergine" nevű leheletszerű színes ima már
sokaknak szemére csalt könnyeket. Soha művészet jobban nem bizonyította
nekem minden bűn csunyaságát és a krisztusi eszme tökéletes szépségét.
:B~s mégis hány meg hány száz ember jön ide a világ minden tájáról gyönyör
ködni a színek páraszerű fjnomságában, az igazi intuitiv zseni hallatlan ki
fejezőképességében, hányan üdülnek, élveznek, esetleg talán kissé el is mélyül
nek és végül mégis milyen sokan mennek el a lényeg mellett. És hány, aki itt
a feddhetetlen élet kristályforrásából ivott, merik utólag kijelenteni századunk
ostobán analizáló racionális pökhendíségével, hogy a hit túlhaladott álláspont.
Hát nem, a középkor igazán tudós dominikánusainak kolostorfalán ötszáz év
mulva is vakítanak a glóriák a szentek feje körül.

A cellasor végén jutunk azokhoz a szobákhoz, amelyek Cosimo de Medici
nek voltak fenntartva, aki óriási kultúrteljesítményei között itt keresett
lelki üdülést és szívesen elbeszélgetett a szent Priorral és Fra Angelicoval.
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S ahogyan végighaladunk az egész épületen, mindenütt a falak mentén és az
ajtók felett feltűnikaz Üdvözítő édes alakja, aki hullámos szőke hajjal, hófehér
báránybőr tunikában zarándokként természetesen beszélget el a szerzetesek
kel; majd ismét átlátszó megdicsőültségbenlebeg, mint a Feltámadás utáni
kerti jelenetben, hol tekintete szelíd melegével kárpótolja Magdolnát a "Noli
me tangere"-ért.

A régi zarándokmenhely (Ospizio dei Pellegrini) helyiségeiben vannak
összegyüjtve Fra Angelico egyéb festményei. Itt van az annyira bámult
műremek a Madonna Linauoli (lenszövők) nagy szárnyasoltára. Valóban
ez Szűz Mária legszebb létező képe. Ennél szebb már csak a valóságban lehet.
Valamelyik műkritikus azt mondta rá, hogy ezt a képet a mester az akkori
legfinomabb tollal rajzolta és lágy lehellettel színezte. Sem szavak, sem repro
dukciók nem képesek róla fogalmat adni. A sok arany és szín renaissance
pazarságában a lélek egyszerű gyermeki bája a szeretet olyan eleven kifeje
zésével párosul, amely legszebb apoteózisa a szűz-anyaság titkának. Hát
még Settignalo márványkeretén a tizenkét zenélő angyal irizált szárnyakkal,
pompás öltözetben, homlokukon a legtisztább szellemek lángjeiével ! Fra
Angelico legjelentősebb műve azonban mégis csak a kapitulum teremben
levő óriási freskó, a "La crocijissione" és a folyosó végén az üveglappal fedett
feszület, melyen Szent Domonkos térdelve fogja át a keresztfát. Halványkék
alapról finom rózsaszín árnyalatban emelkedik ki az Úr Jézus teste, s míg
sebeiből élénk pirossággal buggyan ki a vér, végigfolyva a kereszt alján,
tekintete szeretettel pihen kedves fián.

A nagy Crocifissionera Mauclair, Firenze alapos ismerője azt mondja :
"Spectacle d'une magnificence et d'une emotions merveilleuse." Az ember
igazán nem érti, hogy a realizmust ilyen tökéletesen mellőző alkotás, melyen
a gonosz lator arckifejezése egy megbüntetett iskolásfiú ártatlan grimaszához
hasonlít, mégis olyan eleven erővel markol a lélekbe, hogya nézők órákhosszat
ülnek a terem padjain, elmerülve a Kálvária fenséges drámájában; Szűz

Mária összeroskadásának a tökéletes rezignáció adja meg a nemes mérsékletű

pátoszt, az őt segítő szent asszony alabástrom arcán természetfeletti könny
pereg. Jobbra, balra szentek és egyházatyák légiója. sorakozik, fegyelmezett
részvéttel mutatnak a keresztre, avagy szívfacsaró sírással fordulnak el tőle.

Elől a legtökéletesebb igézetben Szent Domonkos térdel, szemében az isteni
szerétet lángja ég.

A délutáni órákban felkerestük a Boboli-kertet, ezt a gigászi méretű

parkot. A falmagasságú nyírott sövénnyel szegélyezett útvesztőkben órákig
barangolhat az ember. Pompásan karbantartott sétautak végén, avagy el
rejtve az örökzöld sűrűjében, Bologna és Giambologna szoborremekeire
bukkanunk. Patinás fehér mitológiai alakok szunnyadnak ott százados fák
alatt, megzöldült, mohától lepett bronztartályokon olasz figurák incselked
nek a Trytonokkal, egy-egy óriási sétány végén merev istennő néz le részvét-
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lenül a járókelőkre, hogy azután a hatalmas Neptun-csoportnál álmodozásra
szólítsák fel a tó aranyhalai. Ami kertészeti architektúra csak kifejlődhetett

a XVI. századtól a XVIII.-ig, az mind tökéletes megoldást nyert itt: széles
lépcsőzetek vezetnek a nagyobb monumentumokhoz és százados ciprusok
veszik körül a pavillonokat, kutakat, terraszokat. Amfiteatrális körlépcső

közepén eredeti egyiptomi obeliszk emelkedik piros gránitkőből (Kr. előtt

350-ból), odébb óriási antik fekete márványkád a Phídias-korabeli szobrok
társaságában.

Gyönyörű kirándulás Firenzéből a környékbeli Certosa, a híres karthauzi
kolostor. A villamosállomástól gyalog kell megmászni a hegyet, melynek
legtetején van az óriási középkori várkastély. Oldalán négyszögletes apró
külön házacskák, mint fecskefészkek sorakoznak egymásmellé, ezek a barátok
lakásai ; a karthauziak egymástól elkülönítve a vasárnapi étkezési időt kivéve,
teljes magányban és teljes hallgatásban élnek. Mikor felérünk a napsütötte
feudális jellegű udvarra, a látogatók kalauzolásával megbízott szerzetest
éppen felváltja. egy másik feketeszemű, szakállas, sarus karthauzi. Leültem 9,

széles kőfalra, melyre melegen tűz a nap és onnan nézem a zárda körüli vad
regényes mélységet és az előttem elterülő szelíd olasz tájakat. Ez itt az annyi
szor emlegetett firenzei "soave-austero"l, mely nemcsak a zárdák tulajdona,
hanem ott ragyog a nagy meaterek alkotásain csakúgy, mint a cipruszok
halálosan komoly égbenyúlásán a ragyogó, mosolygó szőlőligetek felett. A
karthauzi vezetésével elindulunk a végnélküli lépcsőkön, boltíves, oszlopos
nyitott tornácokon, udvarokon keresztül, legelőször a templomba. Számos
Giotto és Fra Angelico iskolájába való festmény közt különösen hatásos
"Szent Ferenc megsebzése a Szeráf által" Cigolitól.

Lenn a kriptában pompás szarkofágban nyugszik Johanna nápolyi királyné
udvarmestere, Niccolo Aocaioli, aki ezt a zárdát saját költségén építtette,
minekután Nápoly városát egy hasonló kolostorral ajándékozta meg. Sajnos,
a részletekről nem lehet sokat tudni. Az építész valószínűleg Orcagna volna ;
a Ricasoli-Accaioli család azonban nem engedi az archívumok tanulmányozá
sát. Alakja ott fekszik a kápolna oldalában Donatellótól faragva, Sangallo
pazar díszítésével, előtte a földön a család többi tagjai nyugszanak márvány
domborművű kőlapok alatt. Vezetőnk némán int, hogy az egyik majdnem
életnagyságú vértezett lovag művészi szépségére figyelmeztessen, majd a
kripta másik kápolnájában Angelo Accadoli kardinális fekvő reiefjét mutatja
meg. A kriptához vezető lépcsők falán szép freskók vonulnak végig, az első

emberpárt és Krisztus feltámadását ábrázolják. Bár a certosai műkincsek

legjava a firenzei múzeumokba vándorolt, maradt még elég értékes kép a
kapitulum teremben, a folyosókon és a tekervényes lépcsők mentén. Kinn,
egy oszlopos tornáccal körülvett, a szokottnál nagyobb, tipikusan olasz

l) Édes zordság.
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zárdaudvar egyúttal temetkezési helyül is szolgál. Egyszerű kőlapokra vésett
felírásokon, sírköveken jár az ember. A falakon is sűrűn sorakoznak az elhúnyt
rendtagok emléktáblái, egyik-másik francia vagy latin nyelvem. A karthauziak
maguk ássák meg sírjukat. A temető szabadon hagyott területein pedig élet
erősen zöldelnek a saláták és egyéb főzelékek. Ennek az udvarnak a közepén
van egy nagyon híres mély kút, mely Michelangelo rajza szerint készült.
Két oszlopról csodálatosan szép kovácsolt vasdíszítmény emelkedik a magasba,
ezen függ az ostyalalakú kerék, melyről ismét láncok futnak le a faragott
kőmedencébe.Alkalom nyílik egy üres karthauzi lakosztály megtekintésére is.
Két kis egymásbanyíló cella, az egyikben szalmazsákos ágy, a másikban
íróasztal, tinta, toll, szék. Az előszobában, mely nyitott kis erkélyre vezet,
éléskamraszekrény a magányos étkezésekhez. A terraszról pompás panoráma
nyílik a messzeségbe és szűk kis lépcső vezet le az alig néhány négyszögöles
kertbe, melyben citromfától kezdve százféle virág és főzelék szoros tömött
ségben alapos gondozásról tanúskodik. Minden szerzetesnek van egy ilyen
külön magas kőfallal körülvett kertecskéje. A vasárnapi közös étkezéskor
használt refektóriumban óriási tölgyfaasztalokon mázos cserépedények áll
nak, az angol hölgyek nagy csodálkozására, akik sajnálkozásukat hangosan
fejezik ki a "poor man"-ek rettenetes életmódja felett. - A kényelmes ivó
szobának berendezett alsó bolthelyiségben kóstolgatják a kirándulók a hami
sítatlan chartreuse-t és a barátok által gyártott csokoládét. Amilyen hang
talanul árusítanak a szerzetesek, olyan nagy zajt csapnak a látogatók.

Firenzének egyik szűk kis mellékutcájában, a Burge Pinte 58. sz. alatt
van egy l 240-ben épült klastrom, ahol a Pápa kívánságára, kinek két karmelita
húga volt, őrizték sokáig Pazzi Szent Magdolna épségben maradt testét az
akkor még karmelita zárdában. Ennek a klastromnak egyik falán van Perugino
legnagyobb mesterműve, "Krisztus a keresztfán", mely egyúttal a freskó
művészetnek is legnagyobb remeke. Ez a kép, mely a Quattrocento festésze
tének elismert csúcspontja, most állami tulajdon, mely egymagában van
és külön belépődíjjal lehet megtekinteni. Leírhatatlan nyugalom árad az
egységes tiszta kompozícióból. Az Úr Jézus fenséges alakja kétséget kizáróan
adja tudtára a látónak, hogy befejeztetett; a világ megváltatott. Mária
Magdolna szent áhítattal tekint fel rá, mint aki legelőször és legjobban része
sült a keresztáldozat gyümölcseiben, jobbra Szűz Mária áll külön mezőben,

összekulcsolt kezekkel, mellette Szent Bernát térdel. A kép balszárnyán
Szent János néz Mesterére Szent Benedek kíséretében. A háttéren szelíd
umbriai táj, melyen szintén ünnepi felszabadultság leng, köti össze a külön
külön kontemplációba merült alakokat. A színek olyan hallatlanul frissek
és szépek, hogy a mai előrehaladottreprodukciós művészet lapjai közt kutatva,
egyet sem találtunk, mely az eredeti színezést csak némileg is megközelí
tette volna.

Firenze pazar szentélyei közt a, Santo Spirito templom tesz reánk külö-
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nÖsen nagy hatást, mely Ágoston-rendi szerzetesek számára épült 1432-ben,
Brunelleschi, a nagy firenzei építőművész terve szerint. Külseje renaissance
vonalú nyers kő, belsejében 87 korintiai oszlop harm6nikus elhelyezése,
a félkupolák, mellékoltárok végtelen sora, a mennyezet pompás easette-jei
alatt csodálatosan szép világítást adnak. E latin kereszt formájára épült óriás
templomban tökéletes szépségű térhatások figyelmeztetik az embert a klasz
szikus architektúra örök törvényeire. "Ariosa" (levegős) mondja Vasari,
a Santo Spirito csodás fényhatására. A levegős térségben a tiszta világos vona
lak áhítatra intik a belépőt. Ó! az olasz renaissance nagy mesterei, akik
olyan biztos kézzel vezetik a lelket a Szépen keresztül Isten ismeretéhez !
Ha már a teremtmény a formák és vonalak ilyen apotheózisát tudja nyujtani
Urának, vajjon föltételezhető-e,hogya Teremtő jutalmát illetőleg túlzottak
volnának a szentek várakozásai? Hiszen az emberi szellem alkotásai még
legpazarabb produkciójukban is salakós töredékei Annak, aki maga a tiszta
Szellem, aki puszta Létével összeköti a világ összes művészeinek álmodozásait
és az "örök" jelzőt csak annak kölcsönzi, aki művében leghívebben fejezte ki
azt, ami lelkében eszményként szunnyadt.

Az oltár feletti Madonna FiIippino Lippi egyik főműve. KeresztelőSzent
-János gyermeki bájjal nyujtja a kis Jézusnak a keresztet; balra két szent
mutatja be az Isten anyjának a jámbor Nerlit és feleségét, a háttérben pedig
11 Palazzo NerIi és a város kapuja, San Frediano látható. Utolérhetetlen szép
ségű fehér márvány faragás Andrea Sansovino "Altare del Sacramento"-ja.
A sekrestyéhez vezető folyosón 12 kőoszlop tartja a mennyezet tüneményes
rozettáit, Sansovino műremekét. A nyolcszegletű sekrestyét Pollaiulo fejezte
he, építészetileg is rendkívül érdekes. A nagy ajtó felett bámulatba ejti az
embert Ulisse Sansovino-nak egy freskója, mely a tengerparton sétáló Szent
Ágostont ábrázolja ismert látomásával. A szent a "De Trinitates" nevű művén

gondolkodva meglát egy gyermeket, aki kis homokgödröcskébe akarja átmerni
a tenger vizét. Ehhez hasonló vállalkozásnak tartja Szent Ágoston a "Szent
háromság egy Isten" nagy titkának fejtegetését a szűkös emberi elme számára.
Sokáig néztük ezt a képet, mely azt mutatja, miképpen figyelmeztette Isten
a nagy tudóst, akinek számára már annyi titkát föllebbentette, a tökéletes
szellemi alázatosságra.

A Bobeli-kerttel összefüggőPalazzo Pitti komor méltóságával, nagy egy
szerűségével megint csak Brunelleschi elgondolásait hirdeti. Pitti gazdag
firenzei kereskedő volt, kiről azt regélik. hogy főambiciója volt, hogy akkora.
palotát építsen, amelynek udvarába az egész Palazzo Strozzi belefér, ablakai
pedig olyan nagyok legyenek, mint a Medici-palota bejárata. Azt is mesélik,
hogy mikor palotája elkészült, lakomát rendezett s a meghívottak közül száz
irígyét tallérokkal teli zsákokra ültette. Ha mindez nem is felel meg teljesen a
valóságnak, annyi bizonyos, hogy a Palazzo Pitti az idők folyamán megfelelt
a firenzei nagyhercegek igényeinek, később pedig az olasz királyok lakása lett.
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A pazar termekben, himzett selyemmel kárpitozott lakosztályokban elkáp
ráztat a szobrok és freskók sokasága és a Medici-bútorok szépsége. Az empire
trónterem, ereklyekápolna, zeneterem és a klasszikus fürdőszoba fogalmat
adnak a város kulturális életéről az elmult századokban. Legnevezetesebb
azonban mégis csak az antik képtár, amely mellett a modern festménygyüjte
mény jelentőségeeltörpül. Végnélkül sorakoznak egymásba a termek, melyek
ben az ember a reprodukciókból ismert csaknem összes híres festményt egymás
mellett látja meg. A fáradtabb nézőt szinte lenyűgözi a világhírű alkotásoknak
ily szoros együttese, szeretné az ember Tizián, Guido Reni vagy Coreggio,
egyik-másik képét egyedül látni egy külön falon, hogy újabb műremekek ki
ne ragadják a már egy témába elmerült szemlélőt. Egyesek, impozáns bronz
rámák függőleges oldalán vannak a falhoz erősítve, így a különböző világítá
sok szerint elmozdíthatók, mintegy ellapozhatók a fal mellől. A Pitti gallé
riánál is le kell mondanom a festmények leírásáról, szerény tollam hogyan is
ecsetelhetné Giorgoné, Veronese és Tintoretto alkotásait, és hogy fejezhetné
ki azt az intelligenciát, mely Rattael portréinak síma elegánciájából árad '?
Velasquez előkelősége, Tizián férfiassága és Carlo Dolci átszellemült lelkisége
mi mindent taníthatna még a mai kor művészeinek, .akik sokszor elfelejtik,
hogy újat hozni büntetlenül csak annak szabad, aki a régiből már mindent
megtanult. Ah, de hol vannak azok az idők, amikor a növendék évekig leste
alázatos áhítattal mestere ajakáról a mesterség titkait és hol vannak a régi
Mesterek? A Palazzo Pitti rideg kaszárnyakülsejével pompás belső keretben
őrzi a quattrocento festészet legszebb remekeit. A bíborselyem kárpitokon
tündöklő képektől alig látni a termekben elhelyezett óriási, alabástrom,
féldrágakővel berakott márvány- és mozaikasztalokra. Még a több méter
széles lapis-lazuli asztal mellett is, melyen az ötvösmunka 14 évet vett igénybe,
érzéketlenül haladnak el a látogatók, a Raffaelek szédítő varázsában.

A súlyos művészi élményektől kimerült utas kikívánkozik a szabadba és
a fiesolei virányos lejtőkön a San Domenico-zárdához jut, hol az angyali Fra
Angelico 20 esztendőt töltött. Kevésbbé látogatott régi klastrom ez. Az ódivatú
harangcsengőt sokáig húzzuk a tömör tölgyfaajtón, amíg végre valaki ajtót
nyit. Ősrégi faragott kőornamentikábólomlik ki a küszöb kis lépcsője a hosszú
folyosóra.

(Folytatása következik.)
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