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Ezt a képet hosszú ideig Cimabuenak tulajdonították,
csak az újabb kutatások derítették ki, hogy Duccio da
Buoninsegna szienai festőtől származik, aki 1285 táján
festett Firenzében, bizonyságot téve a szienaiaknak óri
ási előrehaladottságáról a festészetben. Egy másik oldal
kápolnában Szent Fülöp martiriumát örökíti meg halha
tatlan naturalizmussal Filippo Lippi, majd meg Bene
detto da Maiano originálisan szép mesterműve ragadja
meg figyelmünket. Alacsony rács mögött félkörben ívelő

dik Filippo Strozzi síremléke széles plasztikus mintájú
keretben. A félkövér mélyedésben fekete márvány alapon
fehér bambinós Madonna; a reliefet édes virágkoszorú
fonja körül, jobbra-balra a sötét kövön vakító fehérség
ben csodaszép angyalok lebegnek. A Kórust Ghirlandaio
népesítette be freskókkal, Lorenzo unokaöccse, Giovanni
Tornabuoni megbizásából, aki a munkát 1200 arany du
káttal honorálta. Érdekes anakronizmussal a bibliai sze
mélyeket és a szenteket saját korának viseletében festi
meg s Iezáltal a vallásos témájú freskók a leghűbb ké
pét nyujtják Firenze életéből a XV. században. Sok mű

vész volt Ghirlandaio segítségére, köztük, az akkor 15
éves Michelangelo is. Bár számos jelentős mű van itt,
nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a híres fafeszüle
tet, mely pendantja a Santa Crocéban őrzött Donatello
feszületnek és amelyet Brunelleschi Donatellonak arra a
megjegyzésére faragott, hogy ő csak kritizálni tud. Bol
dog Alessio degli Strozzi kriptája után a sekrestyébe
érünk, hol diófaszekrények közt egy tisztán hársból ké
szült gazdag aranyozású szekrényben értékes ereklyé
ket őriznek. Az ajtó melletti mosdó zománcozott terra
kottából, Giovanni della Robbiának legszebb dolgai közé
tartozik. Egy fehér márvány kariatidot gráníttartállyal
Michelangelónak tulajdonítanak.

A templom mellett külön bejárat vezet a Chiostro
Verde-n át a világhírű Capella degli Spagnuoli-ba (Spa
nyol kápolna.) A Chiostro folyosó ján Uccelo (Paolo di
Dono) terra verde (zöld földj-ből készült freskóin egy
egy pompás fej vagy alak emelkedik ki az elhalványúlt
zöld árnyalatokbóI. A stílus komolysága itt a világtól való
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elszakadás békés hangulatát kelti. Még inkább fokozza
ezt a hatást a rózsafákkal megszakított gyepfelületnek
haragos zöldje. A spanyol kápolna mind a négy fala, he
gyesen összefutó mennyezetével a trecento (1355.) fes
tészet csúcspontja. Alig létezik képzőművészeti alkotás,
mely a keresztény miszticizmusnak ilyen himnuszát tud
ná zengeni. Mestere Andrea da Firenze, aki a sienai is
kola hatása alatt egy időre még Giotto dicsőségét is elho
mályosította. A falakat beborító szent témák részletezé
séhez kötetek kellenének. A főbb helyeken az Úr szen
vedését és halálát szemlélhetjük, majd ismét a poklok
tornácán látjuk Jézust, ahonnan a megszabadítottak ez
reit vonja Maga után a tanácstalanul álló ördögök ijedt
bámulására. .

A keleti oldalon a dominikánus rend apotheozisa van
megörökítve. Az Egyház, a pápa, a császár, a püspökökön
és lovagokon keresztül egészen a koldusdiákig minden
osztály képviselve van rajta. Jobb oldalon Domonkos
vitatkozik az eretnekekkel, akik az isteni bölcsesség ál
tal meggyőzve, téves tanításaikat tépik szét, míg az elő

térben a domonkosok (Domini canes) tarka, fekete, fe
hér kutyák által allegorizálva, üldözőbe veszik a szelíd
bárányokra törő tévtanító farkasokat. Egy másik mezö
ben torkoskodó és táncoló gyerekek, magas urak és szép
dámák előkelő szórakozások közt hódolnak a világi élve
zeteknek, amiknek hiábavalóságára valamivel odébb is
mét a bűnbánat cselekedetei figyelmeztetnek. Az eltéve
lyedettek végül is megigazulva vonulnak a mennyország
ba. A fenti személyek közül sokan a festő kortársait vé
lik felismerni, így XI. Benedek pápát, Szép Fülöpöt,
Cimabuet és Petrarcát. Az ibolyával mintázott zöldruhás
nőalak állítólag Laura volna.

A nyugati falon aquinói Szent Tamás diadala látható,
evangelisták, angyalok és patriárkák kíséretében. Lábai
nál három levert főellensége, körülötte a főerények le
begő nőalakjai, előtte pedig pazar gótikus székeken a hét
teológiai tudomány és a hét szabad művészet ül, ki-ki
legjelesebb képviselőjével. 6- és Új Testamentumi böl
csek és tudósok: Ptolomeus, Cicero, Justiniánus, Hiero
nymus és Agoston. Mikor a Chiostro dei Morté-n keresz
tül elhagyjuk a Capella degli Spagnolit, Aquinói Szent
Tamás színes terrakotta szobra mégegyszer figyelmez
tet bennünket, hogyatomizmus fellegvárától veszünk
búcsút.

Kolossváryné Darányi Ella.
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