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Az 1490-es év, amelyben a gazdagsá-
gáról, győzelmeiről, művészetéről és 
fenséges épületeiről ismert gyönyörű 
város zavartalanul élvezi a béke és jó-
lét áldásait.

FELIRAT GHIRLANDAIO AZ ANGYAL 

MEGJELENIK ZAKARIÁSNAK CÍMŰ FRESKÓJÁN, 

A SANTA MARIA NOVELLÁBAN

Rengeteg okot találhatunk, amiért ér-
demes felkeresni Firenzét az Úr 1490. 
esztendejében. Ha kereskedéssel fog-
lalkozunk, meglátogathatjuk Firenze 
és Lucca textilkereskedőit. Ha gyer-
mekeink vannak, beírathatjuk őket 
valamelyik híres fi renzei vagy arezzói 
humanista mester iskolájába, vagy 

Pisa, esetleg Siena egyetemére. Ha za-
rándokok vagyunk, a Via Francigenán 
bandukolhatunk San Gimignanón és 
Sienán át Róma felé, de le is térhetünk 
az útról, hogy meglátogassuk Prato 
és Cortona zarándoktemplomát, ame-
lyekben csak nemrég jelent meg cso-
dás módon a Szent Szűz. Ha pedig 
egyszerűen csak élményekre vadász-
nánk, számos látványos ünnepi játé-
kon vehetünk részt. Ezek között van-
nak egyházi ünnepek, mint Keresz-
telő Szent János ünnepe Firenzében, 
és világiak, melyek közül érdemes ki-
emelni a sienai Paliót és az Arezzóban 
megrendezett Giostra del Saracinót. 
Megnézhetjük továbbá azokat a cso-

előkészületek 
és megérkezés
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Firenze fentebb látható, részletes térképén 
felismerhetjük a nagyobb templomokat és 
palotákat. A várost kettészelő Arno fölött 

négy híd ível, a folyó partján halászok húz-
zák be a fogást. Az előtérben felfedezhetjük 
a várost megörökítő művészt is



Irataimat mindig a dolgozószobámban 
tartom, ide a feleségem soha nem lép-
het be.

LEON BATTISTA ALBERTI

Az utcákat róva útban a szállásunk felé 
– az Öreg piac mellett található Csiga 
fogadó jó hírnévnek örvend –, talán 
felmerül a kérdés bennünk: milyen 
lehet a fi renzeiek élete a komor palo-
ták rusztikus falai között, amelyeken 
szándékosan szemmagasság fölé he-
lyezték a ráccsal fedett ablakokat. Bár 
az épületek megjelenése nem túl hívo-
gató, a legfontosabb paloták előtti pa-
dokon mégis mindig ülnek néhányan 
megbeszélésre vagy tárgyalásra várva. 
Ha mi is meg szeretnénk ismerkedni a 
tulajdonossal, legjobb, ha veszünk tőle 
valamit. Ha például textíliát akarunk 
vásárolni, akkor bebocsátást nyerünk 
a kereskedő palazzójának földszinti 
bemutatótermébe, amely tele van csá-
bító színekben pompázó textíliákkal, 
a plafonról pedig kámforral és sókkal 
átitatott molyűzők lógnak.

Ha lelkes vásárlók vagyunk, és a ke-
reskedő kiváltságosai körébe fogad, ta-
lán még az emeleten berendezett dol-
gozószobába (studiolo vagy scrittorio, 
vagyis iroda) is felvisz, ahol személyes 
és üzleti iratait tartja. A szoba beren-
dezési tárgyai közé jellemzően írásra 

és a pénz számolására használt asztal-
kák, pénzesládikák, irattartó polcok 
és szekrények, szétdobált papírok, le-
vélkötegek, mérősúlyok és esetleg né-
hány térkép tartozik. Ha jó benyomást 
teszünk a gazdára, esetleg megnézhet-
jük személyes kincseit is: ékszereit, va-
lamint antik pénzekből és érmékből 
álló gyűjteményét. Vannak, akik tel-
jes kényelemben szeretnek dolgozni: 
Francesco Sassetti, a Mediciek ban-
kára dolgozószobája mellé olyan szo-
bát épített, amelyet saját kandalló-
val lehet fűteni, és amelyben egy kád 
is helyet kapott. Munkája eredményét 
látva talán túl sok időt tölt a kádban.

Az is előfordulhat, hogy meghívnak 
bennünket valamilyen társasági ese-
ményre, ekkor alkalmunk lesz meg-
nézni a ház legnagyobb helyiségét, 

egy firenzei polgár 
otthonában
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Csak a leggazdagabb kereskedők engedhetik 
meg maguknak a szemüveget – mely fel-
becsülhetetlen segítség a könyvelés rendben 
tartásához 
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politikusok, festők, 
filozófusok 

és condottierók

POLITIKA

Több levelet kaptam önjelölt elöljárók-
tól, mint ahány nap van az évben.

LORENZO DE’ MEDICI EGY ELÖL

JÁRÓVÁLASZTÁS ALKALMÁVAL

Ha beszédbe elegyedünk egy fi ren-
zeivel, néhány mondat után rá fogunk 
jönni, hogy megszállottan érdeklődik 
a politika iránt – néha úgy tűnhet, nem 
is tudnak másról beszélni. Viszont 
jobb, ha tényleg odafi gyelünk, amikor 
az államberendezkedésről kérdezzük, 
mert a rendszer hihetetlenül kompli-
kált. A Palazzo della Signoria (amelyet 
Palazzo dei Priorinak is hívnak) a vá-
ros legmagasabb épülete, a városi ta-
nács, vagyis a signoria székhelye. A ta-
nácsnak kilenc tagja van: nyolc prior 
vagyis elöljáró – minden városnegyed 
két tagot delegálhat –, valamint a gon-
fa lo niere di gius tizia, azaz „az igazság 
zászló vivője”. Mindössze két hóna-
pos szolgálati idejük alatt minden nap 
össze gyűlnek a palotában, de sajnos 
mire megjegyeznénk a nevüket, már 
le is cserélték őket.

Hogy a helyzet még bonyolultabb 
legyen, a tanácstagoknak tanácsadóik 
is vannak, ők a tizenkét „jó ember”, 
vagyis a buon  omini, akik három hó-
napig vannak hivatalban, és mellet-

tük van még tizenhat zászlóvivő a vá-
ros különböző részeiből, akik négy 
hónapig töltik be ezt a tisztet. A hiva-
talok sorát számtalan, különböző ha-
táskörrel rendelkező bizottság gyara-
pítja, melyek közül a két legfontosabb 
a vészbizottság (balia, ez akkor ül ösz-
sze, ha a várost veszély fenyegeti) és a 
biztonsági bizottság, mely az állam-

A kormányzat központja az erődítmény-
szerű Palazzo della Signoria jellegzetes 
harangtornyával 



Igazi aranykor ez, mely életre keltette 
a csaknem örökre elveszett szabad mű-
vészeteket, a költészetet, ékesszólást, 
festészetet, építészetet, szobrászatot, 
zenét és az orphikus lírát. És mindezt 
Firenzében!

MARSILIO FICINO

Firenze közvélekedés szerint a legfi no-
mabb és leggyönyörűbb város – nem 
csak a keresztény világban, hanem az 
egész földkerekségen.

GIOVANNI RUCELLAI

A fi renzeiek égnek a vágytól, hogy mu-
togathassák városuk látványosságait, 

amelyekre hihetetlenül büszkék. Ők is 
érzik, hogy ma Firenzében élni kegy, 
és a polgártársaik által készített fi gye-
lemre méltó műalkotások új Rómává 
avatták a várost, mely sikerrel verse-
nyezhet ókori példaképével. Az épüle-
tek és egyéb műalkotások megrende-
lői a szerződésekbe gyakran még bele 
is írják, hogy „olyan szép legyen, ami-
lyen csak lehet” – più bello che si può.

A DÓM

[Brunelleschi kupolája] árnyékba bo-
rítja egész Toscanát.

LEON BATTISTA ALBERTI: A FESTÉSZETRŐL

amit 
látni kell

[53]
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vallás

A MINDENNAPOK RÉSZE

Amikor [Piovano] vallásos emberek 
közt volt, lelkiséggel kapcsolatos dol-
gokról beszélt, amikor katonák közt, 
akkor olyan érveket használt, amiket 
azok értettek, ha kereskedők közt, ak-
kor a kereskedők szakkifejezéseit hasz-
nálta, ha jól öltözött, tanult hölgyek 
közt, akkor választékos és mulatsá-
gos történeteket mesélt, de megvoltak 
a történetei arra az esetre is, ha feslett 
nőkkel beszélgetett.

A XV. SZÁZAD VÉGÉRŐL SZÁRMAZÓ LEÍRÁS 

PIOVANO ARLOTTÓRÓL, EGY VIDÉKI PAPRÓL, 

AKI HÍRES VOLT SZABAD SZÁJÚ BESZÉDEIRŐL

Firenzében mindenhol felfi gyelhe-
tünk arra, milyen fontos szerep jut a 
vallásnak. Alig találunk házat, ahol 
ne lenne kitéve egy vallásos témájú 
kép, amelynek a helye elsősorban a 
hálószoba – az elmélyülés és az ima 
színhelye. A fi renzeiek rendszere-
sen járnak templomba, ez azon ritka 
al kalmak egyike is, amikor a nők el-
hagyják otthonukat. A reggeli misék és 
a vesperások szerves részei a minden-
napoknak – legalábbis egy bizonyos 
társadalmi rang felett –, a mun-
kásokat pedig szombaton már dél-
után haza engedik, hogy akinek is-
teni útmutatásra van szüksége, részt 

vehes sen az esti szentmisén. A leg-
szegényebbektől a leggazdagabbakig 
min denki bőkezűen ad alamizsnát, 
a vég rendeletekben sokszor hagynak 
pénzt kórházakra és kolostorokra, és 
az elhunytak külön összeget adnak a 
saját lelki üdvükért mondott misékre. 
A városban számtalan vallási körme-
netet tartanak, ezeket, ha akarjuk, sem 
tudjuk kikerülni. A legszebb látvány-
ban akkor lehet részünk, ha a dóm és 
a Piazza della Signoria közti utcákról 
nézzük a felvonulásokat.

A bejáratok fölött gyakran látha-
tunk szentképeket, az utcasarkokon 
pedig feszületet vagy a Szent Szűz ké-

Fra Roberto Caracciolo prédikál a tömeg-
nek. A fi renzeiek – látszólag – komolyan 
veszik a vallást 
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FARSANG

Táncot, dalt, zenét ma nékünk!
Szív nem fáj, s nem fárad el.
Az kell, ami itt van és most,
Mert a holnap úgyse biztos…

RÉSZLET A CANTI CARNASCIALESCHI 

VULGÁRIS NYELVEZETŰ DALCSOKORBÓL, 

MELYNEK NÉMELY DARABJA LORENZO 

DE’ MEDICI TOLLÁBÓL SZÁRMAZIK

Ha Firenzébe készülünk, látogatásun-
kat próbáljuk úgy időzíteni, hogy va-
lamelyik nagyobb fi renzei ünnep ide-
jére essék – ezek a rendezvények a 
színházi, egyházi látványosságok és 
a sportesemények csodás keverékei. 
Az ünnepek széles skálán mozognak: 
az idelátogató külföldi méltóságok 
visszafogott üdvözlésétől kezdve má-
jus elseje vidám ünneplésén át Szent 
János napjáig. A leggazdagabb vigas-
ság vitán felül a farsang, melynek ide-
jén a város összes főbb utcáját elborít-
ják a lobogók, aranyozott címerek és a 
gazdagon díszített kárpitok, melyeket 
a paloták ablakaiból lógatnak ki a ha-
talmas, lármázó tömeg feje fölé.

Tegyük fel az álarcunkat és csatla-
kozzunk az utcákon nap mint nap vé-
gighömpölygő felvonuláshoz. Nők el-
vileg nem vehetnek részt ezeken a kör-
meneteken, de lépten-nyomon adódik 

alkalom arra, hogy az ember az abla-
kokban és az erkélyeken lógó csinos 
lányoknak csapja a szelet. Lorenzo de’ 
Medicinek beszámoltak olyan esetről, 
amikor a duhaj ünneplők hógolyóval 
kezdték dobálni Marietta Strozzi ab-
lakát. Az egyik alaknak „sikerült elta-
lálnia a hölgy arcát a hóval”, de a tűz-
ről pattant Marietta megtorolta a tet-
tét, „olyan kecses volt, olyan ügyes a 

ünnepek 
és viadalok

Egy csapat énekes ad szerenádot az ablak-
ban álló fi renzei hölgyeknek farsang idején



A város falait a polgárok gyönyörű vil-
lái veszik körül, mesés szépségű, díszes 
kertekkel; a környéken pedig annyi a 
palota, a nemesi villa és annyi lakos él 
itt, hogy egészen olyan, mint egy város.

GREGORIO DATI

Ez a liget kellemes enyhet ad, nemcsak 
nekünk és szomszédainknak, hanem 
azoknak az idegeneknek és utazóknak 
is, akik a nyári hőségben erre járnak […] 
És nincs olyan utazó, aki meg ne állna 
egy negyed órára, hogy megtekintse a 
gyönyörű növényekkel teli kertet.

GIOVANNI RUCELLAI QUARACCHI BIRTOKÁRÓL

Bár a fi renzeiek a városban élnek és 
dolgoznak, igencsak szeretik a vidé-
ket. Amint kilépünk a város kapuján, 
láthatjuk, hogy több száz takaros villa 
pettyezi a környező, ciprusokkal borí-
tott dombokat. Nyáron tökéletes me-
nedéket nyújtanak ezek a házak a for-
róság elől. Már Arcetriben is, amely 
csak rövid sétányira fekszik a domb-
oldalon, az Arno déli partján, ott áll 
a Villa La Gallina, melynek fi gye-
lemre méltó éke egy meztelenül tán-
coló alakokat ábrázoló freskó. A város 
északi oldalán áll Francesco Sassetti 
La Pietra nevű, gyönyörű villája, me-
lyet abból a pénzből vásárolt és bőví-
tett, amit a Medici-banknál keresett.

Firenzétől nyugatra,  Quaracchi ban 
Giovanni Rucellai épített csodás kú-
riát (az ő nevéhez fűződik a Santa 
Maria Novella templom homlokzata 
is). A család mindig is jó viszonyt ápolt 
bérlőivel, akiknek már több generá-
cióra visszamenőleg adták bérbe a föl-
det. Amikor Giovanni Ber nardo nevű 
fi a feleségül vette Nan nina de’ Medi-
cit, a földművesek egy hatalmas olaj-
fát ajándékoztak a párnak, amit ko-
csin vontattak oda. Amikor aztán egy 
évtizeddel ezelőtt Giovanni tönkre-
ment, a hálás parasztok közbeléptek, 
és saját költségükre továbbra is gon-
dozták a kertjét.

FIESOLE

Ha careggi visszavonultságodban ké-
nyelmetlenné válik a forró évszak, 
megfontolhatod tán, hogy Fiesole érde-
mes a fi gyelmedre. A lankás dombolda-
lak között bőven van itt vizünk, és mi-
vel az enyhe szellők állandóan frissíte-
nek, a nap heve kevéssé zavar. Ahogy a 
ház felé közeledsz, úgy tűnik, körbeve-
szik a fák, de ha ideérsz, láthatod, hogy 
akadálytalan kilátás nyílik a városra. 
A környék ugyan sűrűn lakott, itt azon-
ban élvezhetem azt a magányt, amely 
oly nagyon illik természetemhez.

ANGELO POLIZIANO MARSILIO FICINÓHOZ

firenze 
környéke

[109]



barangoljuk be 
toscanát!

Arezzo • Cortona • Prato • Lucca • Pisa 
San Gimignano • Siena • Pienza

Most, hogy a Firenze nyújtotta örö-
mökbe belekóstoltunk, bizonyára kí-
váncsiak vagyunk arra, mi mást kínál 
még Toscana. Ez a fejezet három le-
hetséges útvonalat ír le: keleti irányba, 
Arezzo és Cortona ősi etruszk városai 
felé; nyugati irányba, lefelé az Arno 
völgyében, a gazdag Prato, Lucca és 
Pisa felé; valamint dél felé, a Via Cassia 
mentén, hogy megszemlélhessük San 
Gimignano, Siena és Pienza szépsé-
geit. Bármelyik útvonalat követjük is, 
íme egy jó tanács: ha a helyiekkel be-
szélgetünk, sose hasonlítsuk városu-
kat Firenzéhez, mert erre minden-
hol nagyon érzékenyek. De ilyesmire 
egyébként nincs is szükség, hiszen a 
helyi ünnepségek hihetetlenül érdeke-
sek, és mindenütt a legmagasabb szín-
vonalú műalkotásokat csodálhatjuk 
meg. Minden toszkán büszke honfi -
társai alkotásaira és eredményeire, és 
nem is ok nélkül.

AREZZO

Arezzo és Firenze meglehetősen bo-
nyolult viszonyt ápolnak. Arezzo az 
elmúlt időkben számos hírességet ne-
velt ki, akik végül mindig a nagyobb 
szomszédnál szereztek nevet maguk-
nak – az arezzóiak nem kis bosszú-
ságára. Már az ókorban is így volt, 

hiszen Maecenas, Augustus korának 
nagy művészetpártolója fi atalon a ra-
gyogó Rómába költözött Arezzóból. 
Pet rarca, az itáliai irodalom egyik 
legnagyobb alakja szintén itt szüle-
tett, azonban hírnevét annak köszön-
heti, hogy Dantéval és Boccacció val 
együtt tagja lett a fi renzei irodalmi 
panteonnak. A XV. század első felé-
nek kiemelkedő fi renzei humanis-
tája, Leo nardo Bruni Arezzóban látta 
meg a napvilágot, de hamvait a Santa 
Crocéban elhelyezett fenséges sírem-
lék őrzi. Sőt Bruni híres munkáját, a 
Lau da tiót sem szülő városáról, hanem 
választott hazájáról, Firenzéről írta.

Mindezért cserébe a város – leg-
alábbis 1384-ig, amikor Firenze meg-
hódította – több száműzött fi renzeit 
fogadott be, például Dantét, aki az-
után menekült ide, hogy rossz oldalra 
állt a guelfek és a ghibellinek közt dúló 
viszálykodásban. Manapság, ha egy 
fi renzei meglátogatja Arezzót, kény-
telen igazat adni Gentile Becchinek, 
Lorenzo tanárának és a város püspö-
kének, aki azt írta: Arezzo provinciá-
lis város, teljes szellemi tespedésben.

giostra del saracino

Mindazonáltal vannak olyan pillana-
tok is, amikor még a legunottabb fi -

[115]
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