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XXIX. 

ROMA, sept 11. 

. Nem szün meg a világváros kimerithetlen bő
sége- s rendkívül érdekes jeleneteivel bennünket 
boldogítani, egyszersmind fárasztani. Tegnap bense-
jét s alapjait csodáltuk sz. Péternek, széditö magas
ságú kúpja mozaikos üregébe csak félékeny pilla
natokat vetvén., Ma reggel megedzve kebleinket 
bátran neki indulánk az egyiptomi gúlákkal vete
kedő gömbölytetönek. 

Aelius hídját — most S. Angelo— Bernini hősi 
nagyságú angyalai szegélyzik Urunk szenvedése esz
közeivel, meg az apostoli főnökök szobrai Loren-
zetto- és P. Romano-tuL Az élőkor emlényei- s köl
teményeivel telve valami rendkívülit akarnánk a 
Tiberisen észrevenni; ez pedig igen egyszerűen foly
dogál, s rendesen olly szerény és,nyugodt, mintha 
szégyenlené, hogy nem az ma, a mi egykoron volt: 
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midőn rajta hozák a legyőzött nemzetek kincseit és 
fejedelmeit a világ urának lábaihoz. A híd végén 
meredez Hadrian barna, kerek sírtömege, melly 
hajdan pároszi márványnyal borítva, minden addig 
létezeit építészeti fényűzésen túl akart tenni. Ho-
norius óta föllegvár szerepét viselvén, a gótok ellen 
lapos födeléről lehányt szobrokkal védelmezek. Ott 
állott valaha a császár óriási négyfogatú kocsija is; 
de leszállani kényszerité az idők hatalma, s a nagy 
Gergely korában megszűnt dögvész hálaemlékeűl 
később oda fölillesztett angyal hős —• sz. Mihály — 
uralkodik helyette. Most kincstár, állad almi bör
tön, katona gyereke'k növeldéje stb. békésen és 
biztosan elfér benne. 

Néhány perez múlva teljes kényelemmel lépde-
lénk föl először a föegyház téres födelére, nagy és 
kis kúpok tömkelegébe. Innen a homlokzatról le
nézve tudod igazán kivenni Péter piaczának nemes 
szépségét, s a nagy templomhoz mért tiszta arányos
ságát; valóban szinte nélkülözhetlen élöudvara ez 
a világhírű basilicanak. Jól monda, ki az ugró-
kutakat nagyszerű épületek zenéjének nevezé: olly 
szépen, olly gazdagon, olly összehangzóiag szökel
lenék itt is a két hullám-koszorú sugarai. Ezüst 
^kalász gyanánt emelkedik föl a víztömeg, örökké 
csevegő s habozva szétporló zuhatagként hullva 
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ismét a széles keleti-gránit medeuczékbe; Svéd 
Krisztina, vagy mások szerint III. Fridrik Vilmos, 
csillapítására sem akarván alább hagyni a forrongó 
pezsgés erejéből. Százezer embert egyszerre lebo
rulva szemlélni e téren pompás látvány lehet; ki
vált ha nem ollyan angol szemmel és füllel birsz 
illy alkalommal, mint a Times ez évi levelezője: ki 
egy ünnepélyes jelenet leírásában is egyedül lónye
rítés iránt fogékony albioni hallideget tanusita, a 
no popery izlésü John Bull nagy örömére. 

Fölebb hágva kivüi is megjáratják veled rop
pant oszlopok alján a nagy kúp tágas körületét, 
honnan a Vatican és pápai kert térrajza tisztán föl
vehető; belül is két ízben letekinthetsz a templom 
kövezetén hangyákként tévelygő emberkékre, vagy 
a főoltár 80' magasságú kis mennyezetére. Az alsó 
belkarzat a Tu es Petrus... körirat öles betűi fölött 
van; a felső épen ott lebeg köröskörül, hol a boít 
hajlása kezdődik. Itten már nagyon is jól látszik 
a gazdag mozaik: mert közelről nézve visszataszító 
durva műnek tetszik; holott alulról legfinomabb raj
zolattal vetekedik. A kettős kúp között szépen 
felkanyarodó lépcsőkön végre a lámpát — il lan-
ternino — körülfutó erkélyre jutsz; s a földgömb 
egyik legdicsöbb nézőpontján állasz. Minden eltör
pül alattad: a tömérdek Vaticant szárnyai-, udvarai-
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s kertjeivel parányinak, a szőke folyamot csekély 
pataknak, magát a világvárost nem nagynak mon
danád. . A vidék közelebbi halmai ellapulvák; csak 
a latin és sabin hegycsoportok kékellö ormai s a 
Monté Cavo és Soracte tűnnek föl a napfényben égő 
mezőkön. Egész az Apenninekig terjed láthatárod, s 
nyugat felé a középtenger csillámló tükréig. Roma 
fekvését sehol sem vagy képes annyira méltányiani, 
mint itt; szabadon körüljártatva szemed és gondo
latod e fönséges téren, s fölülemélkedve számtalan 
elő- s balitéleteken. 

Gerbet szellemdús eszméinél e tekintetben szeb
bet, jobbat képzelni sem lehet. E vidék szerinte 
épen ollyan minőnek szellemi feladatához képest 
lennie kell; s ö ez összehangzást a természet jele
netei s a történet müvei között az isteni gondvise
lés szép és bölcs játékának nevezi. Kaczérkodva 
mosolygó környék e város komoly méltóságával 
nem fogna összeférni; hegytetőn, vagy hegyek közé 
szorítva, harczias arczulata a béke országához nem 
illenék; mély völgyben elrejtve, szűk látköre vi
lágra terjedő hivatásával ellenkeznék; végetlen, 
unalmas rónáni fekvés jellemtelenitené s gátolná a 
viharos életrei áldott kihatását; ellenben valamelly 
tengerpartom kikötő lármája szükséges nyugalmát 
háborítaná. Hanem így, félkörben elvonuló hegyek-
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hez közel, s. közel a földövezö tengerhez, dombos 
térség- közepén emelkedő szelíd halmokon nyugodva, 
meglepöleg egybefoglal mindent, a mi különben 
érdekes helyzetet alakit. Csendes, de nem sivatag 
pusztában, mezei pásztorok közt, találod a hitegység 
föpásztori tanyáját. Illy nyugodt környezet felel 
meg az isteni tudomány tanári székének, a keresz
ténység fözárdájának, az emlékek, sírok és omlad-
ványok ösi hajiékának. És mivel sok ledőlt nagy
ság vendégszerető menhelye szokott lenni: azért is 
épen e Campagna közepére illik, hol a megbukott 
uralom fölötti kín enyhülést talál. A romok és 
vértanuk városa, melly nem csak dús mütárakkal 
bír, hanem maga is egy óriási, páratlan műcsarnokot 
képez, Birmingham vagy Manchester féle gőzölgő, pá
rolgó, füstös légkörben sehogy sem volna helyén. Mond
ják, a ki Mac Cullochot olvassa azlndustrialismus gyüi 
mölcseiröl, alig fogja sajnálni, hogy a dicső ager ro-
manust mindeddig nem tevék a műipar csataterévé. 
Ha egyszer Egeria völgyét fonógépekkel, a Ponté 
molle vidékét hámorokkal kezdik fölékesíteni; s 
Caecilia Metella, meg a Scipiok sírjai körül, és kata
kombáink fölé répaczukor gyárakat állítanak: Ro
mának eredeti jellemét végképen eltemetek; az örök 
várost hasztalan keresed többé. . Minden földnek 
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megvan saját rendeltetése; elég tágas a világ élet-
emésztő mozgalmaitoknak: engedjétek itt a hitet 
nagyszerű történeti emlékek, és a magasztos szép
művészet karjain nyugodni. A ki mást kivan, olly 
kevéssé tudja felfogni, megérteni e hely jelentősé
gét: mint az egyiptomi pyramisok alján pipafüst 
közben elszáguldó beduin azok eredetét. De talán 
igaza van,Goethének, ki aztirja: hogy a régi nem
zetek fővarosai közül egynek sincs olly rósz fekvése, 
mint ennek? Akkor kétszeresen föltűnő a gondvi
selés csodája: miszerint első telepítői a szép félszi
getnek épen e pontját választák; s hogy korántsem 
kedvező helyzete mellett is olly nagy, olly hatal
mas lön.*) 

A ehaldaeusok Romát „hét tengeren túli vá
rosnak nevezik, az arany almával." E magasan 
uralgó fényes alma csúcsára, a dicső kereszt alap
jául szolgáló érezgömb — 8' — üregébe már nem 
kilátás- hanem csak a híre-ért szokás keskeny, me
redek vas hágcsón felmászni. Sz. Ambrus hála
énekét, mondhatom, olly teljesen és kellemesen 
viszhangzani talán soha sem hallottam: kivált ha 
a keresztény vándor ott fenn az örökké zengő Te 
Deum közelébe gondolja magát; s örök hálát ad a 
nagy Istennek, ki földi egyházát illy fönséges épü
letek által is tündökleni engedi.2) A tetőt övező 
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biztos karzatról szétnézve, kivül a városon jobbra 
igen kellemes alakú, nagy új épület rejlik a dús 
növényzet sötét zöld lombjai között, és ez S. Paolo 
fuori le mura. Oda vonzott bennünket a nemzetek 
apostola iránti mély hódolat; s lesieténk a hajme
resztő állomásról. Miközben a híres kivilágítás 
állandó eszközei rémitö veszélyes helyeken látszot
tak a kúp födelének hajlásain; a basilicához érö 
jeruzsálemi szent földdel borított, s idegeneknek 
szánt kis temető pedig nyájasan mosolyga föl hoz
zánk. 3) 

•A közel S. Maria in Traspontina-ban mutatnak 
2 fejér-pirosas oszlopot a Comitiumból, hol nyilvá
nosan megvesszőzték előbb a halálra itélt aposto
lokat. Ez érdekes szentély látogatását végezvén, 
mai kirándulásunkat ugy intézők: hogy, miután S. 
Sebastiano kapuján keresztül e hős vértanú mezei 
basilica-ját, a fökatakombák előcsarnokát megnéz
tük, visszajövet a falakon kivül romjaiból fölkelő 
sz. Pál templomát tisztelhessük;4) A nevezett ki
járás Porta Appia-val azonos; tehát mi ez alkalom
mal az utak királynéját, a drága sírcsarnokok fé
nyétől ragyogó, s martyraink vérétől pirosló híres 
appiai ösvényt tapodók. Nagy férfiak nyomain jár
tunk mindenesetre; erről kezeskedik az útfélen lévő 
kis templom is „Domine quo vadis" azon jelenetnek 

II. 2 
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emlékéül: midőn a Romából menekülni akaró Pé
terrel Urank találkozván, ama kérdésére „Uram hova 
mégy? azt feleié „Jövök ismét fölfeszittetni." 

Sz. Sebestyén temploma, magános hajójával, 
a belső fényes egyházakhoz képest igen egyszerű; 
de sz. Calixlus temetője, s az innen elterjedő haj
dani síralagutak miatt nagyon érdekes. Szomorít 
cziprusok szegélyzik bejárását; s a csinos homlok
fal szép 6 gránit oszlopon nyugvó pitvaron áll. A 
czímszent kápolnáját sírban fekvő szép fejér már
vány szobra ékesili Giorgettitöl; a Fontana és Ma
ratta diszesitette Albani kápolna is jeles, s a bibor-
nok síremléke föltűnő. Hanem más sírokat keres 
itten a zarándok; 46 pápa, s 174 ezer keresztény 
áldozat dicső nyughelyét akarná látni, ezen örökké 
emlékezetes sötét folyosókban. Ei ne szeretne ott 
járni, hol íeromos tanulótársival vasárnaponként — 
s ezer év múlva Neri Fülöp — szívesen mulatott? 
ki ne óhajtaná szemlélni a Prudentius és Chateau-
briand által megénekelt téreket? De hasztalan 
kongott az üreg lépteink alatt; a gonosz forradalom 
megfoszta bennünket ez élvezettől is, ha csakugyan 
az akkor történt szentségtelenitések miatt záratott 
el az örök város egyik föritkasága. Azonban sze
rencsésbek valánk, mint gondolok; mert az első 
legnevezetesebb nyilasba mégis bejutánk: hol egykor 
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a két föapostol tetemeit kút alakú rejtekben örzék 
a hivek; s I. István pápa fejére, a szent titkok ün
neplése közben, vértanúi koszorút füzének a pogá
nyok* Megvallom, Gerbet gyönyörű leírása után, 
épen e hajlékot kívántam leginkább látni, mellynek 
először kizárólag adák a czímet: locus ad catacom-
bas. Ez volt századok alatt székestemploma és 
palotája a pápáknak; ez a földalatti Vatican, honnan 
az egyházat kormányzák, s térítő hírnökeiket szét-
küldék; ez főhadiszállása, Capitoliuma a keresztény
ségnek a vérszomjazó pogányság ellen, mellyel 
élet- s halálra küzdött, de csak erényei, imája, s 
megtörhetlen béketűrése fegyvereivel. Festöileg raj
zolja a mondott remektollu szerző: miként kerítek 
.be Romát e katakombák minden felöl — mintegy 
60 ösmeretes — szellemi ostromra készült szaka
datlan sánezok és tüzaknák gyanánt; mellyekben 
hitbeli őseink katonai állomásaikat — stationes — 
tárták. Midőn gazdag templomaink kúpjairól bá
muljuk a keresztény • hit győzelmét, ne feledjük : 
miszerint a föld öléből került napfényre ez egyház, 
s első századaink történetei jó részt ama barlangok-
koz csatolvák. Két város fejlődött ki az időben 
egymással szemközt: a felső, tündöklő kincseiben 
büszkélkedő, hatalmas pogányok birtokában; áz alsó 
szegény, sötét üregeikbe vonuló keresztények kétes 



20 

tulajdona. Mig oda fenn diadalmenetek, áldozati 
járdaiatok, véres küzdjátékok5 és kicsapongó für
dések valának napi renden: addig mélyen alant 
zokogva könyörge az üldözött hivek parányi serege. 
De a fájdalom évei meg valának számlálva; mire 
megtöltek a földalatti ösvények ártatlan vértanuk 
csontjaival: ütött az óra, s mennydörögve hullott 
a régi Roma, templomai-, palotái-, színházai-
és díszívei-vel együtt, magának ásott sírjába. Fö
lötte pedig az alászállott világnak mindinkább fölebb 
emelkedett a keresztény örök város; mig amazt 
betű szerint több ölnyi mélységbe temetek saját 
romjai és az idők viharai.5). 

Sz. Sebestyénen egy kevéssé túl balra por-
lanak a zsarnok Maxentius pompás nyaralójának 
elszórt maradványi. Az ide tartozott Romulus tem
plom boltozatos omladékain kivül, a circusból any-
nyi maradt fenn, hogy belőle legjobb fogalmat 
nyerhetsz e hajdani versenykörök alakjáról; alacson, 
de szerfölött hosszú falai egykori nagyságát is kije
lölik. Közel hozzá uralg Caeeilia Metelía négyszögű 
alapfalakon nyugvó roppant sírtornya — átmérője 
majd 90' — melly a párkányzatát kerítő ökörfejektöl 
közönségesen Capo di bove név alatt ösmeretes. 
Fogas ormozata bizonyitja, hogy a középkorban 
Caétaniék mellette romladozó repkényíütotta erőssé-
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géhez tartozott. Emelt fekvése miatt, aljáról kor
látlan kilátás nyiiik a ritka terjedelmű városra s 
azt környező szabad térségre. A történetek eme 
gazdagemlékü pusztáján keresztül vándorolva, mond
ják, könnyen akadsz: a bold. Szűznek valameliy 
régi Venus templom romjain épült szerény egyhá
zára; beomlott sírhantok fölött sötéten zöldellő li
getre ; vagy a széttört hamveder ölében nyugvó pór
imra. Sőt a Campagna gondosabban müveit kertéi
ben dús narancsfák is illatoznak; az őskor lesü-
lyedt csarnokaiban gránátalma virágzik; s a bús 
cziprus finomszegésü lombozatával susogva leng. 

Minket azonban napégette hervadt mezőkön vitt 
ügyes bérkocsisunk által az ostiai út mentében 
emelt basilicához, mellynél egykor a buzgó Lucina 
saját temetőjébe rejté a nagy apostol holttetemeit. 
Az 1823-iki tűzvész elölt legnevezetesebb legszebb 
régi egyháza vala ez Romának a IV. századból; 
Galla Piacidia császári mozaikjai, a pápák nagy
részt hiteles mellképeinek páratlan gyűjteménye, s. 
bizanczi domborzatos érczajtaja rendkívül ékesítek. 
Mikor égni hallak, össze futott a nép minden oldal
ról, hogy lássa még régi állapotában. Most újra 
dicsőén kél ki hamvaiból sz. Pál fönséges egyháza, 
s a maga nemében méltó vetélytársa leend S. Pie-
tro-nak. A szentély gyönyörű kereszthajóival,, s a 
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templomkar mellék kápolnáival már teljes fényben 
ragyognak. A keresztény világ kegyes adományai, 
az egyház főnökeinek bőkezűsége, s az örök város 
legjelesebb művészi tehetségei győztesen egyesü
lének e nagy czélra. Itt Játod sz. Pál megtérését 
Camuecinitól, és Agricoía Assunta-ját a pompás 
keresztoltárokon; sz. István vértanú szobrát Rinaldi-
és sz. Benenekét Teneranitól; sz. Brigitta csoda-
feszületét, a tündöklő pápai trónt fejér márvány
ból, s a fő oltár gót mennyezetét, meg a templom
kar régi mozaikjait. A felső ablakok alatt elvonuló 
párkányfalat köröskörül ismét a pápák mellképei
nek szakadatlan koszorúja fogja övezni; s ez örök 
időkre szánt becses mozaikok néhánya — 10 — 
már is ott diszelg. Jelenleg épen a nagy pápai ol
tár körül felállítandó, Mehemed-Ali küldötte, 4 ala
bástrom oszlop alapjain dolgoznak. A nagy hajó 
diadalivét tartó 2 roppant oszlop a szard király 
ajándéka. Helyén áll az öt hosszú hajót elküiö-
nözö 80 gránit oszlop is, mellyek a munkában 
lévő gazdag padlazatot emelik. A tűzvész nyomait 
mutató homlokzat régi tornáczával még újításra vár; 
de annál fényesebb a keleti bejáráshoz illesztett 
nagyszerű márvány csarnok. A zárda folyosóinak 
gót diszitményei középkori műremekek. Húsvét-
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kedden láthatni a lánczot, mellyre a nemzetek apo
stola olly büszke volt.6) 

A Via Ostiensis erős kövezetén visszatérve, bár 
mennyire vigyáztunk, elkerüié figyelmünket a kis 
kápolna, hol a városon végig hurczolt két apostol 
egymástól búcsút vett; hacsak egy összerombolt 
hajlék nem volt az, közel sz. Pál kapujához. E 
mellett áll C. Cestius magas — 113' — sírgúlája, 
márvány lapokkai borítva. Az Epulonum Septem-
vir — nyilvános ünnep rendező — egyiptomi alakú 
szilárd emléke büszkén tekint le' az alján elterülő 
protest. temetökre. Végrendelete szerint 330 nap 
alatt emelek örökösei, részint az eladott díszöltö
nyök árából Belső boltozatán még látható a 4 
szárnyas nemtő. Roma számtalan meglepő ellenté
teinek egyike, hogy épen a gyönyör és élvezet 
papjának köravatala mellett kell menni a töredelem 
és önmegtagadás apostolának dicső templomába. 

Balra magasul az összehordott cserép-töre
dékekből 160 lábnyira növekedett Monté Testac-
cio, mellynek tetejéről élvezé és rajzolá Pous-
sin gyönyörű tájképeinek jó részét; tövében ásott 
hűvös barlangokban őrzik a nemes — generoso 
— olasz borokat. E csinos halom és Helio-
gabal parancsa, mellynek következtében, ha igaz, 
néhány ezer font pókhálót tudtak gyűjteni, saját-
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szerű számmérői a város hajdani szertelen népes
ségének. 7) 

Az Aventin lábaihoz simuló Tiberis partján 
haza sietve, a 3 Horatiust egykor dicsőítő, nyom 
nélkül eltűnt Porta Trigemina, s a másik Horatius 
emlékéhez csatolt Pons Sublicius mellett járánk. Sz. 
Mihály szállodája — Ospizio di S. Michele — szé
pen fejérlik a folyó tál oldaláról; s a hegy ormain 
érdekes keresztény egyházak pótolják Juno Regina, 
Diana s a Bona Dea templomait,8) 

Este felé megint a romok órája közelgett; mik
hez legrendesebb, s legérdekesb a Capitoliumon ál
tal járulni. Ennek egykori magassága a körüle fel
halmozott omladványokba sülyedt; hajdani félelmes 
meredeksége szinte elenyészett. Hasonló sors érte 
az egész romai Forumot, mellynek via sacra- s via 
triumphalisa 20—30 lábnyira fekszik a földszínen 
alul. Mi ez úttal leginkább a Palatínusra igyek-
vénk, a császári kor Capitoliumára; mert Romában 
minden időszaknak meg van saját színhelye, min
den halomnak külön története. Az Imperátorok vá
rosa volt itt; hol Augustus hatalmas és alacsony 
utódai az építmények óriási nagysága- s pazar fényével 
akarák egymást felülmúlni: miként vetekedtek a lé
lekrázó kegyetlenség s határtalan kicsapongás bor-
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zasztó jeleneteiben. Nero győzte le magas elődeit 
minden tekintetben. Arany-házának, melly 3000 
oszlopával a szomszéd Coelius- és Esquilinig me
részen átnyúlt, nem vala párja tündöklő gazdagság
ban: miként urának az eszeveszett zsarnokságban. 
De mintha ez által is megalázni kívánná a sors e 
nyomorú halandók fennhéjázását: majdnem nyom 
nélkül tűntek el hihetlen terjedelmű roppant épüle
teik ; s ha az Orti Farnesianiba fölmégy, a drága pa
loták vélt nagyszerű maradványit közelebbről meg
tekinteni, alig találsz valamit. Kies fekvésű, szép 
kilátást nyújtó, gazdag szőlőskert fedi a múltnak 
véres emlékeit; legfölebb egy pár földalatti sötét 
terem maradt a régi dicsőség halvány képéül: hova 
csak néhány idökimélte festvény kedveért száll le 
a muharát Livia fürdőibe. Sőt, valakinek elmés 
észvevétele szerint, e császári romok fölött ismét 
mások, t. i. a Villa Farnese-éi emelkednek: a ro
mok két nemzedéke egymáson, egyik a másiknak 
sírgödrül szolgálván. És tudod, kik állanak őrt ez 
épületes omladványok közelében, a Palatin büszke 
ormain? Szegény barátok sz. Bonaventura tem
plomában. 9) 

Constantin nagyszerű diadalemléke félrevonul 
elődei kétes dicsőségének puszta színhelyétől: s a 
Palatin aljáni völgyben mutatja három szép ivét 
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ékesitö nyolcz korinthi oszlopát, és nagyrészt Tra-
jan korából eredő kölcsönvett domborzatait. Müér-
téki tekintetben ezek jelesebbek a IV. század fa-
ragványinál; de világ-történeti fontosságra nézve az 
első keresztény császár győzelme Maxentius fölött 
becsesebb amannak minden, köbe vésett csatái, áldo
zásai s egyéb híres tetteinél. Talán a romai Sena-
tus is érzette az esemény magasb jelentőségét: mi
dőn főiiratában a világváros szabadulását Instinctu 
Divinitatis történtnek állítja.10) 

A minek iliy benső becse van, az nem törpül 
el olly hatalmas kőtömeg előtt sem, minő a mel
lette fölmeredezö Colosseum; mellynek ez alkalom
mal széditö magaslataira hágtunk föl, hogy egyik 
nagy rom ormairól a többit büszkén lenézzük. Le
hetetlen, hogy a romai építészet erejének és tar
tósságának e roppant példánya jelen rokkant álla
potában is meg ne lepjen; vagy a köröskörül futó 
ívnyilások mellett egymást emeletenként felváltó do-
riai, joniai és korinthi oszloprend kellemes alakjai 
szemed le ne bilincseljék: hanem egy gondolat a 
történet részrehajlatlan, szigorú Ítéletére minden 
ősi varázsától megfosztja, s rémitö meztelenségében 
tünteti föl ez óriás körszínt. Mikor egyiknél azt 
olvassuk, hogy a hatalmas itten a szegényt csupa 
mulatságul felkonczoltatta; a másik szerint pedig, 
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„mivel épen a legiszonyuabban dühösködő oroszlá
noknak tapsoltak mindnyáján legjobban, mondani 
lehet, miként szár ezer hóhér ült jegyszerre e ret
tenetes vérpad lépcsőin:u akkor az emberbarát sze
mére önkénytelenül sürü fátyol vonul e helyeken, 
s azonnal visszariadna, ha szelidebb képek nem 
enyhitenék keble borzalmát. A közép századok 
keresztény Amphitheatrummá alakiták: 1264 — 
1549. la eonfraternitá del gonfalone Urunk kínszen
vedését szokta épen itt, évenként a nagy hétben, 
utánozva előadni. Ujabb időkben, kivált pénteken, 
-egy ájtatos társulat szereti meglátogatni e tanulságos 
romokat; rendkívüli örömet találván benne, hogy 
a hol egykor császárok, a senatus és romai na
gyok felfuvalkodva tekintgettek szét: ottan most ke
resztúti állomások körül figyelő népnek szónokol a 
csuklyás szerzetes, és vele szónokolnak az áttöre
dezett tömérdek kőfalak. Ki gondolná, hogy a via 
sacra most is megérdemli nevét, mert fölötte ballag 
a Forumon keresztül e colosseumi kálváriába siető 
buzgó sereg? Mintha felhangzott volna hozzánk e 
via crucis-ról nevezett testvérület szép éneke. „So
hasem felejtem el, irja egy szemtanú, azon benyo
mást , mellyet egy ünnepies körmenet a Forumon 
reám tön. Az egykori páratlan fényű hatalom ős 
romjai közt, s a világhódítók dicsőítésére emelt 
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diadalivek alatt mindmegannyi túlvilági árnyakként 
lépdelő szegény fejér, fekete és szürke barátok 
hosszú köpenyeik és bö kámzsáikba burkolva, a 
máit és jelen közti roppant ellentétet élénken és 
mélyen vésték lelkembe.11) 

Végre nem nyughatánk, míg a valóban re
gényes , borostyánkoszoruzta Cloaca Maxima-t, 
Tarquinius Priscus építette, földalatti víz- és szenny-
vezető csatorna boltozatos maradványát, Janus Qua-
drifrons közelében föl nem találók. íme az első 
századok hatalmának egyedüli emléke egy darab 
gyözelemív romjaihoz hasonló Cloaca. 

XXX. 

ROMA, sept. 12. 

Mai napunk a Vatican töménytelen műkincsei-, 
nek volt szánva. Azonban a pogány őskor bűvös 
hatása elleni óvszerül, jó volt sz. Péter Confessio-
jánái alant tölteni a reggel első óráit; hol egy ke
leti örmény pap sajátszerű áldozatánál a katholikus 
egység jótékony hatalmának örülénk. P. Kampus 
Sándor, romai magyar közgyóntató, kedves ha

l l 
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zánkfia is tisztes tanuja e nyelv és szertartási kü
lönbséget nem ösmerö hiterönek, melly itten egy 
anya gyermekeivé, testvérekké varázsolja a föld
gömb minden zarándokait. Már többször s ma is 
fölkeresök öt hivatalos lakában; hiszen a komoly 
Penitenzieria udvarán illatozó narancsfák nagyon 
szelídítik a szigorú atyák fenyitö vesszejétöli fé
lelmet. 

A nagy müvándorlás halyére egy udvarias 
olasz pap vezete föl bennünket, s azután magunkra 
hagyott és kézikönyvünkre. Jobb is igy: mert e 
leirhatlanul gazdag szobor-erdöt saját szempontjából 
nézi mindenki legszívesebben, s nem is szereti ha 
elmélyedésében háborítják. A Galleria lapidaria 
szerfölött hosszú folyosójába léptünk először; mely-
lyen végig egyik oldalon romai pogány síremlékek 
és föliratok, a másikon egyszerű, jelképes keresz
tény sírkövek hirdetik: miszerint a Vaticannak e 
része a világ legnagyobb halotti csarnokául tekint
hető. Valóságos katakomba napvilágon a mit látsz. 
Három ezer osztályzott darabjai közül, a lovat szét
szaggató oroszlánokat szokás megnevezni; de val
lásos lélekre nézve sokkal jelentékenyebb kincsek 
rejlenek itt, mint ha csak a művészet emelkedé
sét s hanyatlását kutatnád. Nekünk rendkívül érde
kesek ez igénytelen töredékek: midőn a síralagok 
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napfényre jutott szirttitkain hitünknek a síron túli 
kapcsokat érdeklő érzékeny tanait köbe metszve 
találjuk; midőn Romában vallási reményeink már
vány bizonyitványira akadunk. Hidegek talán azok, 
de szilárdak, s kézzel-foghatók: azért mondja a 
belga Marquis Beauffort: másutt hiszek, itt látok. — 
Souvenirs d? Italie. — 

Chiaramonti — VII. Pius — következő míí-
tára, több mint kétszáz ép szoborral, máshol egy 
birodalmat'gazdagítana; itt a többihez képest alsó 
rangúnak tartják, s azt tanácsolják, hogy a ki csak 
heteket tölthet Romában, ne sokat bajlódjék vele. 
Valljon mit mondanának annak, a ki, mint mi, csak 
nap számra beszélhet itt miüatásáról? Mégis föl-
jegyzem belőle a fuvolázó ligetistent Hadrian Villá
jából , 66. sz. Jelesebb e gyűjtemény új szárnya — 
Braccio nuovo —régi oszlopai-, márvány kövezete-, 
s néhány kitűnő szobrával; u. m. a giustiniani 
Minerva, melly előtt GcEthe szerint egy angol no tér
delni szokott, a Mlus 16 gyermekével, Anadyo-
mene, Fortuna, Antónia, Juno", Diana, álló Satyrus 
Praxiteles utánzása. 

Legnevezetesebb része az itteni műcsarnokok
nak, s a világ első szoborgyűjteménye: il Museo Pio 
Clementino — VI. Pius- s az öt megelőző két 
Kelementől, — Négyszögű pitvarában híres : a Torso 
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di Belvedere Apolionius-tól, Hercules töredéke, 
mellyről Michel Angelo tanult; meg1 a Scípiok sír
emlékei. Kerek pitvarának erkélyéről nagyszerű 
kilátás nyílik; s e miatt nyeré a Vatican ez oldala 
szép nevét — Belvedere—. A tornáczon — An-
dito — Meleager, jeles mü. Most következnek fény
pontjai e mütárnak: a nyolczszögü udvart körül
futó oszlopcsarnok négy szöglet-hajlékaiban álló 
első rangú csillagok. Perseus és két öklész Cano-
vatól, az Esquilinen talált híres Antinous vagy 
Mereurius, Laocoon világcsodálta csoportja három 
rhodusi művésztől, és a nagyhírű Apolló.1) Az 
állatok kettős teremében sok egyéb mellett a bo-
rostyánozott szamárfö is figyelmet érdemel. A szob
rok csarnokában — Galleria delle Staíue — Pé
nelopé, Posidippus és Menander, meg Cleopatra 
jelesebbek. Le Stanze de' Busti czím alatt három 
szobát csupa mellszobrokkal telve találsz. A pom
pás Gabinetto delle Maschere régi vörös — rosso 
antico — Faunjára büszke. A Muzák teremében 
Apolló CitharcEdus Scopas utáni másolata, s a hét 
görög bölcs érdekesek. Ebben egy fölirat VII. 
Piüstól a franczia rablás emlékét szelíden kifejezve 
— temporum calamitate — tartja fenn. A nagyszerű 
Sala ro.tonda régi mozaik kövezete-, képtelen ter
jedelmű porfir-medenczéje-, s HerculeS és többek 
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óriási szobraival valóban meglepő. Itt van a Bar-
berina Juno is. Sala a groce greca czíme a szép 
csarnoknak, mellyben Constantin neje- és leányának 
igen nagy porfir sírmedrei állanak. Fényes lépcső
zeten jutánk a Camera della Biga-ba, mellynek kö
zepét márvány kocsika foglalja el, s a többi közt 
egy jeles tányérvelő — Discobolo — ékesiti. Végre 
a Galleria de' Candelabri, vegyesek halmaza, fejezi 
be az egészet. 

Gondolatban vagy papíron igen hamar és köny-
nyen át lehet bolygani e végetlen teremeket; de 
nyugodt élvteli nézdelésére mindeniknek külön egy 
napot szánni sem elég. Chiaramonti két osztálya 
majd 900 számmal bír; a Pio Clementino összesen 
legalább annyival. Milly észrevétlenül enyész el 
e feneketlen tengerbe néhány óra. 

Méltó szomszédja e híres mütáraknak a rend
kívül csinos Museo Gregoriano. XVI. Gergely gyüjte 
ide hetruriai legszebb díszedényeket, ham vedreket, 
cserép, bronz, ezüst, arany régiségeket; miként a 
fölirat mondja: ne quid in aed. Vatic. antiquit. 
bonar. que artium cultoribus deesset , Az utolsó 
teremben üveg alatt őrzik a nápolyi király legújabb 
ajándékait Pompeji-ból. 

Alatta vannak az egyiptomi múzeum lakóinak 
idomtalan alakjai, mintegy keserű gyógyszerül a 
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görög és romai kellemek igézése ellen. Két szek
rénybe helyezvék azok, miket az alkirály küldött 
ö szentségének. Mai bibomok ösmeri jöl.ez évez
redes barna vendégeket; de nekünk is érdekes vala 
Sesostris anyját, egy Ptolomaeust nejévelj a kar-
naki nagy szobrokat, czifra koporsókban nyugvó 
holtaszatokat — múmia—kisebb nagyobb, vallási-és 
házi szereket, edényeket, sat. szép rendben felál
lítva szemlélni. 

"Világszerte tudva van a vaticani könyv- és le
véltár hasonlithatlan gazdagsága a pogány őskor 
s a katholikus közép századok kézirataiban. A 
szentszék egyetemes szekrényei szívesen befogad
ják a legtávolabbi szegény téritö-állomás csekély 
irományait, s a leghatalmasabb birodalom fényes 
okleveleit; hol azok békésen megférnek egymás 
mellett. Sok hálátlan merite belőlük; s a nyilt 
szolgálati készség jutalmául újra elferdité az any-
nyiszor megsértett igazságot. Be mi nem jöheténk 
e kísértetbe: mert zárva maradtak előttünk a drága 
kincseket örzö rejtekek. Nem csak azért, mivel 
szünnapjai vaiának az intézetnek; hanem épen a 
gyönyörű csarnok padlatának márvány lapokkali 
ékesitése lévén munkában: szerénytelenség leendett 
a porfelleg közelében álmodni is a becses iratok 
kibontásáról. Futólag bámulok tehát az V. Sixtus 

II. • 3 
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alatt Fontanatól emelt pompás nagy-terem külékeit: 
a kőzzsinatok és könyvtárak törteneteit ábrázoló 
frescokat; II. József, Napóleon, X. Károly és az 
orosz czár ajándékozta gránit, bronz, sevresi porezel-
lán és malachit díszbutorokat. 

Ide tartozik a mellette elvonuló fölötte hosszú 
— 948' — karzat is, mellynek egyik végén a pro-
fanum, másikán a christianum museum. van felál
lítva. Amabban a régiség-búvárt érdeklő bronz-
szoborkákat és föliratokat, elefántcsont dombormü-
veket, arany női-ékszereket, s a Nemi tóba merült 
díszhajó töredékeit láthatod; ebben keresztény vér
tanuk kinzó eszközeit, a legrégibb szent edényeket, 
feszületeket, képeket, bizanczi müveket, hajdani 
fa, üveg és érez vésemények, gyűrűk, síriratok, 
s középkori faragványok és diptychumok becses 
gyűjteményét találod. Látszik, hogy XIV. Bencze 
alapítványa.2) 

A Stanza de' papiri egyike a legszebbeknek: 
Mengs kedves frescoi ékesítik; középkori oklevele
ket tartalmaz. A Sala deíle pitture antiche mütör-
ténetileg érdekes festvényeket nyújt a művészet 
űj korányából: Cimabue-, Giotto-, Masaccio- és Fie-
soletól. Guido Reni festette mellékteremben van 
a dráTga, híres Aldobrandini menyegző, régi falkép; 
nagy Károly mellképét is itt keresd. Roma gazdag 
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pénzgyüjíeményét az első franczia forradalom kiü-
rité; VII. Pius újat kezde, melly a minap, IX. Pius 
távollétében, majdnem hasonló sorsra jutott. Azt 
mondják, hogy Laureani alkönyvtárnok néhány 
becses érem elveszése fölötti bújában halt meg. 
Tehát a pápa jelenléte őrzi az örök város kincseit! 

Jó részét látók e szerint a vaticani gyűjtemé
nyeknek ; s ma különösen a szobrok palotáját jár
tuk meg-, mellyben a pogányság- által istenitett em
beri alakot minden árnyéklataiban szemlélhetni. 
Homer és Ovidnak, a külszínhez tapadt hajdannak 
élö iskolája ez: hol egész meztelenségében tűnik 
föl az elökor üres jelleme, melly a testi erö s kei-
lem dicsőítésébe, imádásába volt elmerülve. Hogyne 
tanulnád itten ujra tisztelni a kereszténység evan
géliumi magasztosságát: melly benső szellemi épség-
és szépségbe helyezi a legnyomorubb külsejű ha
landónak is valódi becsét Sehol sem érezheted 
jobban páratlan fensőbbségét hitednek, melly a 
szenvedőnek vigasztalása, a szegénynek gazdagsága, 
a haldoklónak egyedüli reménye akar és tud lenni; 
mig a mythologia kicsapongó Öröm- és gyönyörárba 
fulasztá a szerencsést, s megveté a szerencsétlent. 

Délesti órákban felrándulánk az arhny hegyre 
— Montorio Janiculus — hol a halász-apostol egész 
Roma láttára vivta ki legszebb győzelmi koszorúját. 

3* 
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Jónak találtuk kiindulási pontul fölkeresni a tarpeji 
sziklát, mellynek félelmes emlékeit igen enyhíti az 
alatta elterjedő nagy koróda: della Consolazione. 
Ide közel s utunkba esett Augustus fényes korának 
egyik barna maradványa: Theatrum Marcelli, aPiazza 
Montanara-n. Külső kerek fala két emeletének egy 
része még áll, s a doriai és joniai oszloprend pél
dányképének lartatik. Pierleoniék erősségül hasz-
nálák a középkorban; most Orsiniaké, s alsó bolt
jait legalább munkás emberek lakják; ámbár nem 
30 ezerén, a hány élvszomjas henye nézőnek szá
mára épült egykor. Ez alkalommal járánk a haj
dani Forum Olitorium— zöldségpiaez — táján, hol a 
Columna Lactaria nevű lelencz-oszlop állott; s vé
letlenül rá jövénk a Porticus Octaviae fennmaradt 
előcsarnokára; mert annyi itt a régiség, hogy min
den lépten bele botiasz: ebben találták a firenzei 
Tribüné leghíresebb szobrát, Mellette S. Angeio in 
Peseheria egyházban a tiburi híres vértanú család: 
Symphorosa 7 fiával aluszik. Közel a Ghetlo is, melly
nek szökökutjára irák: ad Hebraeorum inopiam sub-
levandam. 

A Tiberis túlsó oldalára két hidon jutánk: 
egyik, a P. Fabricius — most Ponté di quattro 
capi, a Janusfök miatt — Tarquinius Superbus ga
bonájából alakult sz. Bertalan-szigetére; a másik, 
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P. Cestius, onnan a partra, s egy hosszú, széles 
utezán S. Maria in Trastevere-hez vezet. Roma 
legrégibb s legérdekesb templomainak egyike, az 
Alexander Severus által, esaplárosok ellenében, sze
gény keresztényeknek odaítélt Taberna meritoria — 
rokkant vitézek háza — helyén áll. Sz. Calixtus 
emelé — vagy I. Gyula? — a bőid Szűznek, mi
ként a szentély fölirata hirdeti: Prima Sedes Dei-
parae dieata. Többszöri ujitás és bővítés után mos
tani alakját II. Inczétöl nyeré; kinek korából valók 
a homlokfalnak és a templomkarnak felső mozaik
jai. Tornáezában van Pietro Cavallini Annunciazio-ja. 
Három hajóját 22 tömör gránit oszlop emeli, nagy
részt Isis és Serapis templomából. Gazdagon arany-
zott padlazatán Domenichino jeles Assunzio-ját bá
mulod. A főoltár mennyezete szép 4 porfir oszlo
pon nyugszik; alája pedig a nevezett pápák és sz. 
Cornel tetemeit helyezek. Ezenkívül egy gót oltár, 
több fényes bíbornoki s más síremlékek, meg Pe-
rugino, Caracci Ant. és Procaccini festvényei éke-
sitik. Mellette S. Calisto zárdája áll, színhelye a 
legújabb mészárlásoknak: hol vagy 30 egyházi férfiú 
lön vértanuja az utolsó forradalomnak.3) 

Rendkivül hosszú, téres utcza — la Lungara 
— nyúlik innen majdnem a vaticani sz. Péterig; 
de mi balra kanyarodánk föl, csinos keresztúti haj-
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lékok mellett kerengő ösvényen, S. Pietro in Mon-
torio-ba. Ez vala mai föczélunk; s fáradalmunkat 
először is bőven jutalmazd az egyház előtti téren 
élvezett gyönyörű leiekintés, mellyröl mindig igaz 
a költő büszke mondata: 

Hinc septem dominos videre montes 
El totam licet aestimare Romám. 

Kiesebb halmot nem választhatott az isteni gondvi
selés hü szolgájának megdicsöitésére; lehet mon
dani, hogy a romai világ szeme láttára feszítek föl 
az apostoli főnököt. Egyszerű ferencziek őrei a 
templomnak: melly Sebast. del Piombo, Dániel da 
Volterra, Vasari és Leonardo Fiammingo festvényeit, 
meg Ammanati szobrait, s többek jeles sírköveit 
bírja. Borgherini kápolnája, s a sz. Ferenczé legszeb
bek. Ide készült és sokáig itt tündöklött Rafael. 
Transfiguratio-ja is. De mintha gyűlöletük ezéljául 
tűzték volna ki a forradalmi viharok: annyit szen
vedett zárdájával együtt 1798-ban, s 1849-ben. 
Csak Bramante kedves kis gömbölyű szentélyét 
szokták megkímélni a zivatarok; mellyben 16 szürke 
gránit oszlopon nyugvó kúp födél árnyékolja be a 
nyílást, hol Simon Péter drága keresztje állott; s 
az ö életéből kitűnő jeleneteket ábrázoló márvány 
domborzatok ékesítik az örökké nevezetes alsó 
üreget.*) 
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Fölebb ballagva, hamar elértük az Acqua Paola 
fönséges díszkapuját. Ha, Cbaleaubriand szerint, 
Roma császárjai a hegyi források hűs vizét az ural
kodó nép számára diadalivek fölött vezeték a Cam-
pagna-n keresztül: nincs mit szégyenleni az örök 
város egyházi fejedelmeinek, kik az elpusztult ro
mokat fölemelve s összefűzve, valóságos győzelmi 
emlékeket tudtak állítani Isten e becses adományá
nak. Egyike azoknak ez V. Pál dicsőségét örö
kítő pompás szökőkút, melly Fontana és Maderno 
emelte 6 joniai oszlopa közül hihetlen erővel önti 
gazdag hullámait a tömérdek márvány víztartóba 
Látszik csakugyan, miszerint egész folyamok siet
nek a világváros tisztelete- s enyhítésére.5) 

Túl rajta Porta S. Pancrazio megrongált bolto
zatán keresztül kimenve, a több helyütt új bástyá
kon kivüli düledező épületek, átlyukgatott házfalak, 
s különösen a híres Villa Doria Pamfili szomorú 
omladékai élénken idézek föl a múlt év véres ese
ményeinek emlékét. Késő este kerített haza ben
nünket. 
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XXXI. 

ROMA, sept. 13. 

Ismét a Vatican művészeti örömeit élvezők; de 
mielőtt a kimerithellen kincstár ajtai megnyílnának, 
két igen nevezetes régiséggel foglalkozánk. Augu-
stus Mausoleuma és a Pantheon, egy kor marad-
ványi, a vallás fenntartó erejét élénken tanúsítják. 
Mivel ebben a keresztények több mint egy évezred 
őta áldoznak, Roma számtalan förgetegei közt is 
épen maradt; amannak dicsőségét pedig csak lei-
rásokbul ösmerjük. A világhírű Rotonda legszebb 
képviselője ama gyökeres átalakulásnak, melly a 
keresztény szellem ihlette pogány emlékből Isten
hez méltó hajlékot teremt. Épen nem árt, hogy a 
gyönyörű márvány fejezeteken nyugvó párkányzat 
fölirata most is hirdeti: M. Agrippa L. F. Cos. 
Tertium. Fecit. Hiszen Augustus vejétől emelt tem
plomban kétszeresen édes öntudattal imádjuk az 
Urat. Hanem az igaz, miszerint a vértanuk király
néjának szentelt egyház — S. Maria ad Martyres — 
előcsarnokában az ö szobraiknak többé nincs he
ly ök. Jupiter Ultor-t is elüzé az érezfödte bejárás
sal szemközt álló nagy oltár. Ezt és a többi hat 
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kápolnát régi sárga, vagy violaszínü — pavonazzo 
— hatalmas oszloppárok környezik, mellyek 
fölött lebegő márvány szegélyű kör-falazatra dom-
boriták az egykor aranyos rózsákkal ékes gömböly-
tetöt. Huszonkét lábnyi középnyilásán sajátsze-
rüleg ömöl le a szabad ég derült világa e márvány
nyal bevont szentély tarka kövezetére. Nem csoda, 
hogy illy páratlan templomban ohajta nyugodni Ra
fael, kinek sírja a hajdani aedicula-k helyét elfog
laló — 8 — kis oltárok egyikénél, tanítványa Loren-
zetto véste szép Madonna— del Sasso — szobor alatt, 
van. Caracci Annib. is itt nyugszik, több művész 
társaival. Consalvi bibornok fénysírjának — Thor-
waldsentól —- sem lehete kedvesebb csarnokot ta
lálni. Általában kedvencz Üdvleldéje vala ez Olasz
hon nevezetes férfiainak, kivált a művészeknek; des 

mellszobraik egy pár század lefolyta alatt itten 
annyira megszaporodának, hogy VII. Pius jobbnak 
tartá azokat a Capitoliumon felállítani. *) 

Különös az, miszerint a kereszténység őskorá
ban már annyira szerették a Pantheonba vonulni 
legnagyobb hőseink tetemei. IV. Bonifácz 608-ban 
ünnepélyesen fölékesített kocsikon hozatá ide a 
katakombákból számtalan vértanú csontjait. S ha 
valakinek kedve volna gúnymosolylyal kérdeni: 
valljon gyára volt-e itten ezeknek, hogy szekér 
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számra tudták hordani a templomokba? A keresz
tény vándor komolyan feleli: miszerint igen is nagy
szerű gyára volt, majdnem 3 századig: a gyár-
nokok és" munkások Nerok, Deciusok, Diocletia-
nok valának; s a roppant gyárak romjait Colos
seum-, Amphítheatrum- és Circusokban tessék ke
resni. Ki ne tudná, hogy volt idö midőn Ro
mában keresztény és martyr egyet jelente? midőn 
a dühös nép vérszomjazva kiáltá; virgines — chri-
stiani — ad leones! Azonban ha máshonnan is ván
doroltak az örök városba szentek ereklyéi, például 
Chrysostomusé, nazianzi Gergelyé sat., ez annak 
nehezen váland beestelenségére; sőt kedvezőleg jel
lemzi a keresztény világ központját, miként Gerbet 
csinos hasonlatában kifejti. Mitől van az, úgymond, 
hogy ezen, a föld szinén elszórt hamvakat valami 
folytonos vonzó-erő Roma felé húzta, s kebelében 
gyüjté össze? Ha léteznék olly város, melly las
sanként Dante, Tasso, Caideron, Corneille tetemeit, 
Perugino és Rafael kezét, Bossuet fejét, Feneion 
szivét, s többi nagy társaik maradványit különböző 
századokbul birtokába tudta volna keríteni: nem 
fogna-e önkénytelenül a gondolat támadni bennünk, 
miszerint vaiamelly magasb szellemnek kell ottan 
uralkodni, melly a szépnek kitűnő tiszteletét s ápolá
sát szakadatlan lánczolatban megörökité ? Ebből kö-
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vetkeztesd, mit jelent a hit és erény elhunyt baj
nokinak Romában összesereglése. Be különben is 
minden valamirevaló család tiszteletben tartja ősei
nek sírját, minden nemzet becsüli dicső férfiainak 
emlékét. Jaj annak a háznak, jaj a népnek, melly-
ben ez érzetet elfojtá a jelen élvdüh; mellyel 
szín- és tőzsde játékai a régi sírokat elfelejtetik!" 

Talán már vérében van e világvárosnak a ha
lottak iránti hódolat. Ezt bizonyitja többek közt a 
Scipiok híres ravatala, meg- ama gazdag sziklatö
meg, mellyet a dús Crassus Caecilia Metella-nak 
emelt; továbbá Cestius pompás gyászgúlája, s a 
császári kornak azon roppant síremlékei, mellyek-
nek még romjai előtt is eltörpülnek az élők palotái. 
Ezeket lehet igazán sírhalmoknak nevezni. Had-
rian Moles-át, az elpusztithatlan sírvárat, mellynek 
története egyszersmind Romáé, már többször láttuk; 
most Augustus sírtornya előtt állánk, melly habár 
tüzmívesek és mülovagok mulatják jelenleg benne 
a nézvágyó romai polgárokat: egyedül fennmaradt 
első emeleti szilárd falaival is méltó vetély társa 
a többi kőhalomnak, s az opus reticulatum — háló 
modorú építészet -— érdekes példánya. 

Hogy ezt láthassuk, a Ripetta-n végig kellé 
sétálni; honnan Borghese palotán túl gyönyörű át
nézés esik a végetlen Vaticanra, mellyröl oily szé-
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pen írja Jourdain: Volt idő, midőn Roma a világ-, 
s a CapitoliumRoma volt; most legalább a keresztény 
világot képviseli, s a Vatican Roma. Ez azon pa
lota-város, meily a pápáknak épen ugy, mint a 
szépmüveknek székhelyül szolgál: mert az egész 
Vatieant mütárak foglalják el; s a csarnokok és 
szobák e nagy bőségében Krisztus helytartójának 
csak néhány egyszerűen butorzott hajléka van; míg 
arany és márvány tündököl a művészet remekeit 
örzö teremekben, s ezek fényének emelésére semmi 
költséget sem kiméinek. Itt lakik sz. Péter utóda 
az igazság és szépség hagyományitól környezve; 
egy, becses kéziratokban dúsgazdag könyvtárnak, 
s a világ legelső mügyüjteményének szomszédsá
gában. Itt, a nélkül hogy küszöbét átlépje, min
den századok gondolatival mulathat, minden idők 
szellemét megkérdezheti. Folyvást' az igaz-, és 
szépnek derült légkörében tartózkodik, a tudomány 
és lángész hódoló környezetében. Rafael dicső te-
remtvényivel ékes hosszu karzatokon töltheti szünó-
ráit. Ha szent áldozatát a Sixtinában akarja bemu
tatni , előtte áll magasztos képe a végitélet rettene
tes napján megjelenő birónak, Michel Angelo-tul; 
olvasóját mondhatja" ama hasonlithatlan remekmű 
előtt, hol Rafael még hittel és tisztasággal telten 
ábrázolja drága Madonna-ját; apostoli élődé mellé 
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borulhat a Transflguratio-nál, hol Megváltónk dicső
ült alakját túlvilági fényben ragyogni szemléli; vagy 
kéjbe merülve buzdulhat a haldokló Jeromos elra
gadtatásán, mellyel az angyalok kenyerét fogadja. 

Illy élvezetek reményében sieténk a szőke fo
lyamon át mai vándorlásunk föczéljához. Királyi 
lépcsőkön — Scala Regia — menénk föl a királyi 
terembe — Sala Regia —; s innen a fejedelmi 
Sixtinába, a művészek egyik fejedelmének imént 
érintett Utolsó-itéletét bámulandók. Ki ne irigylené 
azok boldogságát, kiket e szent helyen, a nagy 
hétben, Palestrina és Aliegri mély ima-hangjai menny
be ragadnak? Ki ne óhajtaná az irgalomért esengő 
Miserere lélekrázó fohászait itten hallani: .mialatt 
Michel Angelo számtalan alakjai fölelevenülni, s 
borzasztó mozgalomnak indulni látszanak? Egyébi
ránt a kápolna háttéré meg lévén hasadva, s a 
dicső kép elhomályosodva: nem érzed eleinte azon 
mély benyomást, mellyet epedve vársz. Különben 
is olly roppant terjedelmű, s annyira bonyolódott e 
páratlan inü, hogy csak lassanként, csendesen ki
tanulva méltányolhatod halhatlan érdemét. De talán 
még azt sem lehet tagadni, miszerint a Megváltó
nak villámszóró Jupiter-, vagy hullámgyözö Nep-
tunhoz illő testállása szomorúan tanusitja Olymp el
ferdítő befolyását e keresztény lángészre. A ma-
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gas boltozatra hintett többi rajzai a teremtés isteni 
müvét s az ó szövetség" fö jeleneteit és személyeit, 
látnokok és sibyllák seregét merész vonásokban 
ábrázolják; mikért a biblia festészének nevére lön 
érdemes. P. Perugino, Dom. Ghirlandajo és többek 
festvényei Mózes és Krisztus életéből ékesítik a 
híres kápolna oldalait.2) 

A közel Paolina-ban, hol Urunk sírját szokás 
felállítani, Péter fölfeszitése és Pál megtérése ugyan
csak Buonarroti jeles freseoi. Vasári, és Zuccari 
testvérek irák a nagyszerű királyi terem falaira tör
téneti veszteségeit az egyházi fejedelemség ellenei
nek: Pipin, nagy Károly, I. Ottó, VII. Gergely, 
III. Sándor, IIL Incze, IX. Gergely és IX. Károly 
korából; meg az avignoni fogság végét, Tunis be
vételét , lepantoi ütközetet sat. A szép herczegi 
teremen — Sala ducale — keresztül jutánk sz. 
Damasus — vagy Bramante — udvarának Rafael 
híres Loggia-it képező s Udine lombozataival telt 
folyosóira; innen pedig ínűbaráti hódolattal léptünk 
az ujabb festészet diadalát hirdető nevezetes hajlé
kokba: le camere di Raffaele. 

II. Gyula hivá meg Bramante ajánlatára Firen
zéből a haihatlan művészt e teremek ékitése vé
gett; s miután első kísérletét — la disputa • del 
SS. Sagramento — látta, kizárólag reá hizá a fé-
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nyes feladatot. Mindent ö rajzola; de a kivitelben 
legjelesebb tanítványi Giulo Romano, Caravaggio és 
többen segiték. Sala di Constantino az első, melly-
ben a kereszt megjelenését, Maxentius legyöze-
lését, sat. szemlélők. Következik Heliodor teremé: 
ennek a jeruzsálemi templombul angyalok általi 
kiűzetését, Attila és nagy Leo találkozását, a bol-
senai mise közben vérző ostyát, és Péter megsza
badulását ábrázolva. Ez utolsót, s a szent misére 
figyelő öreget különösen dicsérik. Harmadik a 
Stanza della Segnatura, vagy Camera della disputa: 
melly a hittan, bölcsészet, jogtan és költészet dicsőí
tését tárgyazza. Hitéletünk gyúlpontja ragyog a 
fö-képen; ég és föld csodálva környezi az Oltári
szentség mély titkát; s az egyház buzgó tanári és 
tudorai, köztük Dante, élénk örömmel elmélkednek 
fölötte. Szembe vele gondolkodnak göröghon ki
tűnő bölcsei, — la scuola di Atene — különféle 
csoportulatokban. A-botjára támaszkodó férfiún s 
néhány kortársán kivül, magát és mesterét is ide 
helyezé a művész. Hellén, romai és olasz költök 
fogják körül a Parnassus hegyén uralgó Apollót 
s Muzáit. Justinian pedig, és XI. Qergely a törvény
tan két főágát képviselik. Utolsó a Camera deli 
Incendio, melly a IV. Leo korábani nagy tűzvész 
ábrázolatától nyeré nevét. Trója veszedelmére ezé-
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loznak benne némelly jelenetek, III. Leo esküje, 
nagy-Károly koronáz tatása, és IV. Leo győzelme 
Osüanái foglalják el többi oldalait. Perugino fre-
scoit a boltozaton csak háládatos nagy tanítványa 
menté meg a le veretes tol. 

Ez után nyílik meg a vatieani kevésszámú, 
de nagyértékü képtár. Különben is a hány palo
tája, annyi képcsarnoka van Romának; ide tehát 
egyedül legválogatottabb kincseit helyezek. Urszíne-
változását Rafaeltói a világ első fest vény ének mond
ják: csak a Fornarina-t ne látnók a nép között. 
Sz. Jeromos utolsó áldozása Domeniehino-tul, a 
gyönyörű méltóságos oroszlánnal, rangban tüstént 
követi. A Madonna di Foligno, és Mad. dei fiori 
hasonlóképen Sanzio remekei; Maria koronázását is 
ö rajzolá, s halála után festék kedves tanítványi 
Giul. Rom. és Penni. Hlyen öt szám egy kép
gyűjtemény nyel fölér, s e kis teremet a keresztény 
festészet szentélyévé avatja. Három következő osz
tályban : Guido Reni Madonna-ját és Péter fölfeszi-
tését, Tizian sz. Sebestyénét, Guercino Magdolná
ját, ker. sz. Jánosát, hitetlen Tamását, Potter 
tájképét sat. találod.3) 

Rafael rajzai szerint a Sixtina számára készült 
szőnyegek — Arázzi di Raffaele — az ujabb mű
vészet híres remekei. Tárgyait az üj szövetségből, 
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jelesen az apostolok cselekedeteiből merítvén, ezért 
is méltó az evangélium festészének nevére. Köz
ben esik a hosszú, fényes Galleria geografiea, melly-
nek falait merő földabroszok borítják. S. Lorenzo 
kis kápolnáját sem hanyagolok el, Fiesole frescoival 
sz. István és Lörinez életéből. Sőt a XVI. Gergely 
megújította harmadik emeleti üveges oszlopfolyosót 
is szívesek valának fölnyitni kérésünkre: hol a többi, 
régi föld- és térképek között édes hazánkét is, ér
dekes rövid ösmertetéssel, feltaláltuk, s a fönséges 
kilátást örömmel élvezők.4) 

Volt még egy kevés időnk, a szoborgyűjte-
ményt újra meglátogatván, Laoeoont, Miehel Angelo 
szerint a művészet csodáját, s válogatott társait 
gyönyörrel szemlélni; az Appartamento Borgia fre-
scoit és régiségeit, s a jeles mozaik-intézetet — 
Studio del musaico — megtekinteni5) Végre ismét 
a második emeleti folyosóra, Rafael valódi Loggiá
jába menvén, hol igazán játszva hinté el tanít
ványai által festett ó szövetségi apró rajzait; kedve
sen fejezők be e, szentséges atyánk nagyszerű la
kában töltött élvdús néhány órát. A pogány vésü 
és keresztény ecset legjelesebb alkatai népesitik 
belsejét; ahlakaiból és erkélyeiről a ház ura napon
ként egész Romát bejárhatja szemével; szilárd alap
jait pedig gyönyörű kertek örökké zöld lombjai 

II. 4 
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környezik. Egyik, a kisebb Giardino della Pignar 

Hadrian Mausoleuma- vagy a Pantheonrul eredő 
bronz fenyüalmájávai — toboz — s Antoninus Pius 
oszlopának szép talapzatával kérkedik; a másik, il 
Boscareccio, IV. Pius kép- és régiségdűs Casino-
jára, s gazdag forrásaira büszke.6) Szóval annyi, 
szép s jeles mü ragyog itten, annyi kellem árad 
el a páratlan Vatican minden részein, hogy teljes 
ösmerete s hív rajza egy emberkor és egy pár 
könyv határain túl terjed. Kinek kebele ne rez
zenjen meg a gondolatra, hogy e megbecsülhettél* 
kincseket és emlékeket a köztársaság hősei már 
készek valának elzálogosítani? Minek a végképen! 
elidegenités bizonyos következése leendett.7) 

Az alkony S. Giovanni e Paolo-nál, a Passio-
nisták kertjében talált bennünket a Coelius ormán; 
honnan a régi Roma legérdekesebb romjaira kivált 
illyenkor elbájoló kilátás nyilik. Nagyon igaza van 
annak, ki e szabályt felállttá: hogy a természet 
dicső képeit akkor kell élvezni, midőn a nap fölkél; 
a művészet remekeit pedig, mikor tündöklő suga
raival árasztja el a magas teremeket; de a romok 
akkor nézendök, midőn elenyésző fényével búcsúzik 
e világtól, s haldokolva ömleszti a láthatárra bibor-
özőnét. lg- és föld csodásan öszhangozva ragadják 
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meg képzelmünket ez órában; s az elhagyatott Fo
rum teljes fönségében terül el az idegen vándor 
szeme előtt, végtelen sírkert gyanánt: mellyben a 
történet legzajosabb eseményei, gyászemlékül szol
gáló roppant omladványok alá temetve, nyugszanak. 
Valóban nem tudja mit akar, ki e romot pongyola 
külsején felakad, s azokat talán piperében szeretné 
látni. Por és hamu nagyon illenek az őskor em
lékeihez. 8) 

Szívesen járt velünk a fekete öltönyén fejér 
töviskoszorut viselő szerzetes mindenfelé. Elvezete 
a tágas kert legkiesebb pontjára;, oszlopcsarnoka 
szép egyházukba; s a közeiében fölmeredezö om
ladék magas ívezeteihez, mellyekre bátran föleme
lek festői sudár harangtornyukat. E szilárd tra-
vertín falak egykori rendeltetése bizonytalan. A 
Colosseum vadait örzö Vivariumnák szeretik légin-
káb ezímezni. Híres pálmafájukat . meg dönté az 
1848. év, mint sok más földi nagyságot; hanem a 
két ezímszent hősi maradványit most is dicsőén 
öleli a nagy oltár alatti szép porfir sírveder. Ju-
han, a hithagyó, saját lakukban fojtatta még nemes 
hadvezéreit; de nem olthatá ki a viaskodó egyház 
kebeléből e drága testvérpár iránti hódolatot. A 
IV. század óta áll e tisztes hajlék kinzatásuk helyén 
<jrök tiszteletükre.9) 

4* 
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S. Gregorio szomszéd fasoraiban pihenénk egy 
kevéssé, mig egészen beesteledett. 

XXXII. 

ROMA, sept. 14. 

Az örök város környéke, történeti viszhangjai, 
természeti szépségei és régi emlékei miatt, szinte 
olly érdekes mint a főhely; hiszen ez mind Roma 
volt egykor, s minden kőhalom valami szerepet 
játszott az ó világ színpadán. Tivolit, Palestrinat, 
Frascatit és Aibanot ajánlják leginkább kirándulási 
czélul: de mi szűkre szabott időnk mellett az első
vel megelégedénk, s legfőlgbb Hadrian Villa-ját 
adók hozzá visszajövet; és ennyi tökéletesen elég 
is egy napot felejthetlenül kedvessé*tenni. *) 

Korán reggel már utón valánk, melly sz. Lö-
rincz kapuján ki, s a hasonnevű basilica előtt el ve
zetve, több helyütt megegyezik a hajdani Via tibur-
tinával Alexander Severus anyjáról nevezett s 
ífarsestöi helyreállított Mammolo hídnál értük el a 
Teveronet — Anio, — mellynek világhírű szép zu-
hatagaihoz sieténk. E folyam választá el a Sabi-
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nusokat Latiumtól, s az egykori szent hegyhez kö
zel szakad a Tiberisbe. Hannibál félelmes tábora 
tanyázott mellette, s Totila csordái pusztiták vidé
két, melly azóta folyvást gyászolni látszik. Ginlia 
Stemma nem rég feltalált sírhelyén túl, il lago de' 
Tartari- nál bevett szokás szerint leszállánk, a kié
gett s vízzel telt tölcsér közelebbi látása végett. 
Valami ritka kövületekre nem akadánk; nem is 
olly borzasztó mint nevéről gondolnád. A hason-
lólag valamelly beomlott tűzhányó torkából eredő 
Solfatara — régi Aqua albula — kéníköves szaga -
már előre alkalmatlankodik; s csatornáján túl sem 
hagy el soká, mig a Plautius-ok családi sírtornyá
val és az Aniovai együtt Poussin ecsetére mélta
tott festői Ponté Lueanohoz érkezel. Ennél ismét 
átkelve a Teveronen, nem sokára igen szép ős olaj-
erdőn keresztül vonulánk föl a Románál idősb Ti-
bur-Tivoliba, mellynek lerohanó vizeit jó messziről 
láttak füstölögni. 

A Porta della Croee-n berobogó bérkocsisunk 
szűk utczákon végig egyenesen a legjobb helyre, 
Sibylla vendéglőjébe hajtott; hol valami különös 
kényelem nem igen, hanem annál gyönyörűbb ki
látás várt reánk, a hegyekre, város-, hid- és alant 
zngó folyamra meg a szomszéd templomra nyiló 
ablakokbul. Udvarunkon lévén Vestának e híres, 
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és ezerszer lerajzolt körhajléka, vele kezdők rneg 
érdekes vándorlásunkat a Roma nagyuraitól kedvelt 
és dalnokaitól annyiszor megénekelt paradicsomi 
tájékon. Roppant mélység fölötti sziklacsúcson, a 
nagy zuhataggal szemközt uralg a csinos 18 ko
rínon oszlop környezte, füzéres párkánynyal koszo
rúzott épület. Dicsőségében szerényül osztozik 
négyszögű, jonlai oszlopcsarnokos kis szomszédja 
S. Oiorgio, azelőtt Sibylla-templom. Mind a kettőt 
végveszély fenyegeté, a magas kőszál alját lassan
ként emésztő vízár miatt; de a gyakori kiöntések
től szenvedő várossal együtt meg szabadultak XVI 
Gergely fejedelmi erélye által: ki az áteíleni Catii-
lus szirttömegét keresztültörve, más irányt adott a 
sebes folyamnak, s más helyet tüze ki a pompás 
vízesésnek.2) 

A sziklahegy oldalaiba vágott gyalogösvényen 
lépdelénk alá egyenként a regényes szűk völgy 
torkába; miközben ügyes kalauzunk szebbnél szebb 
állomásokra vezete bennünket, hogy egész kénye
lemmel láthassuk a mély hegyszorulat vad kelte
méit Legélénkebben hala rám itt alant a "néhány 
év előtt beomlott híres Neptun-barlang egyik zor
don ürege: mellynek ajtajánál tarka függöny gyanánt 
lebegő szép szivárvány játszadozék; benn pedig 
iszonyú erővel, s bódító morajjal zúg le felülről az 
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Anio-bul kiszakadt víztömeg. Az alább eső Grotta 
delle Sirene veszélyes bájaitól nyeré nevét; s leg
jobban hasonlítható kőszirtbe vájt félelmes diadal
kapuhoz, mellyet a rajta végig száguldó haragos 
hullámok emelének önmagoknak. 

Innen föl indulva, csak hamar kibérlett szama
rak hátára jutánk. Ezen jó fülesek meg nem jutal
mazható türelem- és ügyességgel hordozának min
ket föl és le, és köröskörül vagy két óra hosszáig; 
mialatt alkalmunk vala e világhírű, kisebb nagyobb 
zuhatagokat minden oldalról megtekinteni. Bámu
latra méltó az apostoli szék atyai gondosságát hir
dető, fennérintett kettős alagút; melly a szép íolya-
mot növekedő rohammal viszi a íovízesés mere
dek ormaihoz: hoíman az egyesült hullámtömeg, 
finom lisztláng alakká szétporlódva, több mint 200 
lábnyi mélységbe, mennydörögve hull alá. Szdid 
hegyek környezik a Teverone szép völgyét, teli 
olajfa ligetekkei, meilyeknek egykor ének- és köl
tészettől viszhangzó árnyaiban találánk rövid mene
déket a déli nap égető höve ellen; hanem szárnyas 
dalnokot, s különösen csalogányokat ne igen keress 
Tivoli édenében, mert azt mondják: Itália már az 
Imperátorok korában felfalta azok nagy részét. De 
a ki élénk képzöerövel bír, tetszése szerint kéjeleg
het Catuilus nyaralójában, Horácz házánál, meg a 
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német erdőkben elveszett Quinctilius Varas pompás 
Villa-jában; mivel mindezeknek romjait, vagy lega
lább helyét híven kimutatják a tudós öszvérhajtók. 
Az utolsónak emléke Madonna di Quintiliolo egy
házban él. Legépebbek azonban Maeeenas gyö
nyörű fekvésű nyaralójának erős falai; s egyik íve-
zete nyilasán leirhatlamil szépen omlanak ki az 
apróbb easeatella ezüst habjai. Itt már nem csupa 
henye gyönyör tárgyául szolgái a Bernini csatorná
jába szorított vká^; hanem kormos vas hámoron 
keresztül izzadva tör magának utat a kies szabadba. 
Miollis franczia tábornok magas kerek térletéröl — 
terrasse — vehetni föl legjobban a vízesések nagysze
rűen kedves alakjait. 

Az Anio lecsendesült hullámait odább -höm-
pölygetö növénydús völgybe szállva, kerületik is
mét vissza a Tiburba fölvivö hajdani romai útra. 
Horácz kegyurának nyárilakát elhagyván, a Porta 
oscura-n tul hanyatló Villa d'Este-be jutánk. Alfonz 
ferrarai h'erczeg bibornok-fia, Ipoly emelé Olaszhon
nak az időben legnevezetesebb Villa-ját. Képzelhe
ted, hogy Ariosto és Tasso nevei búsan viszháng-
zanak a Zuccari frescoival borított üres teremekben, 
Szökökutainak egy része kiszáradott; s rendkívül 
erős élö-díszgúlái, a szálas cziprusok sötéten gyá
szolnak az eltűnt örömnapok fölött. De azért szép 
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kilátásai végett, is megérdemli a látogatást; vala
mint az egykori Hercules templom maradványit 
fedő, s egyik legkitűnőbb keresztény hősnek — S. 
Lorenzo — szentelt föegyházat sem szabad elhanya
golni. 

Miután a more patrio tiburi nyaralójában mu
lató Dúca Braschi-tól Hadrian Villájának megnézé
sére irott engedelmet nyerénk: olasz ebédünket 
Sibylla templománál, a nagy zuhatag asztali zenéje 
mellett elköltvén, oda siettünk. A birodalmát beu
tazó császár Göröghon- és Egyiptomban tett művészi 
tapasztalásainak eredményéül, s minden látott szép
ségek gyülhelyéül szánta e roppant terjedelmű dísz
kertet; most pedig dúslevelü szőlők és tengeri 
földek közt, magas fényük és felfutó borostyánok 
alatt feküsznek idomtalan romjai; s összeomlott ne
vezetességeit, ha tetszik, kalandon sebességgel, egy 
pár óranegyed alatt befuthatod, ügy sem maradt 
igen sok a jólhangzó híres neveken kivül; mert 
elöbbeni kincseiből Roma mütárait gazdagiták. Kö
vesd tehát békével a betanított felügyelő lépteit, 
ki híven bemutatja: a görög színházat és lovagdát; 
az athéni díszcsarnokot—Poikile-—, uszodát—Teatro 
marittimo, —könyvtárt, Diana, Venus és a stoiku-
sok templomát; a császári palotát, fürdőt, és testőri 
laktanyát — Cento camerelle —; végre a Canopus 
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városáról nevezett Serapis-templomot, aeademiát, 
museumot, Tempe völgyét, söt még az alvilágot is 
Elysiumával sat. 

Fenyegető felhők tolulván föl a láthatárra, zi
vatartól félő kocsisunk jói haladt az elkomorult 
Campagnan keresztül; s a kies halmokat és pusz
tuló romokat olly hamar elhagyók, hogy alig volt 
időm visszapillantani a hegy oldalán uralgó szép 
Tivolira, mellyet az alkonyuló nap sötét pirja vér
színbe borított. Ismét megüte bennünket a kékes 
Solfatara fojtó kigözölgése; és ez eszembe juttatja, 
hogy az érők város karul és benne uralkodó cat-
tiva aria-t mind eddig nem említem. Pedig ez igen 
fontos jelenet; s a jóakaratuak végre is ettől vár
ják Roma elpusztulását; söt az öreg Hufelandot iss 
elámiták vele. A romai levegő általában igen sze
líd, lágy és szinte mozdulatlan: melly körülmény 
sok mellbetegnek igen kellemessé teszi azt. ugy 
mint a nizzait; de az egészséges testre nézve épen 
e tespedése a légnek ártalmas. Minő szép alkalom 
ez elménczkedni a szellemi tespedés fölött; vagy a 
lég roszaságát is a papi kormányra fogni. Mások 
ugy tudják, hogy már Livius katonái panaszkodta-
nak ez egészségtelen föld ellen; Cicero pedig dög
vész tűzhelyének nevezé a vidéket; s azért külön 
templomot állítanak a Palatínuson Dea Febris-nek, 
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máshol Cloacinae és Mephiti. Ezek tehát inkább 
hajlandó ksajátságos helyezetének, és természeti be
folyásoknak tulajdonítani az ég-hajlat bajait; s meg
említik többi közt névszerint a légmérséklet rögtön 
változását, melly nappalról éjjelre 20 fokig is ter
jed. Rendkívüli okoknak keli itten működni min
denesetre, ha igaz: miszerint a város közepén lakni 
legjobb, jelesen a Pantheon körüli mélyen fekvő 
tájék legegészségesebb, s a Ghettoban legkevesebb 
láz eset adja elö magát. E szerint itten sok em
bernek együtt lakása látszik a levegőt javítani; mi 
máshol épen ellenkezőleg áll. Az is különös, hogy 
évenként több ember hal meg Romában, mint a 
mennyi születik; s a lakosok száma még is növe
kedik. Egy berlini főorvos, ez utóbbi körülményre 
nem figyelve, már kiszántitá: mellyik esztendőben 
marad a nagy Babylon üresen. A jámbor nem 
tudta, hány idegen és falusi szegény jön az egész 
környékből Roma menhelyeibe pihenni, és koró
dáiba meghalni.3) 

Tivoli gyönyörei után nem árt a betegségről, 
Máiról és a rablókra! beszélni.. Mi késő este 
jutánk a puszta mezőkön haza, minden baj nélkül; 
s nem lehete szerencsénk az olasz szegény legények 
híres udvariasságát tapasztalni. 
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XXXIII. 

ROMA, sept. 15. 

A tegnapi kirándulást pihenésnek véve, új erő
vel neki indulánk a napi rendnek. Vasárnap és 
Maria ünnepe lévén, hova ment volna szívesebben 
a keresztény utas, mint a capitoliumi Madonna dicső 
hajlékához Ara-Coelibe? Templomok látogatására e 
nap az ideg-énnek ugyan korántsem alkalmas; de 
nekünk nem igen volt időnk válogatni: azért jókor 
reggel fölsieténk a zöld fü személyzetté, 124 széles 
fejér márvány lépcsőn. Quirinus és több más régi 
hatalmasok díszépületei adák ez első ajándékot a 
bold. Szűz zsámolyául. Hasonlóan különböző ere
detűek a belső három hajó gránit oszlopai; de Mbby 
kétesnek tartja föliratát a baloldali harmadiknak: e 
cubiculo Aug. Annál bizonyosabb, hogy lepantoi 
török arany ékesíti a szentélyt, meilynek boltozatán 
épen a nagyoltár fölött ragyog: Regina Coeli la?taré, 
alleluja. Sienai Bernardin kápolnáját Pinturicchio 
•frescoi borítják a czímszent életéből. A főoltártól 
balra sz. Ilona kápolnája és sírja érdekes. Jó mi
noritáink megmutaták a drága kövekkel behintett 
pólyában nyugvó S. Bambino-t is; kinek tiszteletére, 
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karácson nyolczadában az itten fölékesített kápolna 
szószékén, Roma ártatlan gyermekei ünnepélyesen 
rebegik el nyilvános hódolatukat. *) 

Nem csak Jupitert, hanem tudós harezias leányát 
is elűzte a keresztény Madonna bitorlott székéről. 
Ennek jeléül szolgál a Pompejus emelte pogány 
templom helyét elfoglaló S. Maria sopra Minerva; 
hanem e művészetileg is kitűnő, gazdag egyház 
jelenleg, általános ujitási munkálatok végett, elzára
tott.2) A Forumra igyekvénk tehát, melly a távol 
elökort az ujabb időkkel emlékeinek szakadatlan 
lánczolatával fűzi össze; s a kereszt diadalát hirdető 
számos egyházait tekintve keresztény melléknevet 
érdemel. Sokszor jártunk mi már erre a Clivus 
sacer ösvényén; többször valánk tanúi a mamer-
tini tömlöcz előtt imádkozó nép buzgalmának: de 
ma először szállánk alá a borzasztó felső- és irtóz
tató alsó börtönbe. Valaha nem lépcsőkön jutottak 
ide a véres áldozatok, hanem a feltátongó nyilason 
dobattak le a Robur Tullianum-ba. A felsőben ki~ 
nozák, az alsóban kivégezek őket; mire a Jupiter
nek hálátadó győztes imperátor, hallván hogy már: 
Actum est, nyugodtan eltávozott. Azonban előttünk 
Jugurtha, Catilina bűntársai, sőt a Titus parancsára 
megölt Simon Bar Jonas is elenyésztek. Az apos
toli főnökök áldott emléke foglala el bennünket; 
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részvéttel tekintök a bilincseiket tartó kis oszlopot; 
és sz. Péter forrásából, mellyel börtönöreit megke
reszteled mi is enyhülést meriténk a rémítő és még 
is kedves barlangban. Hiszen ennek sötét éjjeléből 
keletkezett ama dicső napfény, melly a Forum tem
plomainak csúcsairól lövelli szét arany sugarait.3} 

Ezeknek elseje S. Martina: hol Mars templo
mának helyén emelt szent hajlékban nyugszik a 
romai consul leánya. Miután V. gixtus a mellette 
lévő Accademia di S. Luca-nak adá, saját védszent-
jökrül nevezek, s Pietro da Cortona eszméi szerint 
újra épiték a művészek. S. Adrián o a- romai Se-
natus tanácskozásitól viszhangzó Basüica Aemilia-ra 
következett. S. Lorenzo in Miranda-t Antonin és 
Faustina templomának elötornáezából fennálló 10 
pompás korinthi — cipollino — oszlop előzi meg. 
Sz. Kozma és Dömjén vértanuk kétemeletes egy
háza Romulus és Remus templomától kölcsönözé 
kerek előcsarnokát. Érdekes mozaikjai a VI. szá
zadból valók. II. Félix hamvait őrzi. Constantin 
basilicája után szemközt áll S. Francesca Romána, 
Venus és Roma kettős hajlékának romjainál. A 
czímszent gazdag sírboltja Berninitöl, s XI. Gergely 
nagyszerű díszsírja Olivieritöl ékesítik. Itt van a 
keresztes vitéz Frangipani által keletről hozott Ma
donna-kép is. A túlsó oldalon Minerva temploma-
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' nak pompás három oszlopához közel találók a ked
ves S. Maria Liberatrice-t.4) 

Mindezt látva nagyon ide illik azon hasonlat; 
miszerint Roma valóban méltó jelképe az Istenem
bernek, midőn az ősidők romjait, az elesett, halandó 
emberiség' képmásait, olly szépen egybeköti a meg
újulás és halhatlánság reményeit képviselő fönsé
ges egyházakkal. De nem csak templomaink adnak 
e Forumnak vallásos arczulatot; hanem érdekesebb, 
épebb pogány emlékeire is, ha jobban megnézzük 
azokat, rányomta egy felsőbb kéz a kereszténység-
jellemét. Titus diadalíve a mienk: mert Jeruzsálem 
pusztulásában az ó szövetség befejezését hirdeti, s 
az újnak győzelmi kapujául szolgál.5) Ezen túl 
vége a pogány Romának •;• hiszen Constantin emlé
kében ö maga ünnepli ' a kereszténység diadalát. 
A Colosseumot pedig vértanúink dicső serege, az 
antiochiai nagy püspökkel élén, szentelé meg. Csu
pán emberiség szempontjából tekintve is , magasb 
és nemesebb szerep jutott e színpadon a hiteért 
feláldozott kereszténynek; mint a szemeit ennek 
kinain gyáva kegyetlenséggel legeltető pogány nép
tömegnek. Azért méltán nevezi Gaume e helyet 
Martyrok Capitoliumának. Eredete is borzasztó: 
tizenkét ezer zsidó fogoly dolgozott rajta. Valamint 
általában e régi híres épületeket mind véres önkény 
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emelteté rabszolgák kezeivel; egyházainkat ellenben 
isteni szeretet fuvalma költé föl.6) 

A keresztény Forumot elhagyva, ujabb érdekes 
templomok nyomait keresők a Coeliuson. S. Ste-
fano rotondo különösen vonzott magához: mivel 
némellyek első apostoli királyunk által építettnek 
álliták; és csakugyan a romai magyar collegium 
alapítványához tartozik. Azonban nem vala sze
rencsénk az udvarán lakó gondos őrrel találkoz
hatni. Alkonyatra biztattak; de a kinek napjai Ro
mában annyira kivannak számítva, mint nekünk, 
aligha jöhet másodszor. Igen közel van hozzá az 
előtte nyugvó fejér márvány hajócskáról nevezett 
S.Maria della Navicella: melly leginkább arról ne
vezetes, hogy sz. Cyriaca házhelyén áll; hol sz. 
Lörincz szerpap — diaconus — az egyház kincseit 
szegények közt osztá el. A hajdani Castra pere-
grina, idegen katonák tanyája, e tájon volt, és pe
dig SS. Quattro Coronati felé. Szobrász-vértanuk 
emlékét tartja fenn e régi egyház, kik bálványké
peket faragni vonakodtak. Az elöudvar csarnoká
ban lévő sz. Szilveszter kápolnát a XII. századbéli 
festvények teszik nevezetessé.7) 

A mamertini tömlöcznek szelídebb testvérét 
árnyékolja be S. Maria in via lata, Doria palota 
mellett a Corson; melly csinos egyházban, haza 
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térve, néhány pillanatot tölténk. A nemzetek apos
tolának börtöne, szent irodája, elfogadó teremé, 
keresztelő-kápolnája és imaháza volt két évig a 
templom alatti hajlék: mindannyi jogczímek a ke
resztény vándor legmélyebb hódolatára.8) Ez ér
dekes szentélyre figyelve állitá V. Sixtus a közel-
lévö Piazza Colonna pompás emlékének csúcsára 
sz. Pál aranyozott érez szobrát. Mi is onnan kez
dők délutáni zarándoklásunkat. 

Chigi és Piombino paloták, meg a szép posta
ház közt terül el egyik legszabályosabb piacza Ro
mának. Nevét Marc Aurél nagyszerű — 175' — 
márvány oszlopától nyeré, melly egészen el van 
borítva a Marcomannok fölötti győzelmeit ábrázoló 
domborművekkel. Köztük a legio fulminatrix tör
ténete, Jupiter Pluviusnak tulajdonítva, hogy a mély 
völgybe szoruló, elalélt hadsereg kiszabadult.9) En
nek aljáról indulánk a város túlsó végén álló S. 
Croce in Gerusalemme-t tisztelni. Ez is a fobasili-
cák közé tartozik, s Heliogabal szennyes kertéiben 
emelé a Jeruzsálemben feltalált kereszt tiszteletére 
Constantin ájtatos anyja. Saját személyünkre nézve 
nem esett jól, mikor azt mondák, hogy nevezetes 
ereklyéi csak ö szentségének különös engedelmével 
láthatók; de örülénk az ügy érdekében, hogy illyen 
tisztelendő kincsek a mindennapi kíváncsiság tápla-

IL 5 
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lékául nem szolgálnak. Szerfölött erős egyiptomi 
gránit oszlopai, szabadon álló mennyezetes szép 
főoltára, a templomkar boltozatát ékesítő frescok 
Pinturicchiotul, és sz. Hona kápolnája Perazzi mo
zaikjaival a szentély alatt különös figyelmet érdem
lenek. 10) 

Mellette van az Amphitheatrum castrense, a 
város bástyáiba foglalva. Részint, hogy ennek egye
dül érdekes külsejét minden oldalról láthassuk, 
részin tséta kedveért ki menénk a Porta Maggiore-n: 
melly hajdan az Aqua Claudia diadalemléke, s 
később Porta Praenestina volt. Teljes kényelemmel 
bámulok kivül az útfélen elvonuló vízvezetö merész 
íveit; s fejünk fölött „nyujtá ki az örök város egyik 
karját a Campagnan át, hogy a szomszéd hegyek 
tiszta forrásaiból italt merítsen." — Gerbet. — V. 
Sixtus használá föl e roppant kőfalakat az Acqua 
felice számára. S. Giovanni kapuján, melly elöl az 
albanoi zöld halmokon fejérlö városokra szép kilá
tás esik, ismét betérénk; s közelebbről nézegettük 
ÍILLeoTrieliniumának— étterem —a szabad ég alatti 
magas félboltozaton tündöklő mozaik maradványit. 
A romai szent birodalom alapításának emlékét aka-
rák kétségkívül örökíteni: midőn jobbfelöl a Szil
veszter pápának kulcsokat, Constantinnak egy zász
lót nyújtó Megváltót, balról sz. Pétert ábrázolák, ki 
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III. Leónak palástot, nagy Károlynak lobogót ád 
kezébe. Középen áll az apostolait kiküldő, s ne
kik békét hirdető isteni Mester. Felül is békét le
helnek az igék: Glória in exeelsis Deo, sat. Ezen 
tál emelkedik a Sancta Sanctorum kápolnához föl
vezető ScalaSanta, mellynél most is buzgólkodó jám
bor hívekre találtunk; de böveb megtekintését más 
napra halasztók. 

A Corsora érvén egy, S. Mareello templomába, 
ének, harangszó és szép katonai zene mellet vissza
vonuló körmenet befejezésének valánk tanúi.11) 
Külső alakját e járdalatoknak Firenzéből ösmerjük; 
belbecsüket nagyon emeli az, hogy szabadon kelet
kező jámbor egyletek tagjai szokták alakítani. Min
denesetre csökkentik e jelenetek Niebuhr jóslatának 
szép reményeit, ki már 1816-ban kegyes vala jö
vendölni : miszerint itt Olaszhonban az egyházi hit 
annyira kihalt, hogy e múmia az első kemény 
ütésre porrá omland. Nem tudjuk, mi van irva az 
isteni végzetek könyvében; s igen jól tudjuk, milly 
alacsony fondorkodással akarják épen most a poli
tikai szenvedélyeket e czélra felhasználni. Azonban 
a nép azon rétegének, melly itt vallástalan, máshol 
sincs hite; a nagy szám pedig, miként világszerte, 
gyarló emberekből áll, de nem roszabbakból, mint 
a hegyeken tilt Hitünk szerint, az Itália szép egét 

5* 
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már annyiszor elfedő komor föllegek ismét el fognak 
enyészni; s Olaszhon újra oszlatlanul érzendi azon 
dicső előny értékét, miszerint az egyház független 
atyja kebelében lakik. Addig is óvakodjunk egy 
nemzet felől egyes elvetemült tagjai után itélnú Re
ményünket a katholicismus szeliditő befolyására ala
pítjuk, s jelesen a Madonna buzgó tiszteletének jó
tékony hatására. Még mindig kedves e szent név 
az olasz kebelnek; s folyvást szemei előtt lebeg 
annak szelid képe, kivel óráit számítani kezdi: mi
dőn az elenyésző esti szürkületben hegyen völgyön 
megkondul a jelentékeny Ave Maria. Farsangi örö
meit is szívesen megosztja vele; mert akkor végzi 
a Szüzanya fájdalmainak emlékére szentelt ájtatossá-
got: il Carnevale santiíieato czím alatt. Hiába 
gúnyolódik az idegen, hogy midőn valami roszat 
hajlandó tenni az olasz, előbb befátyolozza kis la
kában lévő Madonnaját: e körülményt, ha igaz 
volna is, ép olly könnyű kedvezöleg, mint félre
magyarázni. Igaz ellenben, hogy a bold. Szűz 
képét ünnepi nyolczad alatt lámpákkal és virágok
kal körülvéve most is felálliták olly helyeken, hova 
csupán sorbetto kedveért gyűl a vegyes közönség. 

Tudjuk, hogy a velenczeiek idei nagy héten 
igen buzgóan viselek magukat; a nápolyiakról Mae 
Farlane, angol utas, tavai monda: hogy egy szép 
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Mária napért a világ minden Parlament-ját odaad
ják; Constitutiojukkal nem sokat gondolnak, de 
ünnepeikhez senki se nyúljon. A minap korán reg
gel valék S. Agostino-ban; s ugy vettem észre, 
hogy sok vállas terhész, napszámosok és közsor-
snak térdelének körülem, forró imába merülve. Illy 
nép minden pillanatban kész egy Neri Fülöphöz ha
sonló valódi Reformátort elfogadni; s követni fogja 
minden hív utódát az 1842-ben elhalt Muceioli ka
nonoknak, ki boltokban és kávéházakban is fölke-
resé s felszólitá ifjú gyónóit: már rég nem gyóntál, 
jer fiam , jer! Mély vallásos érzelemre mutat egy 
szegény romai nö ajkain a következő hiteles nyilat
kozat is, mellyet egyetlen gyermeke halála fölött 
tön: Benedetta sia la eroce e ehi me la manda. *) 
Egyébiránt lengeségét az olasz annyira elösmeri, 
hogy gyahran önmaga kéri föl lelkiatyját a feloldo-
zás elhalasztására, mig.állandóságát a jóban tettleg 
bebizonyitandja. S épen gyöngeségének érzete, a 
hit erejével egyesülve, szüli azon példanélküli felál
dozást: miszerint 1825-ben egy öreg plébános egye
dül 30 rablót behozott az angyalvárba; s idei janu-
ár-ban is Calabriából 44-en , későbbi hivatalos ér
tesítés szerint még többen önkényt följelenték ma-

*) Áldott légyen a kereszt, és a ki azt rám küldi. 
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gukat. Azért mondja haragosan egy franczia Car-
bonaro 20 évi tapasztalásából: Ezekkel az olaszok
kal nincs mit kezdeni; midőn azt gondolnád, no 
már kezedben van: egyszerre hideglelést kap, 
vagy valami jó prédikácziót hall, — elmegy gyónni; 
s mindennek vége van.12) 

Az egyházi rendről, én legalább, semmit sem 
tapasztaltam, mi feljogosítana magas szemölddel 
bírálgatni azt. A lelkipásztorok és szerzetesek ér
demeit általánosan elösmerik. De jobb lesz saját, 
részrehajlónak tetszhető nézeteim helyett, az inkább 
ellenséges, mint kedvező Försteit idézni. Szerinte 
„az olasz papok zárdában s azon kivül gyakran 
művelt, tanult és majdnem kivétel nélkül jóakaratú 
férfiak. Ezekkel társalogni legkellemetesebb, legta
nulságosabb és sokszor leghasznosabb; névszerínt 
a könyvtárak, műcsarnokok és más intézetek ügyé
ben."*) Ha itten az egyháziak nem vonulnak el 
annyira a világtói, talán azon reményben teszik, 
hogy érintkezéseik által használhatnak; talán azért 

*) Endlich sind die Geistlichen zu nennen, sowohl in 
als ausser KlŐstern, haufig gebildete, unterríehtete uné fást 
oh»e Ausnahnie wohlwollende Leute. . . . Mit ihnen ist der 
Umgang- der angenehmste, belehrendste und oft nützlichste, 
namentlich in BetreíT der Bibliotheken, Museen und sonstiger 
Anstalten. — Forster's Handbuch, 1848. p. 21. 
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Is, mivel tisztán kátholikus nép között nenr kell 
annyira félni a rágalom nyilaitól, mellyek vegyes 
vallású helyeken szüntelen résen állanak a fcathal 
cleras ellen. Meglehet annak is igaza van, ki nyeiv 
sen odaveté: Inkább sétáljon a Corson, s azután 
Ruspoli kertjének árnyaiban pihenjen a pap, mint
sem a Schelling féle isten létrejövetelének folya
matán törje fejét. 

XXXIV, 

ROMA, sept. 16. 

A ki nem tiidja, n)§nnyj kincset rejt magában 
és maga körül az örökhírű Lateran3 s hogy ez 
környezetével egy kis gazdag szent várost képez: 
nem foghatja meg, mit keresénk mi újra jókor reg
gel e vidéken. J?z Romának, tehát a világnak is 
székesegyháza; s bármjlly erősen és tisztán legyünk 
meggyőződve az egyetemes egyház áldozatának ál
talános becséről, s egyes helyektöü függetlenségé
ről: mégis minden emberi érzetet meg kellene ta
gadni annak, ki például az apostolok sírján, a la-
lerani ösanyatemplomban, a Maria Maggiore-náL 
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nyugvó bölcső mellett, a Capitolium csúcsán uralgó 
Ara Coeliben, vagy a tisztes Pantheonban felaján
lott áldozatnál magasabb lelkesedést, s a keresz
tény hit dicső uralma fölötti szent örömet nem ta
lálna szíve mélyében. Mi is e szellemi gyönyört 
akarók élvezni; s ismét épülénk a valódi föegyház 
egyszerű méltóságán. Megnézök a hozzá csatolt ke
resztfolyosó csinos kis oszlopait, a régi basilicá-
nak itten nyugvó középkori, sőt még korábbi ré
giségeit p. o. Jákob kútjának párkányát, mellynél 
Urunk a szamariai növel beszélt, sat.; azután át-
menénk a külön álló szép Battisterioba.*) 

A laterani keresztelő nyolczszögü kúpfödeles 
pompás épület. Bizonyos, hogy az V. századtól 
fogva létezik, s hogy a IX-ikben már jelen alak
jával és oszlopaival bírt. Közepén van most is, há
rom lépcsövei alább eső mélyedésben, régi sírmeder-
böl alakított nagy medenczéje, szilárd korláttal 
beszegve. A fölötte lebegő gömbölytetöt két rend
beli oszlopok emelik: alul nyolcz szabadon álló, 
porfirból, régi töredékekből összerakott párkányzat-
taí; s ezen felül ismét 8kisebb, fejér márványból. 
Hajdani drága ékeit Saechi festvényei, Maratta és 
többek frescoi pótolják, Sz. János és Constantin 
életéből. Kövezete szép márvány mozaik. Nagy 
szombaton némelly években most is szolgál a meg-
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tértek újjászületésére. Érdekes kápolnák környe
zik e föhajlékot. Ker. sz. Jánosénak kigyó-már-
vány oszlopait, szép régi bronz ajtait — Caracalla 
fürdőiből? — s Donatello véste érez szobrát dicsé
rik. Sz. János apostoléban keleti alabástrom osz
lopok vannak; ajtaját a régi basilicából nyeré, s 
érez szobrát Giov* Batt. della Porta készité. Sz. 
Venantiusét VII. századbéli mozaik ékesíti. 

Egészen ellenkező oldalon találod a tegnap em
iitett, Pilátus házából eredő szent lépcsözetet. V. 
Sixtus téteté oda: midőn a hajdani palotát mege
mésztő tűzvész után egyedül fenn maradt udvari 
kápolna elé, D. Fontana által, nagyszerű csarnokot 
emele, s azt öt feljárással ellátá. Középhelyet foglal 
el a Seala Santa, mellyen Urunk szenvedését tiszteli a 
buzgó nép, midőn rajta naponként térdein feltörekszik. 
Kíméletül vastag diófa borítékkal vari fedve. A 
Sancta Sanctorum számos ereklyéitől nyeré czimét; 
Megváltónk igen régi képévei bír; s a XIII. szá
zadbéli német-olasz modora miatt, 55 föltekergö 
oszlopaival s akkori frescoival, művészetileg is ér
dekes. 

Két nagy kóroda szegény nők számára ugyan
csak e laterani piaeznak a Colosseum felé nyiló 
szögletén áll. Romai irgalmas nénék ápolnak benne 
a Camillanusok lelkiügyelete alatt jelenleg 300 bete-
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get; de kétszer annyit Lefogadhat. Colonna Ján. 
bibornok alapítványa, még- 1216-ból. Doria her-
czegnö ujabb időkben legnagyobb jótevője. Ebben 
ápola XL Kelemen, véletlen látogatásakor, egy épen 
haldokiani kezdőt vég leheletéig; s példáját most 
is jámbor egyletek tagjai követik. Ennek nagyte
remén vonul át m Umap-nyolezadi körmenet. Egy 
utas a Loire mellől francba tisztaságúnak mondja; 
mi is csinosnak találók. 

Túl rajta S. Clemente, a már sz. Jeromostul 
ösmert gyönyörű régi templom, fogadott be, hogy 
az este nem egészen kivehető alakját s kelteméit 
ma teljes napvilágon bámuljuk. Ez az első keresz
tény basilieák hív példányképe. Négy oszlopos 
kis pitvara vezet a tornáczoktul környezett elöud-
varra, melly az egykori hittanulók és bűnbánók 
emlékével tölt. Régi épületekbői szedett oszlopok 
válaszlják el egyenetlen hajóit. Közepén van a 
nagy oltár felé nyiló márvány-korlátos elökar, melly-
nek oldalain szép emelvények tűnnek föl, honnan 
a szent olvasások történtek. Az üdviratok emeléke 
mellet, ragyogó márvány mozaikkal hímzett, karcsú 
gyertyatartó áll. Főoltárának mewye&ete $$ szent
ségtartója középkori mü, Mögötte félkör alakú ima
tér látható a pápa székével; s ennek boltozatán 
jeles mozaik a XII. szádadból. Masaecio frescoi 
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borítják a Szenvedés-kápolnáját,, sz. Katalin és Ke
lemen történetéből. Aranyos padlazata pedig XI. 
Kelemen ajándéka. Rendkívül érdekessé teszi azon 
körülmény, hogy Pelagius eretnektársa Coelestius 
itten voná vissza tévtanaitZozimus pápa előtt 417-ben; 
s hogy Antioehiából visszahozott csontjai sz. Ig-
náeznak, dicső vértanusága színpadához, a Colos
seumhoz, közel, itt nyugosznak. Confessiojában 
aluszik a czímszent is, kinek tetemeit a slávoknak 
Romához; örökké hív apostola sz. Cyrili hozá ide 
keletről; ö is e hajlékban találván, Methodius kí
vánatára, végső nyugalmát. Három illy férfiúnak, 
agy romai pápa-, egy ázsiai görög főpásztor- s 
egy siáv térítő püspöknek e sírbani egyesülése 
ini.lly szépen jelképezi a kathol. egység magas 
eszméjét! 

Nem messze találod a rombadölt körszínnél 
balra térve S. Gregorio-4 Coelius hegy lejtőjén 
váitozíatá a nagy pápa, mái' azelőtt, ősi lakát egy
ezem zárdává, mellyhöl a büszke Britannia szeiid 
apostolait nyeré. Itten ápolá valószínűleg az.on 
Roma piaczárói felkarolt három szőke fiút, kiknek 
angyali ártatlansága szolgált első alkalmul Anglia 
megtérítésére. Nem csoda, ha jólelkű angolok e 
házat mindig szerették. Az ö halála után emelt 
templom Borghese Scipio. bibornoktul nyeré szép 



76 

homlokát, és kettős előcsarnokát, mellyben számos 
föliratok és síremlékek vannak. Legérdekesebb 
benne sz. Gergely kápolnája, s e mellett egykori 
cellája, hol kemény nyughelyét mutatják. Salviati 
kápolnában a bold. Szűz régi képe függöny alá 
van rejtve, s csak névjele tűnik föl. Ez igen jó 
szokást Olaszhonban máshol is tapasztalok. Közel 
ide a falba illesztet márvány tábla XVI. Gergely 
tiszteletére, kit innen, a camalduliak csendes ma
gányából, szólita ki az Úr népe kormányára. Kü
lön áll a Baronius által megujitott három nevezetes 
hajlék. Középen az eredeti zárdával egykorú sz. 
András szentélye, Guido Reni és Domenichino vetél
kedve rajzolt frescoival; ez ostoroztatását, amaz a 
kereszt előtti lebomlását ábrázolván a fölfeszítendő 
apostolnak. Jobbra sz. Sylvia kápolnája, nagy Ger
gely anyjáé, boltozatán ugyancsak Guido Reni fest-
vényévél; balra sz. Borbáláé, hol a dicső pápának 
Michel Angelo mintája után készült szobra előtt 
látók egykori asztalát, mellynél naponként 12 sze
génynek nyujta eledelt.2) 

Egy elmés irónö Romát Európa nagy társal
gási teremének nevezi, mellyben e világrész mü-
veltebbjei összejönek; — Rendez-vous des Euró-
péens. — De van az örökvárosnak igazán egy ér
dekes és.általános, nem csak Európára, hanem az 
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egész világra kiterjedő Salon-ja: s ez a Collegio di 
Propaganda Fide, ezen roppant élő múzeum és 
nyelovkademia. Mennyire megdöbben e szó halla
tára sok elfogult embernek idegrendszere; miként 
emelkednek föl agyában gyermekkori beszívott előí
téleteinek ködföllegei. Ennek a Propagandának le
galább is valami rémitö szörnynek kell lenni, 
melly szüntelen feni agyarait, s megrohanó állás
ban leskelődik minden emberi lélek után. Ezért 
szeretnek az útirók legtöbbnyire — köztük Förster 
is — hamar átesni e félelmes czikken; pedig egyike 
a világ legnagyszerüebb intézeteinek, mellyben Sem, 
Cham és Japhet ivadékai egy eszméért élni halni 
tanulnak. Napóleonnak is rendkívül tetszett ez 
egyetemes papnövelde; mellynek tömérdek ^megyéje 
a föld minden részeire kiterjed. Mind a mellett 
elpusztiták hadai 1800-ban a spanyol piaezig nyúló 
szerfölött hosszú palotát; s a jóakarók már azt 
gondolák, hogy a téritök fötanyája végkép elveszett. 
Azonban ugy látszik Bernini XV. Gergely pa
rancsára nagyon szilárdul rakta falait: mert igen 
ép állapotban találók minden részeit mai látogatá
sunk alkalmával. Franzoni bibornok vezérlete alatt 
Monsign. Barnabó az elöljáró. Engedelmével meg
néztük a keleti kéziratokban gazdag könyvtárt, meg 
a muzeumot, kínai könyvei- s árnyéktalan képeivel, 
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indiai ritkaságai- és bálványaival. Lemenénk a vi
lág-hírű nyomdába is, honnan P. Paolino az első 
sanskrit munkát kisajtold. Sokat láttunk; és mégis 
üres vala minden: mert, egy pár történetesen itt 
lévő vörösször - öves fekete öltönyü barna fiún kí
vül, mindnyájan Frascati-ban tölték szünidejökét; 
hol 1833-ban Odescalchiektól 33,000 Scudin nya
ralót vettek számukra. Rendszerint száznál többen 
szoktak lenni. Kelet népeire különös gondot fordí
tanak, s az ösmeretes vízkereszti ünnepélynél is 
övék a főszerep. De hiányzik ezentúl a férfiú, ki 
egyedül vala illetékes közönsége az egész jelenet
nek, s különben is szerété közöttük tölteni esteli 
óráit. Mezzofanti, Roma s a világ ritkaságainak 
egyike nincs többé; a szent atya sorsa fölötti ag
godalom volt egyik siettető oka halálának. — A 
Propaganda egyetemes szelleme látszik lebegni a 
szomszéd S. Andrea delle Fratte templomon is. Itt 
nyugszanak együtt: a tudós dán Zoéga, Sehadow 
Rudolf a gyöngéd porosz szobrász, Angelica Kauf-
mann és egy maroccoi herczeg; s a hitgúnyoló 
zsidó Ratisbonne is itten tért meg egy pillanat 
alatt 1842-ben. Paulai sz. Ferencz kápolnája Ber-
nini angyalaival különösen szép benne.3) 

Nem is mondom, hogy a Sapienza büszke csar-
nokos épületében valánk; hiszen üres egyetemet 
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látni szinte unalmas. Közel hozzá a Nero fürdői
nél épült S. Eustachio, hol a nagy oltár alatti szép 
poríir sírmederben egy egész hősi család szendereg. 
Odább van a nagyszerű homlokzatú S. Andrea deila 
Valle, melly Pompejus színpadának romjain emel
kedik. Olivieri és Maderno építek. Lanfranco fest-
vényeivel ékes kúpja egyike a legnagyobbaknak. 
Ennek alján lebegnek Domeniehino híres Evangé
listái; s a kar boltozatain rajzok is szent András 
életéből az ö remekei. Kápolnái közül gazdagab
bak: a Ginnettieké Fontanatól,* szép márványai-, 8 
régi zöld oszlopa- s a szent családot ábrázoló dom
borzatával Raggitól; és a Strozziaké Buonarrotitól, 
hová Pietája, Lia- és Rachele bronz másolatait 
helyezó. II. és III. Pius sírkövei fenn a falba téve 
látszanak.4) 

Trinitá de' Pellegrini méltólag fej ezé be déle
lőtti sétánkM. Teljes czíme: Arehi-Sodalitas SSS. 
frinit. peregrinis et reconvalescentibus excipiendis. 
Szent Háromság-i fötársulat vándorok és fölüdülök 
elfogadására. Neri Fülöp kezdé 1548-ban néhány 
világival és papokkal. A kis magból rendkívül te-
rebély fa támadott. Roppant tereméiben, hol a jó^ 
tevök mellszobrai és névjegyzékei egyedüli diszit-
mények, szemed világa elvész: 944 személyt tud 
egyszerre asztalaihoz ültetni, 488-nak adhat ágyat. 
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Föl volt terítve most is néhány hosszú asztalnál 
Isten tudja hányra. Naponként felváltják egymást 
a káplán, a férfiak- a nök- s a konyha fölügyelője. 
Hogy a vándor fölvétessék, 12 mérföldnél távolabb
ról kell jönnie, és püspöki bizonyitványnyal bírnia. 
Közbucsú idején hihetlen mennyiségű ember talál 
e szállodában ingyen ellátást. 1825-ben 181,000 
férfiút, 91,000 nöt tápláltak; 1625-ben összesen 
582,000 valának, kisebb kerek számot véve. Illyen-
kor bibornokok, berezegek, tábornokok mossák 
lábaikat és csókolják a testvérüiet vörös öltönyében; 
a nőkét romai uri hölgyek. Ajándékok sem hiány
zanak. A látvány olly épületes, hogy rögtöni meg
téréseket eszközöl; a többi közt Caivinnak egy nő 
unokája is ez alkalomnál jött vissza az anyaegyház 
kebelébe. Évenkénti jövedelme 20 ezer scudira 
megy; jubilaeumkor többet ád ki 100 ezernél. Az 
utolsó közbucsúnál a pápa, s a nápolyi király és 
királynő; 1842-iki húsvétban — midőn 3-400-an 
összejöttek — spanyol infansok,és Sehwarzenberg 
bibornok tőnek szolgálatot.5) 

Roma mostani Capitoliuma kivül belül a leg^ 
jelesebb műcsarnok. Ez úttal csak a Palazzo de' 
Gonservatori kincseivel akaránk megösmerkednl 
Udvarán hihetlen nagyságú szirt- és bronz óriások 
maradványi hevernek: roppant fők, kezek és lábak, 
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tenyérnyi hosszaságu lábujjai. Domitian és Com-
modus feje, az ülö Roma két megcsonkított fejedelmi 
rabbal, a lovat szétszaggató oroszlán is itt látható. 
Július Caesar szobra a folyosón meglepő erőt lehel, 
s egyetlen hü képmásának tartatil; Augustus a be
járás másik oldalát őrzi. Földszinti csarnokokban 
áliiták föl Olaszhon nevezetes féríiainak, s néhány 
idegennek, a Pantheonbul ide hozott mellszobrait. 
E Protomoteca legjobb válasz azoknak, kik a szép 
félszigetet műveltségi tekintetben lenézni hajlandók. 
Számtalan márványarez tekinte ránk komolyan és 
szelíden, mellyek birtokosait azelőtt is tisztelni szók-
lük, s e kedves út folytában újra ösmerni, szeretni 
tanultuk. Canova emléke Fabristói XII. Leo pa
rancsára szépen zárja be a páratlan sereget. Holta 
előtt senkinek sincs itt helye. A lépcsőzete! Maré 
Aurél életéböli pompás domborzatok ékesítik. A 
Cafpitolium képtárához vezető nyilt szobákban kőbe 
vés-ve láthatók: i Fasti moderni de' Conservatori di 
Roma, s más fölíratok és középkori mérczék már
ványból. Az első teremben jelesebb festvények: 
.Sz. Lueza, és sz. Katalin eljegyzése Garofalotul, 
fttffdo Reni sz. Jeromosa, Guercino Sibyllája és ker. 
sz. Jánosa, Romulus és Remus Rubenstól; a máso
dikban: Tizian házasságtörő nője és Krisztus ke-
resrzteltetése, sz. Petronella halála Guetcinotul és az 

II. 6 
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5 sz. Márkja, Guido s. Sebestyéné és Veronese 
Magdolnája."— A Conservatorok tereméiben neve
zetesebb tárgyak: Arpino frescoi a romai történet
ből, Marius diadala Dániel-da Volterratói; Brutus 
mellszobra, a híres régi farkas, és a lábából tövisét 
húzó fiu, mind bronzbul; Fasti Capitolini, márvány 
fölíratok, Caracci A. frescoi Scipio Afric. életéből, 
romai szönyegképek sz. Mihály intézetéből; s végre 
a kápolnában Pinturicchio Magdolnája. 

S. Spiritoba sietvén, utunkba esett S.Maria in 
Vallicella fényes temploma, — la chie.sa nuova. — 
Rubens oltárképe, Pietro da Cortona frescoi, Ba-
roccio, Maratta festvényel mind szépek; de legszebb 
Neri Fülöp kápolnája Guido utáni mozaikkal, hol 
az oratoriumi társulat szent alapitója, Roma apos
tola, s a szegények és ifjak barátja nyugszik. A 
sekrestyében áll kedves szobra Algarditól; szegény 
lakában, egyszerű bútorain kivül, eredeti képe Guido 
Renitöl. Véletlenül jövénk délesti órában; s még 
is elmélkedő szónoklat tanúi valánk. így illik a 
jó atyáknak..6) 

A Szentlélek koródája legrégibb s legnagyobb. 
Nem hiába volt egykor diadal-kapu e tájon; mert 
a keresztény Roma legszebb győzelmét üli hasonló 
nagyszerű alapítványiban. III. Incze kezdé az iste
nes müvet 1198. s utódi lankadatlan apostoli buz-
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galommal karolák föl. Tizenkét roppant teremé, 
lk)0 ágya, 20 lelki. gondnoka, 12 orvosa, 150 hi
vatalnoka, 60 ezer scudi jövedelme van. A nőket 
külön irgalmas nénék ápolják. S azonkivül, romai 
szokás szerint, ájtatos egyletek tagjai látogatják a 
betegeket. Főnöke: il Gran Maestro deli ordine di 
S. Spirito. A Campagnán sokat bír. Ugyanez épü
letbe, de a kórháztól elválva, fogadják a lelencze-
ket III. Incze korából való ez is, és első illynemü 
intézet Európában. Paul. sz. Vinczeé Párizsban 4 
századdal fiatalabb. Innen későbben Viterbo-ba jut
nak valamelly kézmű tanulása végett.7) 

XXX?. 

ROMA, sept. 17. 

Még ma néhány szép templomot s egy pár 
híres palotát meg kell járni, mert távozásunk ha
tárideje közéig: e gondolat vére föl álmunkból, s 
korán reggel utón valánk Maria Maggiore felé. Ta
lán életünkben utoljára látók az áldott kedves ba-
silicát: azért újra jól benyomtuk képét fejünkbe és 

6* 
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szivwikbe; s igazán érzékenyen ipacsát véve tőle, 
nagyon érdekes szomszédaira fordítók figyelmünkéi.*) 

Az öskereszténységnek Romában egy neveze
tes patrieiusi családa volt, mellynek érdemei az 
egyház legrégibb évkönyveiben gyémántként ragyog
nak. Ennek egyik sarjadékát tiszteljük sz. Praxedes-
ben. Fivérének Novatusnak fürdőiben szenteltetett 
I. Pius által imaházat és menhelyet az első hívek
nek; s ebből keletkezek időjártával a tisztes, szép 
templom, mellybe legelőbb sieténk. Igen helyesen 
jegyzi meg Gerbet: miszerint e megujito.it egyhá
zak legtöbbjei, minden átalakulás mellett is, régiek 
maradnak; a kemény tölgyhöz hasonlítva, mellynek 
törzsökét a vihar szétzúzhatja, de gyökerei a föld 
mélyében épek; s új sarjat hajtanak, melly erede
ténél fogva régi, s éltető nedvét is a régi hajcsö
veken nyeri. Ha úgymond valamelly egyház előbbi 
helyén marad; ha nevét, emlékeit, hagyományait 
fenntartja; ha védszentjének lakát, menhelyét, vagy 
sírját megőrzi; s talán korábbi falainak, oszlopai
vagy padlatának egy részét is bírja: tettleges azo
nosságát bebizonyitá; s joga van éveit első felava
tása napjától számítani, joga fölidézni a nemzedékek 
hoőszu sorát, kik rendületlen oltáránál imádkozta-
nak. Hlyen ez L Paschal által újra épült, s bor-
reme Károly diszesitette becses hajlék is: , melly 

http://megujito.it
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híven megörzé a tiszta szüzaek alvóhelyülf szolgáéit 
márvány táblát; s a régi kutat, hova ártatlan, hitta
nuk piros vérét szerété gyűjteni. A szabadom álló 
főoltár mennyezetét 4 porfir oszlop tartja; a kar 
háttérét és diadalivét régi mozaik borítja; hova föl 
gyönyörű régi vörös kölépcsézet emelkedik. Zeno 
szép kápolnája mellett, melly hajdan Orto del Pa-
radiso névre volt érdemes, áll a della Colonna haj
léka; igy neveztetvén a, Colonna János bibornok 
1223. keletről hozta, barnás kis oszloprul, melly mi
dőn Urunkat megostorozák, kénytelen eszközül szol
gált. Giulio • Romano-nak e jelenetet ábrázoló jeles 
festvényét a sekrestyében látók; ott mutaták Urunk 
arezképét is, mellyet Pudens senatornak Péter apos
tol ajándékozott: szakadozott, szinetlen külseje leg
alább nem mond ellent a régi hagyománynak. 
Borromei Károlynak, ki bíbornoki czimét ez egy
háztól viselé, faszéke s asztala, mellynéi a sze
gényeket tápláld, egy oldal kápolnában áll. A mű
vészt Arpino és Zuccari festvényei; meg a korinthi 
oszlopfejezetek lombjai közt ülő madárkák érdeklik. 
Igen kedves kis közönség vala épen jelen az áldo
zaton: apró tanulók 2 Ignorantin fölügyelete alatt. 

Közel hozzá találók S. Martino ai Monti fényes 
templomát; a helyen, hol I. Sylvester pápa imaházat 
alkotott, Equitius nevű papjának házában. E fölé 
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<smelé Symmachus a mostani hajlékot, melly több 
javítások után, jelenleg egyike- Roma legcsinosabb 
templomainak. Nem is csoda, ha csakugyafi 70 
ezer scudira menő örökséget fordita rá Filippini a 
Öarmeliták főnöke. Korinthi rendű 24 régi már
vány oszlop közt terűi el három deli hajója; s a 
két Poussintól legszebb tájképek ékesítik falait. 
Madonna del Carmine kápolnája szép márványnyal 
van borítva. A nagy oltár alatti oszlopcsarnokba 
is márvány lépcsők vezetnek, sz. Sylvester és Már
ton pápák sírjához. Onnan juthatni a régi tem
plomba, hol az I. Nicaeai zsinat határozataira az apos
toli szék rányomta az egyetemiesség jellemét: minek 
emlékét a felső templom faláni kettős fölirat tartja 
fenn. Uly helyek különösen alkalmasak a Credo-
nak buzgó ismétlésére.2) 

Maria Maggioren túl van S. Pudentiana egy
háza, Praxedes nővéréé. Itt vala egykor a sena-
tori lak, melly a galilaeai halászt vendégszeretöleg, 
s vele és általa a keresztény hitet beíbgadá; itt 
tartá első gyülekezeteit a kisded nyáj, mellyekben 
Pudens, a főrangú romai, rabszolgáival és koldu
sokkal együtt tanult az Ur asztalához járulni.* És 
ez asztal még látható e szentély mellékoUárában!s) 
Innen szállott Péter — érez szobra — Roma leg
pompásabb emlékoszlopának — Columna Trajani — 
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csúcsára. I. Pius alakitá e házat is imahelylyé, s 
utódai megbecsülék azt-; jelesen I. Adorján, kinek 
korából való a templomkar becses mozaikja, meily-
röl Poussin tisztelettel szólott. Tizenkét régi már
vány oszlopa gyámfalaiba van félig zárva. Kúpját 
Pomarancio festé. Caetani család szép kápolnája 
előtt van a kút, melly három ezer vértanú ereklyé
iről nevezetes. Szemközt áll ez egyházzal a csecs
emő Jézus — il Bambin Gesú — temploma, ha
sonnevű szerzetes nők zárdájával. Sok leánykát 
nevelnek itten; s különösen az első áldozásra szok
ták őket késziteni. Illy intézetek törlik el a Ser-
vius Tullius leányának gyalázatos tettéről nevezett 
Vicus sceleratus emlékét; melly e tájon van, paulai 
sz. Ferencz temploma felé. 

Diocletian • híres fürdőiből a többi közt, mint 
tudjuk, két templom is kitelt: egyik a bold. Szűzé, 
másik az ö forró tisztelőjéé, sz. Bernáté. E tény 
maga többet mond a kereszt világhódító győzelmé
ről, mint a leghosszabb dicsének. Épen a fürdői 
képtár — Pinacotheca — roppant tereméből alkotá 
Michel Angelo S. Maria degli Angeli pompás egy
házát, melly nagyszerűi hatásra nézve talán sz. Pé
t-éré után első. Nyolcz régi vörös gránit oszlopa, 
e&Y;egy darabból,- 16' vastag- s43 ' magasságú; a 
mint közeledel valamellyikhez, szirt-óriássá változik; 
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a többi nyolcz Vanvitelli hü másolata. Merész bol-? 
tozata legnagyobb talán minden ösmeretesek közt. 
Festvényei minők lehetnek gondolhatod, tudva, misze-r 
rint azok legtöbbjeit sz. Péterből nyeré, XIV. Bencze 
alatt; hol a fájdalmas veszteséget lehető leghívebb 
mozaik utánzásokkal pótolák. Domenichino sz. S.@-i 
bQstyéne a főoltár közelében világhírű fresco. Azon 
kivüi jelesebbek: Pompeo Battoni Simon Mágusa, 
Maratta C. Urunk keresztel., Ananias és Saphira 
büntetése Pomaranciotul, Valensnek az áldozást meg
tagadó Vazul Subleyrastól; kövezete legszebb már
vány, s azon nyúlik el Bianchini délvonala, melly 
asz örök városban idöszabályul szolgál Nagy kerek 
előcsarnokában 2 bibornok nyugszik, remek sírira
tokkal; és két művész: Salvator Rosa és CarloMa
ratta. Sz. Bruno szép szobra is itt van Houdon-
tul.4) S. Bernardo ai Termini egyikéből alakult 
azon,nagy körépületeknek, mellyek a fürdők nyu
gati szögleteit foglalák el; s köz vélemény szerint 
Calidariumul szolgált. Midőn beléptünk, híven meg
őrzőit régi boltozata alatt keresztény halotti éne
kek zengének. 

A Monté Cavallora vezető' szép hosszú utczán 
— Strada Pia — visszatérve, balra találók S. An
drás templomát; de a ki tart a jeziütáktól, hagyja 
el: mert,ez egyik veszedelmes fészkük. Vannak 
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itt ifjak és vének, élők és halottak. Pamfili Camill 
berezeg épité nekik ujonezdául. A szép homlokzat 
f$l$Q része korinthi rendű; alján 2 joniai oszlopon 
nyugvó kedves kis körcsarnok szolgál bejáratul. 
Tojásdad belsejét egészen ritka márványok és fres-
cok boritják. Nagy oltárán van a czímszent föl-
feszitése Borgognone testvérétől. Szaniszló kápol
nája tetőiül talpig ragyog a sok drágaságtól: az 
oltáron Maratta C. rajzolta képe, alul gazdag lazu-
likö sírmederben tetemei nyugszanak a szent ifjú
nak. Házi lakában pedig Le Gros véste szép már
vány szobra fekszik halálos ágyán: mellynek feje, 
keze, lába tiszta fejér, öltönye fekete, derekalja és 
vánkosa sárga márványból készült. Ez egyházi
ján állott Quirinus temploma, több társaival 

XIII. Gergely kezdé, s V. Pál végzé a pompás 
nyári palotát, melly a Quirinalon áll, s e név alatt 
ösmeretes. Udvarát három részről hosszú tornáczok 
környezik; a negyedik oldal joniai rendű belső dísz-
hoffllokul szolgál, s nagy órája alatt Maratta utáni 
mozaik Madonnával ékeskedik. Széles lépcsözet 
visz föl a nagy Sala regiaba: melly et tarka márvány 
kövezete- s gazdagon aranyzott padlazatán kivüi, 
Lanfraneo és Saraeeni festvényei díszítenek az ó és 
új szövetségből. A Paolina-ba nyiló ajtó fölött 
Landini domborműve az apostolok lábmosását ábra-
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zolja. Pápa választáskor e kápolnában történnek a 
titkos szavazások; itten remegett s omlóit térdeire 
szentséges atyánk is, midőn néhány év előtt saját 
nevét látá kiszállani a sorsedény kétes mélyéből. 
Nagysága a Sixtinaéval egyenlő. Nyoicz szép 
oszlop választja el az elöhajlékot a szentélytől, 
mellyet 12 apostol festett alakjai őriznek. Ö szent
sége volt lakásán kivül, nevezetesek: a Sala del 
eoneistoro seereto, S. delle udienze, és S. delle 
eongregázioni; különösen pedig az Appartamento 
de' Prineipi, legfőbb rangú vendégek elfogadására. 
Mindannyi műcsarnokok ezek, hol: Guercin'o Dávid 
és Saulját, Spagnoletto sz. Jeromosát, Borgognone 
csatáját, Fra Bartolommeo sz. Péter és Pálját, Sán
dor és Trajan diadalmenetét Thorwaldsen- és Fi-
nellitöl, — gipsz domborzatok—; de leginkább Guido 
Reni rendkívül szép Annunciatioját és frescoit a 
gyönyörű kis kápolnában, nem győztük eléggé cso
dálni. A Quirinai tereméi valóban királyi lakhoz 
illők: legszebb márvány és mozaik padlatok, gazdag 
sötétvörös selyem kárpitok, fejedelmi bútorzat és 
drága műkincsek foglalják el minden felöl szemed-
és figyelmedet. Egyik erkélyről páratlan kilátást 
élvezénk az előttünk elterülő fölséges kertre, s ked
ves Románkra, Monté Mario-tul az Aventinig. Azon
ban többszörös keserű emlékek is csatlakoznak e 
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ragyogó fényhez; s azt a mit VII. Piussal a fran-
cziák tőnek, ujabb fájdalmas események háttérbe 
szorítják. Ki gondolná, hogy e kies tér olly ala
csony hálátlanságnak tanuja lehetett a legjobb 
atya és fejedelem iránt! Különös, miszerint Lajos 
Fülöp utolsó látnoki ajándéka ÍX. Pius számára sz. 
István vértanú szönyegképe — Gobelins — volt, 
mellyet ma e palotában szemlélénk.5) 

Végre. az egykor hatalmas, de az avignoni 
fogság óta elhagyott, s tűz által elpusztult, később 
V. Sixtus parancsára D. Fontanató) újra épített 
pompás laterani palotába vándoriánk. A benne 
uralkodó komoly csend még emeli nagyszerűségét. 
Hanem itten ez örök városban nagyon jól is tud
nak segíteni az épületek ürességén: a művészet 
egy intésre rögtön elfoglalja és földeríti a magános 
teremeket. Azonkívül hogy tágas folyosói Zuccari 
frescoival telvék; földszinti csarnokait a Parthenon 
szobormüveinek IV. Györgytül ajándékozott gipsz
másolatai, az Aegineták, Sophocles, ; Aeschines, 
Antonin és több császári szobrok; keresztény régi
ségek, egy sírmeder a jöpásztorral és szürettel, 
mozaik II. Ottó sírjáról, Cista mystica, oltártöredék 
sat. népesitik. Felső emeletében érdekes képgyűj
temény kezdetére találánk, meliyben Giulio Romano, 
Caravaggio', Filippo Lippi, Cesare da Sesto nevei 
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már is jói hangzanak. Szép festvényei között ér
dekesek sz. Mihály intézetéből kikerült jeles szö-
nyegképei Péter és Pál apostoloknak. A Caraealla 
fürdőiből hozott mozaik padlat, küzdök alakjaival, 
egy hosszt! terem alját egészen befedi; s a kar
zatról igen szépen látszott.6) 

Művészetileg gazdagabb házak vannak Romá
ban; de történetileg bizonyosan legnevezetesebb, a 
Vatiean után, az apostoli széknek e két palotája: 
honnan sokszor a világ s emberiség sorsát intézek 
eL Szinte kedve jön a vándornak e szilárd falak
ból kémlelni ki a talányt: miképen tarthatá fenn 
magát illyen kis állam, évezreden át, leginkább 
öreg, gyönge, választott fejedelmek alatt; csekély 
anyagi erővel, annyi vihar közt, olly erős ellenek
kel sz>embe. Hányszor látszott már emberi véle
mény szerint utolsó perczéhez közeledni e hatalom? 
Péter utóda befogva vagy elűzve, birtoka és széke 
halálos gyűlölőinek kezében, fővárosa elpusztulva: 
vagy ellene dühös fölzendülésre ingerelve: s a kis 
hajót ennyi lázadás, nyilt háborúk és általános 
forradalmak hullámai közül mégis mindig újra föl
merülni szemléljük. E körülmény, miszerint Eu
rópa trónjai közt ez a legtartósabb, legrégibb, 
azt jelenti, hogy igen jól tud kormányozni, vagy pe
dig fensöbb kéz által vezéreltetik. Hitem szerint 
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az egyház kormányára, minden időben, de napjaink
ban különösen, merő emberi tehetség elégtelen; s 
ha kedvező fordulatai sok tekintetben a történet 
müvének tetszenek is: mélyebb vizsgálat után, két
ségkívül isteni és emberi tények váratlan összeha-
tásának eredményei. Ugyanazon ige, melly a vi
lágot teremte, alkotta a szentszéket is: azért olly 
szilárd; s a város, mellyet zsámolyául rendele, 
épen e miatt részesül a halhatlawság előnyében. 
Mikor Isaias azt jövendőié Achaz előtt; Ecce virgo 
concipiet sat., akkor egyengetek a Tiberis mellett 
az Ur ösvényeit. E percztöi fogva kemény gyöke
ret vert ez örök város a föld méhében; annyi ostro
mot , kizsákmányolást, felforgatást kiáltott és túl
élt; s az eienyészhetlenség bélyegét viseli homlo
kán: mert, nagy Leo szerint, Eonlulus és Bemus 
csak harcz és cselszövény, de Péter és Pál béke 
és igazság által tevék uralkodóvá.7) 

E világtörténeti viszonyt el nem ösraenri, rop
pant hálátlan és tudatlanság. Midőn ezer év előtt 
a város és egyház ügyét a keleti császároktul el
hagyatva, magát és hiveit a longobárdok önkényé
nek védetlenül kitéve látta: a frankok vezéréhez 
vala kénytelen folyamodni a pápa, mint erőteljes 
lovagias bajnokához az akkori új népfajokba oltott 
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kereszténységnek; valamint napjainkban a kathol. 
világhoz, s annak 4 hív képviselőjéhez. Az első 
lépést épolly kevéssé lehet neki vétkül tulajdoní
tani, mint a másodikat. S ha. amabból világi ural
mának alapjait megszilárdulva látjuk kikelni: az nem 
általa szerzett • körülményeknek eredménye , tehát 
isteni gondviselés müve volt. S ha megint frankok 
állítják helyre a trónt, mellyet nem rég kétszer 
megdöntének; ha egy köztársaság a másikat a pápa 
kedvéért a XIX. században tönkre teszi: ez ismét 
Isten ujja; s olly jelenet, mellyröl századok múlva, 
midőn az anyatermészet újra Strauszféle lángelmé
ket hoz létre, mythus gyanánt fognak szólani, mellyet 
valami agyafúrt jezuita koholt a romai szék dicsőí
tésére. 

Más, világi uradalmak folyvást terjeszkedni 
szeretnek; ez nem tud, s nem akar többet szerezni. 
Igen, mert Isten ítélete szerint épen ennyi elég fen-
söbb hivatásának biztositására; s mivel nem erő
szakos leigázója, hanem szerető anyja kivan lenni 
minden nemzeteknek. Jó gondolat, miszerint a ro
mai imperátorok által igényelt czimeket: Britanni-
cus, Germanicus, Gothicus sat. nagyobb joggal kö
vetelhetné az egyház feje: mert ö hóditá meg iga
zán szellemileg e vad népeket. Méltán mondják 
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tehát Görres lapjai — XVI. —: miszerint valami 
nagyobbat a világ- soha sem látott a népvándorlás
nak közepette álló pápánál. Herczegségeket, orszá
gokat és császári koronákat osztogat másoknak: 
magának igen keveset tart meg; de a legdicsöbbeí, 
a szellemi felsöbbséget. Hiszen középkori hatalmát 
is a társalom kiáltó sebei eröszakolák kezébe; s 
magok a fejedelmek, kivéve azt, ki épen a pilla
natban vele szemközt állott, elösmerék és helyesiék. 

Leghálátlanabb pedig a város, meliy lételét s 
virágzását neki köszöni, ha erről meg tud felejt
kezni. Mi volt Roma az avignoni fogság idején? 
Valaki azt feleié: A pápa és császártól elhagyatott, 
számtalan apró zsarnok és nyugtalan köztársasá
gok közt felosztott, féltékeny és kiengesztelhetlen 
pártoktul szétszakgatott Olaszhon egykor a fejetlen
ség tűzhelye, s a végpusztulás képe volt. Romá
ban majd minden főúr külön megerősített várral 
bírt; buzgó zarándokok az egyházak küszöbén ki
rabolva s meg gyilkolva heverének; az őskor em
lékeit szétrombolák, a Lateran kétszer elégett sat." 
Szegény Petrarca majd a pápánál rimánkodik, liogy 
térjen vissza; majd IV. Károly császárt kéri, misze
rint Roma hajdani fényét állítsa helyre. Dante már 
korábban esenge Habsburgi Rudolf fiának eljövete-
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leért*) III. Incze alatt 1200-ban'38,000 lakosa volt; 
s midőn XI. Gergely Avignonbul haza tért, már csak 
16,000. Mi volt Roma Napóleon korában? A fran-
czia birodalom tartományi városa: népesség-e sebe
sen szállott alá 153-ról 123 ezerre; a művészet 
remekei Párizsba hurczoltattak; polgárai elszegé
nyedettek; még csak Bologna is elveszfté selyem
ipari gazdagságát. Fu kezde nőni a világváros 
utczáin; s az angol tudorok már a napot és órát is 
számitgaták az Apocalypsis nyomán, mellyben elenyé
szik. 

Isten után akkor is olly hatalmak közremun-
kálásávai fordultak jobbra az ügyek, kik nem igen 
szoktak mindig megegyezni. Június 11-ikén 1809-
ben a legfőbb basilicák ajtain kikö^Önitö bulla jelent 
meg; pedig francziák uralkodtak Romában. Akkor 
monda ki Napóleonra Ítéletét VII. Pius, midőn már 
foglya volt a Quirinalon; s az isteni gondviselés 
hamar végrehajtó, midőn amazt az európai társa-
dalombtil száműzte, öt pedig diadalmi fényben visz-
szahozá apostoli lakába. Valóban történeti csodák 
szakadatlan serege környezi e széket; s már csak 

*) Vieni a veder la iua Roma the pia^ne 
Vedova, sola; e di e nőtte chiama: 
Cesare mio, perclié non ni' aecompagne? 

Purgat. c. 6. v. 112—114. 
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ezért sem csüggedhet a rajta ülőnek nemes öntu
data, miszerint fönséges hivatása, az egész emberi 
nem javára, térben és időben határt nem ösmer. 
Érzik is ezt az örök városban; s azért monda 
Braunnak és Elveniehnek a szent atya — XVI. Ger
gely —: Önök, reménylem, tanulni jöttek ide, nem 
tanítani. És mégis ide illik, a mit Rayhal Para-
guayról irt, hogy t. L „Itt semmi nyomasztó tekin
tély sem érezhető; mert ö nem parancsol, nem tilt, 
nem büntet egyebet, mint a mit büntet, tilt, és pa
rancsol azon hit, mellyet mindnyájan vele együtt 
szeretünk és imádunk/' 

XXXVL 

ROMA, sept. 18. 

Utolsó napja viradt föl ittlétünknek; s tehet
ségünk szerint felhasználók ezt is, vegyesen a to
vábbi út elögondjaival. 

Ismét egy jezuitávalösmerkedénk meg személye
sen, kinek nevét rég tiszteltük. P. Marchi, az alag-

II. 7 
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sírok felöli legújabb jeles füzetek szerzője, a po
gány és keresztény régiségek avatott búvára. Illy 
férfiú vezérlete s magyarázata mellett nézni végig, 
a Collég. Romanumbair lévő M ŝeum Kircherianum 
becses ritkaságait, valódi élvezet. En önkénytelenül 
kedves .Bittniczünkre emlékezem: ki hasonló apró
ságokat hasonló nyájas komolyság- és igénytelen
séggel mutogata négyünknek 1847-ben Szombathe
lyen. Most pedig 6 magyar fogta körül a romai 
tudós jezuitát, ki igen jól lá tot t érezni magát pö
rünkben. Legalább hossza vége nem leendett kö* 
rülményes értesítéseinek: ha minket az idő sebes 
röpte félbeszakasztásra nem kényszerit. Különösen 
gazdag a régi romai pénzek és háziszerek gyűjte
ménye Zelada bibornoktul. A keresztény osztály
ban egy üveg kehely felső részén rajzolva lévő 
kánai menyegzöbül, elmés alapossággal bebizonyitá 
az Oltári-szentségröl vallott tanainknak a II. század 
hitéveli megegyezését. Érdekes volt még az őskori 
lehető legegyszerűbb sírköveken olvasni: Vittora 
virgo Dei; másikon viduaDei, cum martyribus qui-
escit; estote memores in orat vestris, sat. Ezek is 
a már ösmert köbizonyitványok sorába tartoznak.1) 

Útleveleink ügyében ma egy párszor megíor-
dulánk a velenczei s a Farnese palotában. Aman
nak kiterjedését képzelheted, miután benne sz. Márk 
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pompás egyháza könnyedén megfér. A IV. század
ban ólt hasonnevű pápától eredő, s Giul. da Ma-
jano által II. Pál alatt újra épített drága templomot 
Pálma,. Tintoretto, Gentili, Maratta, Borgognone fest-
vényei, Perugino sz. Márkja sat. ékesítik. Főoltá
rába Perzsia herczegi vértanúit Abdon-és Sennent, 
meg az alapító szent atya tetemeit rejtek. 

A nápolyi király birtokában lévő Farnese pa
lota nagyszerű csarnokaiban kellé szabadságot esz
közlenünk az út folytatására. Ezt tartják a romai 
építészet egyik legszebb példányának; miről San 
Gallo, Buonarroti, Vignola, és Giae. della Porta ne
vei kezeskednek. A Colosseum leomlott travertin 
négyszögeiből alakult ez is; s annak gyönyörű hár
mas oszlop rendéit mutatja büszke udvarán: hova 
12 doriai gránit oszlopon nyugvó tornácz vezet. 
Híres szobrait majd csak Nápolyban fogjuk látni; 
itt Caeeilia Metella márvány sírján kivüi nem sok 
maradt. Mükarzatát a Caraccik frescoi borítják.2) 

Délután a Circus maximus mellett Caracalia 
fürdőibe kocsikáztunk, az Aventinen túl elterülő 
falakon belüli pusztaság közepére; mert a régi Roma 
legtöbb maradványi az új városon kivül feküsznek 
a Capitoliumtól délre: hajdani Fórumán, ezt környező 
halmain, vagy azokon túli fönséges magányá
ban szétszórva. így találók bűnbánó- remete gya-
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nánt elhagyatva, elfelejtve a császári testvérgyilkos 
nevét örökítő iszonyú romokat. A pusztában visz-
hangzo kemény kopogás- és néhány .percznyi néma 
szünet után, egy jó kedvű öreg obsitos, egyszers
mind nagy bottal ellátott mükaiauz, bocsáta be 
egyenként bennünket a kapu szűk nyilasán. Fon
tos képpel mutogátá ez egykor hihetlen pompával 
ragyogó kéjhely omladékait: a kiösmerhetlen Pina-
cothecát, Cella solearist, színházat, Hercules templo
mát sat. Könnyen hihető, miszerint egykor 1600 
ember fürödhetett egyszerre márvány medreiben. 
Itt találták a Farnese piaczon látott 2 nagy gránit 
kádat; itt a farnesi Hercules, Dirce — il'toro far
nese —, Flóra óriási szobrait, a Belvedere Torso-
ját, sat. Most üresen áll, s alacson rózsabokrok 
szegélyzik a rémítő falak alját; fenn pedig a leg
dúsabb növényzet koszorúzza ormait. 3) 

De nem csak a természet zöld reményszíne 
szelídíti előttem e romok tekintetét. Én egyáltalában 
nem vagyok hajlandó valami búskomoly érzettel 
telve merengeni a ledőlt élőkor romjai fölött; s egy 
buzgó archaeologgal sopánkodni, hogy a keresztény 
Roma a multidök sírjánál pislogó lámpaként őrkö
dik. Mi volt a hajdani, pogány Eoma egyéb, mint 
egy roppant börtön? mellyben a. 529 U. C. 750 
eízer férfiú s 342 ezer zer j^ateolga igen szép köztár-
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saságot alkothata! Remegő foglyok kezei emelek 
márvány palotáit; számtalan rab könyei, verítéke 
és vércseppei száradnak e romokon: mellyek el
pusztulva is olíy nagyok-, olly büszkék-, olly 
kiirthatlanoknak tetszenek. S miután fölépiték a 
kínpadul szolgáló körszineket: azokban egymást 
uraik örömére fölmészárlani valának kénytelenek. 
Sőt a császárok korában ez egész város, azelőtt 
szabad polgárival együtt, a világ első rabszolgáló
jává aljasult: ki az emberiség szörnyeit porba nyo
mott homlokkal imádta, s isteneinek nevezé e Cara-
calla féle baromi rémeket; mig Roma mostani urá
nak czíme: Servus servorum Dei, s fögyönyöre a 
koródák és ápoldák látogatása. Staélnö is meg
vallja, hogy „Olaszhon emlékei nagyrészt inkább a 
régi alakok fényét, csinosságát s jó ízlését idézik 
föl, mint a romai erény dicső korszakát. "*) Minő 
esztelenség, minő elfogultság a zsarnokság emlékeit 
a szabadság jelképei gyanánt imádni; s a valódi 
szabadság anyját, a kereszténységet, dicső szent mü
veiben félreösmerni! Hiszen az akkori legszebb 
idők is a szolgák fölötti korlátlan uralommal valá-

*) Les momimens d'Ilalie rappélent pour la plupart plu-
íót la splendeur, l'elegance et le goűt des formes antiques, 
que l'époquc glorieuse de la vertu romaine. — Corinne, 1. 
4. eh. 4. — 
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nak egybekötve- Valóban csak a hit elleni Gibbon 
féle vak gyűlölet beesülheti ama véres századokat 
többre, keresztény éveink áldásainál. Én legalább 
nem tudnék józanul sajnálkozni az iszonyú kor el
tűntén ; nem tudnám szebbnek tartani az .amphithea-
trumot, mellyben embertársaimat nyomorgaták, a 
koródáknál, hol az emberi nyomort enyhíteni tö
rekszenek. Söt határtalanul örülök rajta, hogy a 
pogány császár nagyszerű sírboltja fölött jelenleg 
az angyalok fejedelme uralkodik, hogy a Colosseu
mot buzgó híveink keresztutul használják, s hogy a 
Pantheonban miséznek. Hogyne örültecn volna tehát 
az itt talált szép Madonna-képnek, melly talán el 
akará velünk felejtetni e fűrdök egykori szemtelen-
ségeit. Elváláskor a rokkant röni-ör is óvást tett. 
faggatásunkra, mindén ujabb köztársasági hajlamok 
ellen részéről; mert ő, úgymond, Napóleon katonája 
volt egykor. 

A Tiber szigetére menénk ezután: hogy ölt, 
hova elaggott rabszolgáit küldé a hajdani Roma éhen 
halni, Aesculap temploma helyén, az irgalmasok kór
házát, s átellenben sz. Bertalan apostol egyházát és 
sírját meg látogassuk. Szebb föliratot gyógyszer
táron képzelni sem lehet, mint: Nos remedia, Deus 
salutem; mi gyógyszereket, Isten üdvöt — egész
séget — ád! ' 
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Túl a folyón sz. Mihály angyali vendég-háza — 
Ospizio, — a növeldék és ápoldák nagyszerű pél
dányképé terül el, a Portó di Ripa Grandé hosszá
ban. Szigora télen összegyűjtött gyermekek kis gyar
matából keletkezett; s Odescalchi Tamás, XI. Incze 
unokaöcscse fordita rá különös göridöt. Miután a 
pápák kezébe jutott, óriási léptekkel emelkedék 
jelén magas és dicső állására. Négy osztályában 
elaggott férfiak és nök, figyérmekek és leánykák 
tápláltatnak; de a ki csak dolgozhat, dolgoznia kell. 
Á fiuk intézete valóságos műegyetem; s egy szá
zaddal előbb alakult, mintsem Európa többi részei
ben e nevet ösmerték volna. Szönyeggyára külö
nösen jeles, méllynek, készítményeit már többször 
volt alkalmunk csodálni. A főangyal ünnepén mti-
Málíitás szokott lenni. Az öregek száma 250 kö
rül van, kik minden 3 évben magok választanak 
elöljárót. Mindkét nemű növendékei, legújabb ada
tok szerint, 800-hoz közel járnak. A fiuk tehetsé
gükhöz képest szépművészet- vagy kézmüvekben 
ikernek oktatást; a leányok nöi munkákban. Az 
i&osbek fölügyelők. Itten alapita XI. Kelemen a 
kiskorú bűnösök számára javitóházat, méllynek sza
bályai a később hirre kapott magán- és töredelmi 
rendszer alapvonalait híven tükrözik. Most ez a 
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Via Giulia-n lévő szép börtön — le Carceri Nuove 
— mellé van áttéve.*) 

Végre la chiesa di S. Cecília drága kincseivel 
vevénk ez úttal búcsút a szentek városától. Saját 
házi fürdőjében akarák kivégezni Valérián szűz ne
jét; s ugyanott hirdetik a keresztény századok I. 
Orbántól kezdett gyönyörű templomában hervadat
lan dicsőségét. Övéivel együtt nyugszik az aqui-
tanai márvány mennyezetű nagy oltár lépcsőinél; 
s Maderno István kimondhatianul gyöngéd fekvő 
szobra, mellyet a gyertya világ halvány fénye 
kétszeresen széppé tön, méltólag ábrázolja ösegy-
házi történeteink egyik legkedvesebb alakját. A 
templomkarbani szép mozaikok I. Paschalis korának 
érdekes műemlékei. Épen az ájtatos bencze-nénék 
buzgó karimája hangzott az esti homályba borult 
egyház hármas hajójában, midőn távozánk. A két 
vörös két afrikai gránit oszlopon nyugvó tornácz 
előtti pitvar nagy márvány edénye — cantharus — 
pedig a régi jó hivek buzgalmára emlékeztetett, 
kiknek egykor mosdó-eszközül szolgált. Ima és 
keresztény tisztaság jó útravaló emlékek, az élet 
porföllegein keresztül törekvő vándornak.5) 
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XXXVII. 

SAN GERMANO, sept. 20. 

A nap még nem jött föl Tivoli halmai mögül, 
mikor Cesari vendéglőjéből tegnap reggel elindu-
lánk; de mire kiértünk a Porta Maggioren, már 
jól fenn volt. Egy darabig szakadatlan víz vezető 
ívezetek mellett haladánk, s azok hosszuságán és 
nagyszerűségén kényünkre legeltethetök szemeinket. 
Egyszerre sürü köd állá el utunkat; s azon ke
resztül törve alig láthatók balra a Tőrre Pignattara-t, 
—- Ilona császárnő sírcsarnokát, — honnan a Va-
ticánban álló nagy porfir sírmeder került, Mig végre 
győzött a septemberi nap ereje, s szabadon néz
hettünk szét a Campagna sárga téréin; és örömmel 
pillanthatánk vissza a kedvelt városra, mellyröl 
Staélnö igazán állítja: hogy, ugymondván, egyéni 
bájjal, személyes kellemmel bír, mellynél fogva élő 
lény gyanánt szereted öt; s épületei és romjai ba
rátiddá válnak, kiknek érzékeny Isten hozzádot 
mondasz. 

Időm vala ismét rágondolni: milly tiszta élvet 
képesek nyújtani az örökváros téréin vándorlónak 
sz. Péter elragadó fényű csarnokai, az ünnepies 
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basilicák csendes belseje magasztos emlékeivel, s a 
Vatiean végetlen tereméi szoborerdeikkel. Külér-
téküket tekintve is méltán, teljes joggal foglalnak 
ezek helyet a Pantheon, Colosseum, és Thermák 
óriási jelenetei mellet; s ma is, ugy mint egy
koron, a leghagyszerüebb egyetemiesság jellemét 
nyomják Roma homlokára. Csakhogy most minden 
felsőbb, szellemi légkörben él és mozog: minden, 
mit az ember képzetével elérhet, minden fény és 
művészeti kincs, a földi gazdagságnak minden pom
pája a láthatlan örökké Valónak van feláldozva. 
E magas rendeltetés újra megtisztítja a várost, 
mellyet hitöseink három századig mosogatának. 
Ezeknek hamvai miatt szent a föld, mellyen állasz: 
mert a régi Romát a farkas csecsemői alapiták, az 
ujat a bárány vértanúi; vér fürdőben tisztult meg 
amaz, s vér keresztség áltan lön kereszténynyé. 
Kern tehetek róla, hogy sohasem felejthetem: milly 
édes volt nekem e martyrok vérén megváltott, 
kiengesztelt, megszentelt falak közt, a szétrombolt 
Colosseum puszta belsejében, látni a szent keresz
tet, melly békét és üdvöt hirdet mindnyájunknak; s 
föltekinteni a zsarnok Nero véres Arénája fölött 
emelkedő pápai erkélyre, honnan a pásztorok pász
tora atyai hangon áldja meg ur'bem et orbem! 
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Hiába, nekem jobban, sókkal jobban tetszik igy, 
mint a gladiátorok és rabszolgák korában. 

Valódi becse az elökornak legfölebb abban áll, 
hogy a pogány Roma világuralma bevezetésül és 
előkészületül szolgált a kereszténység későbbi vi
láguralmára. Épen azon pillanatban születik Krisz
tus, midőn a pogány Roma Augustus alatt hatal
mának és dicsőségének tetőpontjára jutott. Ro
maiak valának, miként valaki monda, legmerészebb 
útcsinálói a keresztény hitnek; s a világhódítás vas 
•ekéjével szántották föl a földet, az isteni ige magvá
nak befogadására. Megtanították a népeket, egy 
akaratnak, egy törvénynek engedelmeskedni. — 
Egy szabályzó mérték látható most is az idöbül a 
Collég. Romanum gyűjteményében. — Mégcsak 
ezek a mérföldekre terjedő, széles lapokkal kira
kott köutak is, mellyek egyikén — a Via Labica-
iián — kocsink ez úttal doczög, egykor eszközei 
most jelképei ama világhódító kemény akaratnak, 
A ki nem látja, nem hinné, mennyire eltart Roma 
körül a legjobb uti kövezet: mellyet Jupiter hívei 
az Evangélium terjesztésére, s az apostolok és hit
téritök feladatának könnyítésére készítenek. 

Még egyszer visszafordulva búcsút vevénk a 
Campognatól és Péter kúpjától egy hétre; s fel-
fcanyarodánk be a hegyek közé: hol az Osteria 
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Colonna előtti tavacska, hajdan Lacus Regillus, 
tanuja volt egykor a Tarquiniusok vég-buktának; a 
fönebb esö Colonna kastély pedig összéke a csa
ládnak, melly több pápát ,ada ugyan az egyháznak, 
de gyakran vitatkozott is Roma uralma fölött a pá
pákkal. Balra fakadnak, a Pantanelle halom tövé
ben, az Aequa Felice forrásai; s ugyan arra tér el 
a sziklák közt Palestrinába vezető út Zagarolo felé, 
melly Romát dajkákkal látja el, s az átelleni hegy
oldalról igen nyájasan néze le reánk. 

Regényes fekvésű termékeny völgyek és mü
veit dombok között haladva, lehetetlen ezen észre
vételt nem tenned: miután ugyanazon nép, ugyan
azon kormány alatt itt már dolgozni tud:. a romai 
mezők pusztaságát más, nem egészen e két ténye-
zötül függő okokbul keli magyarázni. Lugnanot 
elhagyva, igen szép mély völgybe ereszkedénk: 
mellynek alján természetes fasorban vezet a jó út 
egy hosszasan elnyuló hegyszoroson végig. A 
völgy nyilasánál Valmontone lepett meg, barna épü
letei- s festői környezetével. Itt vala déli szál
lásunk az emeletes csárdában; hol egy pár órára 
kényelmetlen tanyával s rósz ebéddel kellé mege
légednünk, mellyért a romai papiros pénzt el sem 
fogadák.3) 

Délután szebbnél szebb tájképek fejlődtek ki 
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előttünk ez érdekes vonal mentében. Előbb tere-
bély ös fasorok árnyékában, azután két felöl elvo
nuló sötétkék hegylánczolat közé települt gazdag, 
széles -völgyben folytatók utunkat; hol minden lép
ten a szorgosan űzött barmászat és földmivelés vál
tozatos nyomaira akadánk. Szerteszét legelő kövér 
gulyák, szép fejér s fekete juhnyájak, sziklába vá
gott górék és ólak, meg a tengeri törés-, hántás-
és morzsolással foglalatoskodó földnépe: az ipar 
és szorgalom kedves képeivel mulatának bennünket. 
Anagnin túl borág-övezte fákkal tömött, dúsan tenyé
sző hegyaljai vidék foga föl ösvényünket: melly-
nek végén Ferentino, a volscusok ösfalait-mutató 
városa, fenn a kies tetőn naplementi bibor-világitás 
mellett tündökölve, vonta magára kéjelgö szemein
ket; mig végre szelíden sugárzó holdvilágon elju-
tánk a kedvesen-büszke fektü Frosinonehoz, melly-
nek tövében tűrhető vacsora és éji nyugalom vára 
a jól megrázott utasokat. — 

Csak ma reggel láttuk igazán Frosinone derüli 
olajdús környékét, s az utána kinyíló valóban re
gényes tájat: mellyen keresztül kanyargó utunk 
Ceprano felé pompás tágas völgybe szállá; s ismét 
csupa szőlős kertek között vezetett a magasban 
uralgó Rocca di Arcé alatti Murata di Arcé állomá
sig. Itt jutánk a nápolyi Dogana szigorú kezeibe, 
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mellynek kíméletét magasztalni semmi okunk sincs. 
Irományok és nyomtatványokra, mellyeket nem 
értének, különös• gondjuk volt; kivált pedig a hír
lapokat nem szenvedhették, ártatlan budapesti híra
dóm néhány ivét irgalom nélkül szétszakgaták. 
Egyébiránt Isten neki; tegye minden ember köteles
ségét. Nápolynak méltó oka van az utasok és hír
lapok némelly nemeitől félni; de nálunk nem jó 
helyen alkalmazák a különben szükséges óvatos
ságot. 

Nagyobb baj volt az, hogy Cepranonál kezdve, 
ámbár egyikünk által a szatmári lankákhoz — sző
lők — hasonlított szép vidéken mentünk: a folyvást 
szakadó eső erre irányzott utunknak föczéljálóli 
megfosztással fenyegetett. Már már arra készülénk, 
hogy ott kell majd. ülni a Monté Cassino lábánál, az 
elkomorult Apenninek közt keseregve; s ismét ta
pasztalva, mennyire igaz az: Homo proponit, Deus 
disponit. Azonban 5 óra tájban ide érkezvén, ha
bár alant az eső nem szűnt meg egészen : neki in-
duíánk még is puha szamárháton a váralaku zárda 
koszorúzta magasnak; s a szerencse kedvezni lát
szott a merészeknek. Minél fölebb hágtunk, annál 
jobb reménynyel kecsegtete a derülni kezdő lég
kör ; a hegy közepe táján már alattunk feküdt, szám
talan hegyszigeteivel, a sürü ködtenger; s odább a 
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megszakadozott nyugati felhőkön sötétpirosan áttörő 
gyönyörű naplementet élvezők. 

Fenn, miután szamarainkat kinn hagyva, a 
hosszu, barlangalaku sötét szikla-folyosón végig az 
első udvarba értünk: igen szívesen fogadénak a jó 
benedekiek. Pannonhalmáról örömmel emlékeztek; 
s egy fiatal ügyes szerzettárs vezérlete mellett meg
mutatok mind azt, a mit illy hirtelen utazóknak, 
mutatni lehet. Ha csakugyan Apolló temploma rom
jain emelé a szent alapító remetelakát: e körülmény 
előre jóslani akará, hogy a keresztény Apolló, tu
dományok és szépmüvek nemtöje, lebeg egykoron 
századokon át fölötte. Ez is egyike azon irodalmi 
méhkasoknak, mellyeket sokszor azok gyaláznak 
leginkább, kik legtöbb hálával tartoznának a kényel
mesen felhasznált barát-szorgalom gyümölcseiért. 
De nem csak az elmélet csendes tanodájául szol
gáltak a díszes csarnokok; hanem a viharos kö
zépszázadok hatalmas élet-mozgalmaival, s jelesen 
Roma történeteivel, folyvást jótékony hatású viszony
ban álla e cassinoi várlak. Én csak egy ideme
nekülni akaró nagy férfiút említek, kiről Gerbet 
olly szépen irja: Megszabadulása után Gergely a 
Lateran irányában távozott, Monté Cassinora me
nendő. Végbucsút vett az örök váróstul, mellybe 
többé sem élve sem halva nem térhete vissza. Nem 



112 

hagyá benne kezének anyagi müveit, nem nyomait 
lépteinek, mellyek a történetben annyira mélyha-
tásuak, olly fényesek valának; az utókor számára 
sem.igen állita emlékeket: mert a köveket nyugodni 
hagyá, arra fordítván inkább egész erejét, hogy 
tényeket hozzon mozgásba. Roma és környéke nem 
bírják sírját; mert az óriás örökre ott maradt, hol 
leesett: a Salernoi tengeröböl háttérében, olly ten
ger partján, melly csendesebb vala az ö életénél. 
Ha Roma nem követeli vissza hamvait, miként 
Frankhon Napóleonét: az a% oka, mert a föld ke
rekségének nincs olly szöglete, melly idegen tér 
volna egy pápának; s mivel VII. Gergely vég nyi
latkozatainak egyike szerint, hazánkat mindenütt 
feltaláljuk, hol az igazságért meghalunk." 

A nagyszerű kolostor udvarai, a szikla-orom 
lejtössége szerint, egymásután fölebb emelkednek; 
legfelső csúcsát természetesen az oszlop-, márvány-
és drágakövekben gazdag egyház foglalván el. En
nek bronz ajtai Constantinápolybul valók; s ezüst 
fölirataik érdekes történeti adatokat nyújtanak. A 
magas kúp alatti, Marco da Siena festette sírhajlék
ban nyugszik ősatyja a nyugati szerzetes rendek
nek, szent nővérével. Az esti csenden keresztül 
harsogó híres org-ona mély hangjai sajátszerüleg; 
elevenítek meg az üres nagy templom néma falait; 
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e az ég angyalaivali kar-inlára hivák föl a messze 
földrül érkezett vándorokat, A középkori okleve
lek-, lombardiai diplomák- és más kéziratokkal bő
velkedő könyv- és levéltárt nem, illy órában kell 
látogatni. Sz. Benedek márványboritotta cellája jeles 
kis festvénytár. Az étteremben van Bassanoéktól: 
a kenyér és halak megszaporitása.2) 

Lefelé fátyolos holdvilág kisért egy darabig; 
alább sűrű köd vette körül ösvényünket, mig leér
tünk az eső utáni csendben szunyádé városba: 
melly mindenkor híven osztá veszélyeit a fenn 
uralgó zárdának, és sokszor elpusztult miatta; de 
az erélyes apátok soha sem hagyák romjaiban. 
Nappal nem megvetendő romai régiségekkei — 
színház, körszín, Varró sírcsarnoka stb. — szolgál. 

MXYIIL 

NAPOLI, sept. 22. 

Parthenope világhírű, elbájoló szép ege alatt 
és kiapadhatlan csodái közt töltöm be e lapokat. 
Ennek a szelíd légkörnek tiszta kékje után sovárg 

II. 8 
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örökké, a ki egyszer látta, s ne higy a közmondás
nak: „Védi Napoli e poi móri", nézd meg Nápolyi 
és azután halj meg; mert élni még- itten van igazán 
kedve a világ fiának. 

Tegnap reggel 4 óra előtt talpon kellé lenni, 
hogy San Germanobul egy nap alatt beérhessünk 
e dicső városba. Legregényesebb tájak merültek 
föl jobbra balra a hasadó hajnallal; nem hiába 
mondják, hogy Monté Cassino a legszebb kertek 
bejárásánál fekszik. Pompás tölgyesek koszorúzzák 
felváltva szelid olajfákkal a halmokat. Kies tetőkön 
és hegyoldalon tűnnek föl a komoly olasz helysé
gek. De a mi legkülönösebb, e gazdag kert vi
ruló téréit apró kövekkei itt ott olly sűrűen be
hintve találók, mintha égből hullott volna alá a ke
mény zápor. Ártatlan élő lények sem hiányzanak 
a gyönyörű tájképeken; jelesen a czifra szamár-fo
gatok nagyon szokásban vannak, és méltó becsben. 
Három fülest egymás mellett hajtani, ugy látszik 
uralkodó divat; s a középsőt rendkivül szép szer
számmal ékesítik föl, egész a fényűzésig. 

Délfelé Taverna nuova czímü csárdában alig 
lehetett egy kis sajtot kapni; Capuaban is gyönge 
ebédünk volt; de székestemploma csinos kúpjával 
vigasztalt. 2) Ezt elhagyva csak hamar észrevettük 
balra füstölögni a Vezúvot, e kétszarvú örökké töm-



115 

jénező oltárt. Képzelheted, hogy nem igen vettük 
le róla kíváncsi szemeinket; mígnem a beálló szelíd 
est, s a Madonna tiszteletére fényesen kivilágított 
utunkba esö kis*helység, Melito, más irányt ada 
gondolatinknak. A Campo Marzo kezdetén álló vá
rosi Dogana igen kegyes vala; talán ki akará pó
tolni az ország határán szenvedett kellemetlenséget. 
A tiszta holdvilág fényénél kétszeresen nagyszerű 
Albergo reale dei poveri előtt jöttünk be; s a ki
kötői part kellő közepét elfoglaló pompás fekvésű 
•vendéglő — New-York — csinos tereméiben lete
lepedőnk. Magas erkélyünkről rendkívül szép ki
látás nyilt a páratlan kellemü tengeröbölre; de azért 
mégis lesiettünk, a gyönyörű est nyugalmától ölelt 
főváros legközelebbi téréit és utezáit — Largo del 
Castello, Lar. del Palazzo, Strada Medina, Str. To-
ledo stb. — megnézni. Sz. Brigitta homlokzatát 
lámpa-fényözönben úszva találók, az ünnep előesté
jének hírnökéül: de igen későre járván az idő, rö
vid kerület után, a házaikba vonult nápolyiakkal, 
mi is nyughelyet keresénk. 

Nagy feladatunk lévén e napra kitűzve — Pom
peji s a Vezúv teteje —, a mai reggeli szürkület 
már ágyon kívül talála bennünket. A Fano — 
fénytorony — világa elhalaványult a hegyek mögül 
fölkeld szép nap fénye előtt; s hajnalban is, miként 

8* 
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a meghűlt esti légben, ugy látszók, mintha sürü 
Mhökalász nehezült volna a Vezúv forró torkába. 
Valóban akként emelkedik e füstölgő hegy a mo
solygó- kert közepén, Capri szétrombolt mulató kas
télyaival átellenben: mint valamelly fenyegetve tő
zsdeiemre intő szónok. Messze láthatólag és hall
hatólag kiabálja mindenkinek elébe a „Mementó 
mori-t(£; több órányira köröskörül behamvazá gyak
ran e vidéket, házmagasságú por és föld és égő 
kőhalommal; virágzó városok feküsznek lábainál, 
mellyeknek vidám dicsősége, midőn könnyelmű la
kóik a színházban enyelegtek, füstté lön, s büszke 
palotáik és pompás templomaik láva és hamu alatt 
mélyen eltemetve nyugszanak. 

Ezt látni siettünk a Spiaggian — tengerparton 
T- ^i^, a del Carmine kapun kívül eső pályaud
varba. Gőz vonatunk Portiéiban egy perezre meg
állván, ö szentsége ideiglenes lakát, a tengerben 
fürdő magas csinos királyi nyaralót, hálás részvét
tel szemlélők. Tőrre del Greco-n át egész Apnun-
ziata-ig, folyvást a gyönyörű öböl szélein repültünk; 
pompás déli növényzettel borított kertek mellett, 
vagy a legkeményebb lávába vágott fedetlen alagu
takon keresztül Azon túl bekanyarodik a vasút 
BWípeji .felé, melly valaha közelebb feküdt a ien-
gterfie?; s igen hamar oda értünk a nyájas kí§ álló-
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mási épülethez, mellynek a váras felöli bejárásánál 
szomorkodó 2 gyászfüz e helyhez illő szelíden ko
moly színt ád. Egyenes ösvény vezet innen a nem 
rég emelt, szolgálatra kész vendéglőbe, hoí a gon
dos vándor előre megrendelheti mértékletes ebédjét. 
Töl rajta keresztül törve a felhányt földbül alakült 
egyenetlen, magas bástyákon, egyszerre az ó vi
lágban vagy. 

Újonnan kiásott romok soha sem tesznek oly 
keltemen vagy lélekemelő hatást, mint azok, mely-
Jyek a föld hátán porlanak el századok lefolyása? 
aFatt. Kivált ha ez omladékok eredetére, az akkor 
uralgott végetlen pusztulásra gondolsz, az első be
nyomás valóban visszataszító. Képzeljetek magatok
nak a földszínnel párvonalosan egész terjedelmében 
átmetszett várost, mellynek minden épületei csonkán 
állanak előttetek; nekem legalább igazán ugy rém
lett, mintha valakit derékban keresztül vágtak volna. 
A basilicatól — törvényszéki csarnok — kezdve a 
színházig, s innen Diomedes nyaralójáig mindenütt 
üres utczák, puszta térek, beomlott fürdők, csonka 
oszlopzatok, száraz szökőkutak, tetőtlen házfalak, 
bálvány nélküli oltárok, szobortalan talapok, össze
dűlt szentélyek láthatók. Itt, hol hajdan ezerenként 
tódultak a fórum, amphitheatrum* thermák és tem
plomokhoz vezető szabályos közökön: most minden 
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néma; csak" lépteid viszhangja kél föl a szűk ut-
czának aránylag széles, magas járdájáról. A sze
kérút! kövezet idomtalan nagy darabjain csakugyan 
jól látszik az 1800 éves kerékvágás. A nagyrészt 
emeletes házakról egy Indiából visszatérő angol nö 
azt állitá, hogy alakjuk a Calcutta-ban látottakhoz 
igen hasonlít. Bennök itt ott gyönge nyomai tűn
nek föl a hajdani fény- és kényelemnek. Némellyek 
azt gondolják, hogy a veszély elmultával még az 
eredeti lakosok holmit kiásogattak; a mi akkor itt 
maradt, s ujabb időkben napvilágra jött, annak java 
természetesen a nápolyi nagy gyűjteményt —Mu-
seo Borbonico — gazdagítja. Egy század óta dol
goznak fölfedezésén, s alig Ösmerik egy harmadát. 
Jelenleg a kormány vette kezébe az egész ügyet, 
s birtokába keritvén a város felületét, rendszeresen, 
de lassan működik. Különös igazgatóság székel 
itt állandóan, 12 mükalauz szolgál .az idegeneknek, 
s aránylagos katonai őrség sohasem hiányzik. Csak 
az a baj, hogy 3 ezer helyett 3 száz embert alkal
maznak naponként a kiásások folytatására. Azon
ban kézikönyvünk rajzával összehasonlítván az itten 
árult új térképet, mégis türhetöleg haladnak előre. 
Egész utczák támadtak azóta, s most kivált a theat-
rumhoz vezetőn dolgoznak; mellynek egyik házát, 
a király parancsára múlt évben, feltalált művészeti 
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kincseinek birtokában hagyák. Ez igen kedves 
jelenet; színpadilag emelt helyen lévő szökökútja 
különösen szép. Kisebb nagyobb szobrokkai van 
elárasztva, mellyekböl valaha víz bugyogott. Az 
öreg Faun, kinek kecskelábából Ámor a tövisét ki
húzza, mindenféle állatkáktól körülvéve, meg a vén 
Silen jeles márvány darabok. 

Hasonló vidám képek földeritik a puszta város 
arczát, mellynek különben sem volt valami nagyon 
elkomolyitó hatása reám. Talán, mivel nem valék 
magam; s útitársaim körében mindent könnyedén 
vevék, mintha minap rendezett építményi múzeum
ban lett volna előttem felállitva. Meglehet azért is, 
inert a szerencsétlen esetet ma már nem tartják oliy 
rögtöninek, s kivált emberéletre nézve annyira pusz
títónak. Két száz holttetemet találtak eddig az igaz, 
s legtöbbet a városon kivüli Villában; de ez több 
ezerre menő lakosság mellett tűrhető. Leginkább 
pedig' a teljes 'fényben lesugárzó napnak és Pom
peji gyönyörű fekvésének tulajdonitom, hogy itt 
nem lehet szomorkodni. Az átelleni sz. Mihály és 
S. Angelo hegyekre fölséges áttekintés esik. Nápolyi 
dús növényzeten kéjéig a szem mindenfelé; s benn 
a városban is, hol még nincs kiásva, leggazdagabb 
szőlőskert tenyészik.2) 

Déltájban indulánk lóháton, innen egyenesen 



120 

föl a Vezuvnak; a helyett, hogy a vasúton Porti
éiba visszamenvén, onnan a szokott ösvényen jár
tuk volna meg. Addig isméteié a kalauz, hogy a& 
idei kitörés óta ez irányt szokás választani; s a 
vendégfogadós, ki szakácsunk is volt egy személy
ben, addig segített neki: mig rá hagytuk magunkat 
beszéltetni. Bosco falván keresztül, s azon túl egy 
darabig kertek és szolok közt igen könnyedén ha-
ladánk; de a száraz, növényzet nélküli homok pusz
tában, mellyen hosszú vassalak-alaku lávahalmok 
vonalai húzódnak lefelé, minél tovább hágtunk, an
nál inkább érezök szerencsétlen tévedésünket. Egyszer 
csalják meg a magyart, azzal szoktunk kérkedni; 
de nagy baji, ha ez épen olly ügyben történik, mit 
az ember életében egyetlenegyszer akar meg ki
sérteni. Érdekes ugyan Pompeji üres falai közül 
tüstént egykori elpusztulásának forrásához talán? 
épen azon az utón sietni, mellyen a pusztitó tömeg 
leérkezett; meglepő az ujabb lávafolyamok felduz
zadt kőhalmot képező medreit jobbra balra nézegetni, 
söt a legutolsó — februariusi — kitörés nyomaki 
járni: de mégis igen drágán szereztük e mulatság 
got. Mert a Vezúv Sahara-jára jókor rájutván, olly 
sokáig kellé a pusztában lovagolni, s olly kínosan 
gyalogolni: hogy ritkán volt kedvünk vissza pillan
tani az édes szőlő fedte paradicsomi völgyre; melly-
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nek zöld öléből csinos mezei lakok fejérlenek, kö
zepe táját az évezredes sírjából kikelő város omla-
déki borítják, széleit pedig- a tenger Miamiban 
tükrödzö Tőrre del Greeo, Annunziata és Castella-
mare szegélyzik. 

Egyébiránt a térdig érő, s fölebb már nedves 
— és mégis forró — homokban, habár igen mere
dek is a hegy oldala, fárasztó ugyan, de nem veszé
lyes a fölmenetel; hanem azon túl, hol a tűzhányó 
kúp legfelső száraz kérgezete kezdődik, mellynek a 
keskeny s néha csak lábujhegyen használható be
vágott nyomokon kiv-üli meztelen simasága s ke-
rekdedsége, a szédítő magasságban, kétszeresen bor
zasztó, egy kis bátorságra van szükség. E vékony 
kérget alig éri el az ember: már alatta, mellette s 
fölötte füstgomlyok törnek át: a fegfinomabb repe
déseken ; s a vezetők jóval alább mutatják az idén 
támadt új kis katlanokat. Azonban legtanácsosabb, 
ha már benne vagy, nem igen figyelni a környező 
veszély nagyságára; csak le nem keli nézni, csak 
a magasságot nem méregetni, a veszedelmet nem 
rajzolni, a visszatérés nehézségeiről nem goiídol-* 
kodiri: hanem az ügyes kalauzok biztos lépteit me
részen követve — egyszerre az iszonyú nagy tölcsér 
szélén találod magad. De előbb a kebélfojtó kénkő 
szaggal terhelt füstön kell átsietni; s a roppant ke-



122 

mencze torkából ki ki csapó lánghevü lég-vonal égető 
fuvalmával egy párszor megmérkőzni. Azután sza
bad, minden fáradság egyedüli jutalmául, a föld 
méhében hatalmasan működő természet műhelyének 
egyik évezredes, mély nyilasába bepillantani. Leg-
halaványabb szalma színtől egész alegpirosabb na
rancsig, minden árnyéklatokban, ragyogva játszik az 
óriási kürtő belső zománcza; s ha kitörsz egy da
rabot, azon is föltűnnek a gyönge kénkömáz szám
talan változatai. Midőn a fölöttünk égő nap teljes 
fényözönével elárasztá oldalait, a legfinomabb ara-
nyozattal vetekedék egész felülete. Hihetőleg rend
kívül gazdagnak kell a ház urának lenni, mellynek 
kéményét illy pompásán csillogó korommal látók 
bevonva. A tölcsér fenekén, természetesen, átlát-
hatlan homály uralg; közepe táján valóságos kat
lanszájat képező boltozatos nyilasokat venni észre: 
de közelebbről megösmerkedni velők egy csepp 
kedvem sem volt. Az illyen vakmerő vállalatokat 
bátrabb utódokra bizom.s). 

Én inkább az előttem tátongó mélység túlsó 
oldalára kerültem, hogy Nápolyra s édeni vidékére 
majd négy ezer lábnyi magasságból büszkén lenéz
hessek. Útközben három angollal találkozám, kiket 
a puszta kövön tojássütési kísérletekkel muiata ve
zetőjük. Jó hogy Beef-Steaks készítésén nem mű-
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ködtek: mert e gúnynévvel illeti őket az olasz, 
vagy Goddaminak is nevezi. Albion fiai, mondják, 
sohasem hiányzanak a Vezúv ormain. Nagyszerű • 
a kilátás innen, az igaz, de talán nagyon is általa? 
nos: mert az érdekes részletek majdnem egészen 
elenyésznek a távolban. A páratlan tengeröböl egye
dül tárja ki tündöklő sima tükrét; mellette a gazdag-
főváros is szerény parti helység szinét viseli. Ha
nem alább szállva, vagy felhágva ez irányban, azt 
hiszem bőven jutalmazó tájképekre találni. Midőn 
alattam az ösmeretes remetelakot, hol Förster sze
rint drágán és roszul szolgálnak, s azt környező 
élénk növényzetet látám: még ekkor tudtam igazán 
sajnálni, hogy a járt utat járatlanért elhagyám; s 
kevés híja volt, hogy Portiéi felé nem mentünk 
vissza. És ez az legfölebb, a mit ajánlani lehet: 
t. i. e két ösvény közül egyiket — inkább Portiéit — 
a feljövetelre, a másikat lemenetül használni. Akkor 
teljes fogalmad lesz az egészről: mert az ujabb ki-
hányások csakugyan az általunk választott irányban 
történtek; s ezeknek a pusztító vízár kiöntéséhez 
hasonlító nyomait ez oldalon lehet egészen le a 
szőlőkig kisérni. 

Mikor Tőrre del Greco-hoz közeiedénk, olasz 
temetési vonattal találkoztunk; mellynek födetlen 
koporsóban, nyilt arczczal fekvő halottja üdvös Me-
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mentől intett a Vezúv torkából haza téröknek. Ek
kor juta eszembe, hogy e vidéken, jelesen Nola 
körül, igen sok régi sírboltok is rejlenek. Leg
nagyobb sír azonban: Herculanum, Pompeji, Stabiae, 
mellyek hantjain a Cristi Lagrimát gondtalanul isz-
szák a könnyelmű unokák.4) 

M I K . 

NAPOLI, sept. 23. 

Goethe e különbséget állítja föl, hogy: mig az 
embernek Romában kedve van tanulni, itten csak 
élni akarna. Tanulhatsz azonban itt is eleget; ki
vált mikor olly förtelmes köd borítja el a szép 
várőst, mint ma reggeli 8 óráig. Van tehát Napoli 
senza sole is; különösen az idén. Ez egyébiránt 
bennünket nem akadályozott abban, hogy a Studü 
Pubblici, vagy Reál Museo Borbonico felé útnak 
induljunk; mert legjobbnak tartók, miután tegnap 
Pompeji kizsákmányolt téréit és puszta- falait láttuk: 
ma rögtön megnézni az4 onnan ide gyűjtött kincse
ket1; és igy legalább fris emlékezetben megtölteni 
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az •ottani-üres teremeket, s képzeletbén visszaidézni 
minden tárgyat a maga helyére. 

A Strada Medina-t ékesitö egyházak közül egy 
párt, s jelesen a Monté Oiiveto-t e közben megte
kintek : mellymek szobormüveit Donatello, Benedetto 
da Majano, Giov. da ISfola, stb. alkoták. Silvestro 
de' Buoni Mennybemenetele is itt van; és Simon 
Papa giov. frescoi. Zárdájában irá Tasso Jeruzsá
lemé néhány énekét. Innen áttértünk a Toledo 
utczára, mellynek hossza- és élénkségéről, mig nem 
láttad, alig van fogalmad. Több eredeti jelenetek 
közt nekem különösen föltűnt, hogy a megkoszorú
zott keresztanyát kisdedével aranyozott czifra gya-
log-hintóban vitték a templomba. Nápoly egyik leg
szebb piaczán—Largo dello Spirito Santo, — melly
nek háttérét 26 szoborral ékes nagy félkör-épület 
— a jezuitáké — foglalja el, alig mentünk végig, 
már messziről piroslott elénk a széles hamuszínű 
vonalokkal rámázott, vörös palota: Olaszhonnak 
egyik legjelesebb s tartalmasabb mügyüjteménye, 
a Vaticannak e tekintetben méltó társa s kiegészi-
töje. Azt mondják, sehol sem találsz Qlly Com-
mentart, melly a pogány élőkor életét illy kézzel-
íoghatólag állitaná szemed elé, mint e királyi mü-
tár, a tegnap látott csonka falakkal együtt véve.l) 

A főkapun bemenve, jobbra találod a régi fres-
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cokat, jórészt üveg alatt; balra a mozaik gyűjteményt 
Eleven színekkel rajzolva láthatod itten a hajdani 
templomok, színházak, forumok és magánlakok ezer-
alaku jeleneteit. — Ezen túl balra márvány szo
bormüvek hihetlen mennyisége foglalja el az egész 
földszínt. Igen sok firenzei és romai ösmerösre 
akadánk köztük; de volt elég érdekes újság is. 
Két hosszú csarnok vegyesekkel van telve; harma
dik az Imperatoroké. A nagy homorodásban — 
Nicchia" grandé — szép domborzatok vannak, jele
sen egy régi menyegző; meg a pompás porfir me-
dencze., Flóra csarnokában, látható az ö óriási szobra 
Caracalla fürdőiből; meg a Sándor csatáját ábrázoló 
nagy mozaik. Sorban következnek kétfelől: Adonis 
teremé; a Muzáké, nagy görög márvány díszedény
nyel — Vasé — athenei Salpiontul, melly a gaetai 
föegyházban egykor keresztkútul szolgált; Apollóé 
a nagy porfir Citharoedussal, keleti alabástrom Dia
nával, és egy régi vörös Meleagerrel; Jupiter-, 
Atlas-, Tiberius- és Venusé. Földszint van még 
jobbra: az egyiptomi nevezetességek gyűjteménye, 
nagyrészt Pompeji Isis templomából; a régi bron
zok rendkívül gazdag mütára; végre a föliratok 
hösszu csarnoka farnesei Hercules, s a farnesei 
bika valóban óriási alakjaival. Mindkettő Caracalla 
fürdőiből való: amazon athenei Glykon a hősi erő 



127 

eszményét; ezen Apollonios és Tauriskos egyesült 
.vésüi azon jelenetet ábrázolják egy darab márvány
ból, midőn a thebai király fiai anyjokat megboszúlva 
Dircé-t hajánál fogva kötik a dühöngő állat szar
vaihoz. 

A nagy lépcsőn föl indulva, jobb felöl közép
kori műemlékek és ritkaságokra találsz, — köztük 
Bernardi ezüst szekrénye; — továbbá régi üveg és 
égett-^gyag edények számtalan példányaira. Fölebb 
az első emeletben igen érdekes a Páter Antonio 
Piaggio által feltalált egyszerű gép, mellyel az el-
szenesült herculanumi papyrus tekercseket megned
vesítve legöngyölik, egyszersmind új papirosra ra
gasztják. Tudós férfiak foglalkoznak most is ez 
irodalmi kincsek felhasználásával. Néhány kötet 
már ki van adva; többi, közt Epicurus könyveit 
mutaták a természetről. Philodemus bölcsészeti 
munkái alkotják az eddigi kiadások legnagyobb 
részét; sőt övének mondják ez egész megégett kéz-
irati gyűjteményt. — A fejedelmi könyvtár gazdag 
első nyomtatványok- és kéziratokban. Külön olva
sóteremé van vakok számára. Nem mulaszták el 
az örök, figyelmeztetni bennünket a főterem 30-
szoros viszhangjára. Elmés föliratát: Jacent nisi 
pateant, már ösmered. — Az arany ezüst éksze
rek , gyöngyök és metszett drágakövek teremé, 



128 

uaellynek kövezetén látod a Pompejlbóí hozott mo
zaikot e fölirattal: Cave Canem, nagyon becses. 
Gyűrűk, kis lánczok, karpereczek, Diomedes nejé
nek erszénye, több arany és ezüst edények — nem 
rég 64 darabot találtak egyszerre — vannak kirakva 
benne; de legérdekesebbek a hihellen finomsággal 
metszett, gyönyörűen átlátszó ékkövek, parányi 
ábrázolatokkal. I. Ptolomaeus nagy oniksz csé-szé-

. jót jeles domborzatok ékesítik. — Itt őrzik üveg 
alatt az ezer nyolez száz éves élelmi- és fűszereket 
is, gyümölcsöt, gabonát, festéket, olajat, hálót, 
vászonnemüt, s több effélét. — A kis bronzok mú
zeuma 15 ezer tárgygyal bír az őskor vallási, nyil
vános és magán életében használt különféle szerek 
közöl. Első osztályában az egykori konyha-edé
nyek pompáznak; másodikban a házi és kereske
dési eszközök, igen szép lámpák, gyertyatartók, 
mértekek stb.; azután templomi bútorok, lectister-
nia, bisellia a bálványok számára, kis oltár, áldo-
zási kések és medenczék; a két utolsóban vegye
sek állanak: földművelési szerszámok, vértek, pán-
ezélok, fegyverek, egy hordozható tűzhely, a hera-
eliai híres ércztáblák, sebészi műszerek, iró-eszközök, 
színházi jegyek, sat. — Az ó görög, és hetruriai-?-
díszeéények gyűjteménye is igen jeles; talán leg
bővebb minden létezők közt. Történeti és imylho-
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logiai ábrázolatok borítják azok oldalait; s a 8. és 9. 
teremben nevezetes darabok vannak: Lykurg, The-: 
seus, Hercules tetteiből és Trója veszedelméből — 
Utoljára hagyok az ujabb festvények tárát: melly-
nek egyik részét Scuole italiane e Capi d' opera, 
másikát Scuole napolitane ed estere foglalják el. 
Milano, Firenze, Roma képcsarnokai után bajos va
lami felötlöt találni. En annyi hasznát vevém, hogy 
M. Angelo Végitéletét egy itten látott kisebb alakú 
másolatból jobban felfogtam, mint az óriási eredeti
ből ; az egésznek arányait s összehangzását érteni 
kezdem. 

Elég volt Nápolyban ennyi időt tölteni hideg 
falak közt;, a mosolygó természet szabadba csala 
ismét minket is: mert általában igaz az, miszerint 
•e város örömeit inkább utczáin, vagy kivüle keli 
keresni. A királyi palota előtt elterülő Largo dei 
Palazzo-rul, a szépChiaja-n végig, a Posilipora kocsi
káztunk. Búszünést jelent tulajdonképen e görög 
eredetű név; s hihetőleg a bájos öböl fölött uralgó 
fekvésért nyeré azt e kies hegyfok. ügy nevezik 
az alatta keresztül vágott^barlangot is — Grotta del 
Posilipo, — melly akár Agrippa, akár Lucullus pa
rancsára nyilt meg, hogy ez pompás Villájába me
hessen: most mindenesetre igen jó szolgálatot tesz, 
s Pozzuoliba rendes átmenetül használják. Mi csak 

II. 9 
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mulatságul járók meg ez alkalommal a régi szirtü
reget; miközben apró kecske nyáj kis harangjai 
csengettek, s egy pár Lazzaroni vidám éneke har
sogott végig a magas — 50' — boltozat alatt; s 
élénk járás kelés, szekér és kocsi zörgési zaj tölte 
el szüntelen a romai alagutat.2) 

« Kellemesebb ennél a franeziáktól eredő Strada 
nuova del Posilipo, mellyre a szép Mergellinán — 
Sannazaro lakhelyén — át felkanyarodánk. Gyö
nyörű paloták és nyaralók szegélyzik, s kivált este
felé szebbnél szebb kocsik élénkitik ez emelt utat: 
honnan az ég azúrjával vetekedő csendes hullám-
tükör ragyogó síkján, a dicső fekvésű vidor Ná-
polyon, az átelleni Capri szigetén, a túlsó part szé
lein fejérlö Sorrenton —Tasso szülőhelyén, — Ca-
stellamaren8) s a többi városokon, meg a nyugod
tan füstölgő magas Vezuvon kéjelegve legelnek 
szemeid; mig egy merész sziklavágáson keresztül 
hajtva, egyszerre a Golfo di Napoli kisebb felének, 
vagyis inkább a bajai öbölnek innenső csúcsai* 
állasz. Fönséges élvezet vala e pontrul szemlélni, 
miként merülének el 'perczenként a nap végsugarai 
egy lealkonyult kor romjainál, a Capo Miseno 
mellett: 

Monté sub aério, qui nunc Misenus ab illó 
Dicitur aeternumque tenet per saecula nomen. 
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A tágas félkörben elterülő tenger partján feküsznek 
Pozzuoli és Baja; lábaidnál Virgil sziklájával — 
Scoglio di Virgilio — enyelgenek az egymást űző 
habok, s be be csapnak Lucullus nyaralójának om-
ladékira, mellynek egyik tavában kövér halait rab
szolgák húsán hizlalá; előtted a szép Nisita zöldell, 
hol Cicero az apagyilkos Brutust meglátogató; s 
odább Ischia és Procida hullám övezte tündér-szi
getek kékellenek a nagy tengeren. Alig lehetett 
elválni a rózsaszínű fátyol borította esthajnal szép 
arczától; de még egy fontos teendőnk vala hátra. 

A Posilipo barlang nyilasa fölé helyezik Virgil 
képzelt sírját. Ezt kellé még ma látnunk, és pedig 
a regényes esti homályban, fáklyák világánál, lega
lább 10 apróbb nagyobb Lazzaroni kíséretében. 
Kövecses sziklaösvényen szőlők közt jutánk a né
hány fülkével ellátott téglaboltozat — Columbarium 
— alá. Egy pár angol szerencséjének tartá, hogy 
itten a nagy költész hamvainál nyughatik. Annyi
szor ültetett és elpusztított babér helyett, most cse
kélyebb növények ágaival kell megelégedni az em
léket kereső vándornak. Förster kétkedik a táj 
hitelességén; de Richter nem véli egészen valószí
nűtlennek: miután, úgymond, Nápolyiul Puteoli — 
Pozzuoli — felé, az első és második mérföldkő ha
tárai közt, temetek el. 

9* 
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A kedves Villa Reale hosszában, szépen kivi
lágított tengerparti utczákon, jelesen S. Lucia csí
nos terén keresztül jöttünk haza, S most azon 
prózai tapasztalattal bajlódom, miszerint itten min
den lehető óvszereket föl kell használni, nehogy 
egyetlenegy parthenopei szúnyog maradjon hálószo
bádban: mert különben a híres nápolyi éjjelek, 
ágyban legalább, kiállhatlanokká válnak. 

XI. 

NAPOLI, sept. 24. 

Utolsó napja viradt föl Veronában hozzánk 
csatlakozó társainkkali együtt létünknek, kiket hi
vatalos állásuk sietésre kényszerite. Nehéz volt a 
sok nézendöbüi valamit kiszemelni; de mindene
setre jónak tartók a világ legjelesebb temetőjét, a 
nápolyi új Campo Santo-t választani egyik bucsú-
helyül. 

A Strada nuovan végig S. Maria del Carmine, 
Nápoly egyik leghíresebb temploma felé vezet az 
út oda. Mondják, hogy ez azon váltságpénzből 
épült, meilyet Conradin anyja külde Anjoui Károly-
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Bak; mégis lenyakaztatá az ifjút barátjával ausztriai 
Fridrikkel együtt az egyház előtti nagyobbik té
ren; s hamvaik a nagyoltár háta mögött rejlenek. 
Thorwaldsen terve szerint készült az utolsó Hohen-
staufen egyszerű fejér márvány emlékszobra e föli
rattal: Maximilián, Eronprinz von Bayern . . . dem 
letzten Hohenstanfen, 1847. 14. Mai. Tornya e 
templomnak legmagasabb a városban; s egy pár 
század előtt tanuja és vélt pártfogója vala Masa-
niello zendülésének; midőn a dühös nép felváltva 
kiáltá: Muoja ii mai governo! és Viva la Madonna 
del Carmine. Largo del Mercato-nak — vásár 
piacz — nevezik a nagy tért, hol ama 10 napos 
forradalom uralgott; s a melly Salvator Rosa raj
zolta történeti szerepéről épen olly híres, mint a 
mostani népélet szüntelen változó vidor jeleneteiről. 
A Vico de' sospiri, mellyen valaha végig hurczo-
lák a kivégzendöket, már alig ösmeretes; inkábba 
Maccaroni főhadiszállását, s mindig forró tűzhelyét 
keresik ma itten; és legfölebb Masaniello házát. 
Erről előbb valaki azt állitá kérdésünkre, hogy 
nem szabad megmondani mellyik; később pedig 
egy bölcsen számító bérkocsis önkényt megmutatá 
a szemügyre vett idegeneknek, reményivé, hogy 
illy módon fölkerithet bennünket rozzant hintájára; 
de nekünk már volt sajátunk e fél napra, s ezzel 
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csak hamar kiügeténk a Porta Capuana-n kivüli 
sírkertbe. Falusi nép sietett utón út félen Cani-
pania felix terményeivel a fővárosba; közülök töb
ben apró zöld fügékből ügyesen összerakott kis 
gyümölcs-gúlát hozának fejükön. Hasonló vásári 
jelenetek közt észre sem vevők, midőn czélunknái 
valánk. 

Az 1840-ben megkezdett Campo Santo nagy
szerűség- és kedvességben felülmúl mindent, a 
mit e nemben előre képzelnél. Förster röviden jól 
jellemzi: sírok városának, virág utczákkal; — eine 
Gráberstadt mit Blumenstrassen. — Kies fekvésű 
halom oldalán emelkedik fölfelé, magán családok- és 
társulatoknak csin&sság- és művészeti becsben ve
télkedő kápolnáival elárasztva. Az épitészet minden 
korszakai fényesen képviselvék benne: görög-ro
mai, középkori és ujabb modorú sírcsarnokok kö
tik le minden irányban figyelmedet. S a mi ha
tártalan reményekre jogosít, azon tapasztalásunk: 
miszerint folyvást épül, és szépül és terjeszkedik; 
mintha a város nagyjai gazdagságuk és hatalmuk 
örök hévmérőjét akarnák e temetőben felállítani. 
Nem csoda, hogy a déli égöv keresztény Flora-ja 
is kedvenczéül tüze ki a halottak néma udvarát; 
s cziprus, oieander, mirtus és babér árnyaiban 
nyugvó, viráglepelbe takart sírhantokon ülve, pa* 



135 

zárul szórja legszebb kincseit a feltámadás dicső 
mezejére. A többi közt egy csinos gömbkeresztes 
hamveder, egészen élö rozmarinból, nyájasan lepi 
meg a véletlenül rábukkanót. A kapucinus zárda, 
mellyben mindig 14-en örködnek a sírok fölött, 
gyönyörű gót stylben épült. Esztendőre valószínű
leg kész lesz 32 márvány oszlopon nyugvó egy
házuk is; meg a túlrajta elterülő pompás gyászud
var, mellyet kápolnák, s doriai travertin oszlop-fo
lyosók szakadatlan sora kerít. Közepén uralg a 
porbul egykori fölkelést hirdető Religio. Mondják, 
hogy a város 200 tornyaiban megkonduló Ave 
Maria itten fölötte magasztosán és elérzékenyitőleg 
hangzik. 1) 

A Campo Santo-rul lejövén, Nápoly másik 
nagyhírű nevezetességét, az Albergo reale de'Po-
veri-t mentünk látni. Szépen és igazán mondja 
felőle Gaume: hogy e név „a szegények királyi 
vendéglője'' a kereszténység által eszközölt társa
dalmi nagy változásnak egész valóját kifejezi. A 
szép füvészkert mellett áll a nápolyi — 48 — sze
gény-házak legjelesbike, meily egyszersmind a vá
ros legnagyobb palotája. Rendesen 3, nétnelly 
részeiben 5 emeletes. Folyvást épül; ámbár eddig 
is több ezer egyént befogadhata. Jelenleg katonai 
laktanyául szolgálván sok tereméi, nem igen volt 
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kedvök az intézetet illy rendetlen állapotban mu
tatni; mi csak a gombostű-gyárig juthatánk.2) 

S. Antonio utczáján visszatérvén, annak köze
pén lelánezolt hidakat találtunk, — nehogy a lero
hanó patakok árja elsodorja. — Valami elmés ide
gen azt gondolhatná: bezzeg, itten még a hidat is-
lánezon tartják; hát még az embereket! 

Mpoly templomainak százakra menő számából 
néhányat ki kellvén választanunk, természetesen 
S. Gennaro vala az első. Épen a ezímszent évün-
nepének nyolezada alatt érkezvén, teljes fényében 
volt szerencsénk látni a gazdag székesegyházat 
Kanonokjai zsolosmázták; a nagy oltá ralatti sírcsar
nokba — Confessio — folyvást ájtatos hívek za-
rándoklának; de leginkább tömve volt buzgó nép
pel a drága mellékkápolna, hol a szentnek kristály 
edényben őrzött vérét az oda sereglök tisztelő 
csókjainak tárgyául nyujták, mint nálunk például 
Váradon sz. László ereklyéjét.3) Cappella di Te-
soro-nak nevezik e fényes hajlékot, mellynek fa
laira sz. Januarius csodatetteit és vértanuságát I)o-
menichino, Lanfranco és Spagnoletto — Ribera — 
ecsetelék. Többi kápolnáit és síremlékeit is örömmel 
nézdelök a nagy templomnak, melly 110 afrikai 
gránit oszlopát Neptun és Apoli oltáraitói -szedé el 
Jelesebbek: az egykori föegyházból lett kápolna, 
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Basilica S. Restituta, Silvestro de' Buoni Madonná
jával ; S. Giovanni in Fonté, hajdani keresztelő, régi 
mozaikokkal; Santuario, S. Maria del príncipio, már
vány domborzatokkal a XIII. századból; Perugi-
nonak is van itt egy Ascensioja. Hosszas kere
sés után végre feltalálók szerencsétlen Andrásunk 
egyszerű sírkövét a sekrestye ajtaja mellett balra. 

S. Chiara aranytól ragyogó, igen merész, szé
les boltozatával pompás nyilt arczot egyesit; ked
ves, világos bensejét sohasem fogom felejteni. Ala
pitójának, Róbert Károlynak, dicsőségét hirdeti a 
nagy oltár mögötti nagyszerű síremlékben; egy
szersmind a régi Anjou ház több tagjainak, és az 
ujabb uralkodó családnak szolgái sírcsarnokul. Fran-
cesco di Maestro Simoné Madonnája, s a szószék 
és orgonakar véseményei a XIV. századból emlí
tésre méltók. S. Felice kápolnájában régi, szép 
domborzatú sírmeder áll. A szomszéd zárda főbb 
rangú hölgyek számára van alapítva. 

S. Domenico-ban esztendőre, ha majd egészen 
megújult alakban előtted áll, nagy örömed lesz; 
nekünk legalább megmutaták Aquinoi sz. Tamás 
csoda-feszületét: „Bene scripsisti de me, Thoma!" 
A nagy és szent tanár, ki a mellék zárdában tölte 
napjait, mindenesetre megérdemlé e fensöbb nyilat
kozatot. A templom Giov. da Nola és Agnello del 
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Fiore véste szobormüvek- és síremlékekkel, meg 
Angelo Franco, Maírco da Siena, Zingaro, Maestro 
Simoné, Donzello testvérek és Calabrese festvénye-
ivel ékeskedik. 

Gesű nuovo-rul Förster azt mondja, hogy kül
seje börtön alakú, s ebben igaza van; de csinos 
belsejét, Solimene festvényeivel, méltatlanul nevezi 
tánezteremhez hasonlónak. Talán azért juta e 
becsmérlő kifejezés eszébe, mert közel van ide a 
Tappia Ján. spanyol pap alapította híres Conserva-
torio di Musica: mellyböl Pergolese, Cimarosa, Zin-
garelli, Mercadante, Bellim, Lablache stb. kerül
tek ki. 

Végre S. Francesco di Paola körtemplomába 
menénk; mellyhez a királyi palota előtti csinos té
ren kétfelöl összekanyaruló magas oszlopfolyosók 
vezetnek. P. Bianchi emelé e díszes épületet a 
Pantheon mintájára; s evangélisták és egyházi ta
nárok gyönyörű márvány szobrai környezik tiszta 
bensejét. Tenerani sz. Jánosa, Fabris sz. Márkja, 
Finelli Mátéja, Angelini Ambrusa különösen szépek. 
Festvényei közül a czímszent Caniueeini-, József 
halála Gnerratól, és Benvenutitól sz. Ferdinánd ál
dozása jelesebbek.4) 

Délután elkísértük útitársainkat a derék Lom
bardom ; s érzékeny búcsúvétel után, mi ketten ki-
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ladikozánk a szabad tengerre, szükséges távolság
ból élvezendök a világ egyik legszebb panorámáját. 
Tág félkörben terült el szemeink előtt a város, melly 
nagyságban London- és Párizszsal vetekedve, sze-
lid egével s kies fekvését tekintve, azt mondják, 
Constantinápolynak alig enged. A barna óvárost a 
nápolyiakénak, a csinos ujat az idegenek Nápolyá-
nak nevezik. Mindkettőre büszkén tekintenek alá: 
a szomszéd tetőkön uralgó kir. kastély Capo di 
Monté, az ősrégi erősség S. Elmo -*- plioenieiai nyel
ven magasat jelent, — s a főurak- és gazdag bir
tokosoknak a Vomeron elhintett nyaralói. Még fö-
lebb állanak, egy egészen háttérbe vonuló magános 
csúcson, a kamalduliak békés cellái; s legalább is 
mérsékletre intik a kifakadó gyönyör érzetét. 

De komoly gondolatokat itten nem egyedül a 
távolban fejérlö zárda kelt föl lelkedben; nézz 
csak jobbra: miként lebeg a nápolyi szép öböl 
szélein, e tiszta verőfényben úszó, legbájosabb vi
rágok- és gyümölcsökkel tölt, örökké zöld tavaszi 
kert fölött a pusztítás sötét szelleme; ollykor oliy-
kor 6000' lángoszlopokban adván jelét éber műkö
désének. Lehet-e ennél kiáltóbb ellentétet képzelni? 
A Vezúv torkából megtrágyázott termékeny föld 
100-szorosan fizeti az ember munkáját; egy évben 
többször is megérleli a gazdag aratást. Ötven láb-
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nyira fölkigyódzik a szölö, tornyokkal vetekedő nyár-
és szilfák ágaira; s egyiktől a másikig átnyúlva, 
ugyanannyi diadalivet képez: meliyeknek minden
felöl lecöüngö, s az út mentében órahosszant elvo
nuló dús füzérei ünnepélyes színt adnak az egész 
vidéknek. Narancs illatár édes lehelete, s a déli 
lég szelid fuvalma környezi lángoló arczodat; mig 
a fennragyogó napnak hullám - fürdőt kereső meleg-
sugarai vidámon repülnek, a nyájas ég tiszta kék 
azúrjából, ez örökké mosolygó tengerpartokra le. 
Hanem e földi paradicsom vékony kérge alatt szün
telen elnyeléssel fenyegető tüzörvény lappang: melly 
soha sem engedi egészen kialudni ama kínos öntu
datot, miszerint a halál dermesztő jégkarja rendkí
vül közel áll itten a vidor élet pezsgő mámorához. 
Már a hellén költészet is ide helyezé. Circe csábító 
varázskertje mellé, az alvilág kapuját mérgesgözü 
tavai- és' sötét folyóival együtt. A közép századok
ban e vidéken azt tárták, valahányszor kitör a Ve
zúv: mindig valamelly nagyhatalmú gonosz ember
nek kellé meghalni, kinek elkárhozását jelenti a 
tűzhányó vészes haragja. Ez összes jelenet min
denesetre komoly jelképe vala mindenkor a legszeb
ben virágzó földi öröm bizonytalan s tünékeny 
voltának. Es mégis mennyire nem elég a ter
mészet puszta intése, abból kitetszik: hogy e foly-
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vast életveszélylyel fenyegető Vezúv láttára Capri szi
getén , Puteoli és Baja vidékén, Capuában és min
denhol köröskörül kimondhatlan förtelmek uralkod
tak; s a romai nagyok és tözsérek, itteni kérteik-
•és nyaralóikban, a legféktelenebb kicsapongások 
ölében dözsölék el napjaikat; miknek csak az üdv
ige élö ereje vetett korlátokat.5) 

A kis bárka szelid ingása ujabb déli vágyakat 
ébreszte bennem. Be hiába forditám szemeimet a 
középtenger legnagyobb szigete s azon tartomány 
felé, mellynek elökorát talán jobban ösmerjük mint 
jelenét; hiába képzelem, — és gondold csak, leg
inkább Goethe rajza után — minő szépen nyugszik 
a Palermo fölötti komor barlangban szűz sz.Ro-
salia: Sicilia ez úttal — ámbár csak 24 órai tá
volságban -— tiltott éden vala rám nézve. S hogy 
ne kinozzam magam további hasztalan óhajtással, 
visszatértünk a biztos kikötőbe; hol az erősen füs
tölgő Lombardot még horgonyozva találók: de tár
sainkat többé a hajó födelén nem láthattuk; bár
meddig nézegeténk a Deputazione di salute háza 
mellől szabad szemmel és üvegen át utánuk. 

A nyiit tenger színéről élvezvén előbb Nápoly 
dicső fekvésének kellemeit, az elválás fölötti bu 
oszíatása kedvéért is, fölindulánk a Certosába, — S. 
Martino ai Monti—: hogy S. Eimotul letekintve 
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gyönyörködjünk a mindig új arányban egyesülő 
tájkép kimerithetlen változatain. Megint a föutczán 
kellé végig menni, egész a Bourboni Múzeumig; hon^ 
nan balfelé kanyarodik föl az Infrascata meredek 
ösvénye. Útközben egy czifra bokrétás gyermek-
temetökocsival találkozánk, mellynek hátulján a kis 
koporsónak föltűnő alkalmas helye volt. így van 
ez, kivált nagy városban: reggel czifra keresztelés, 
alkonyat felé czifra temetés; s gyakran egy lépés 
választja el a kettőt. A közönbös nép pedig föl 
sem véve a tanulságos jelenetet, lármásan tolong 
odább; mig hasonlókép sírgödörbe bukik. 

Üdvös gondolatok közt jutánk föl, mint illik, 
a kies hegytetőn hallgató Certosához. Lanfranco és 
Spagnoletto — Úrvacsora — festvényei diszelgeriek 
a templomban; ki vetélytársának, Stanzioninak Ke
resztlevételét a barátoknak ajánlott savanyos tisz-
titó-vízzel pusztitá el. A csinos zárda szöglet-er
kélyéről szép kertjökbe, s a méhkas gyanánt 
dongó városra, és annyiszor szemlélt környezetére 
ujabb érdekkel igéző kilátás kecsegtet. A Vezúv 
szemközt, mintegy közelebb járul hozzád e magas
ban; a lábaidnál összetolongó tömérdek sok ház 
lapos födelein, egész a balra fenn pompázó Capo 
di Monté nyári palotáig, vagy a kikötő magas fény-? 
tornyáig volna kedved a levegőben bolygani. De 
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a közel álló komoly szerzetes szikár alakja hamar 
levon a felhők világából. Szigorú böjtje mellett 
esővízzel él e 27 főnyi néma család minden tagja; 
mig az oszlopfolyosók közé szorult négyszög te
mető-udvar hantjai alá rejtik. S. Elmo föllegvárával 
össze van kötve szép kolostoruk, mellybe fegyve
res katonák bocsátanak be és ki. Nem is árt ez 
igy: hiszen hallgatva engedelmeskedni mindkettő-* 
nek lényeges kötelessége. 

Visszajövet a Toledo-n, szokás szerint, olly 
világitás, olly élénkség, lárma és forgalom mutat-
kozék: mintha szakadatlan ünnep, nagy vásár, vagy 
szüntelen farsang volna. Még egy nap; s e bűvös 
tömkelegbe keritö nápolyi mutatásnak is, mint min
dennek, vége. 
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XLI. 

NAPOIJ , sept 25. 

Ma reggel 4 óra körül a tenger partjain visz-
hangzó, borzasztó mennydörgés riaszta föl álmunk
ból; sürü villámfény világitá meg, perczenként, a 
kikötőben ingó hajók árboezait, s az egész öböl 
iszonyúan felkorbácsolt vizeit. De nem igen telt 
kedvünk a rémitö szép festői jelenetben; mivel a 
haragos tengeren # evező kedvesink sorsa nagyon 
nyugtalanított. Mig vendéglői házigazdánk biztosita 
az iránt: hogy Lombardo igen erős, szilárd vízi-
palota lévén, föl sem veszi az illyen apróságot. 

Nekünk azonban kedvező tiszta levegőt szerze 
reggelre az éjjeli zivatar: mert különben, az e na
pokban uralgó délelőtti ködös idő könnyen meg-
ronthatá mai legérdekesebb kirándulásunkat, a lakott 
föld legszebb pontjához, a Camaldoli világhírű zár
dába. 

Kocsin menénk az első állomásig. Miközben 
az Infrascatán látott Qsped. Milit. del Sacramento, 



145 

s a S. Cesaria melleit lévő kisebb Albergo dei Po-
veriban mindannyi tényleges diadalemlékeit tiszte
lök az olasz kereszténységnek. Antignanon túl bé
kés szamárhátra illesztett puha karszékben ülve, 
kényelmesen balladánk föl a lehető legregényesebb 
utón; de csendesen, minden zaj nélkül, elmerülve 
a természet ártatlan kecseinek szemléletében. Bez
zeg látszott, hogy nem valának már mindnyájan 
együtt, kiknek vidor versenygése gyakran az olasz 
élénkséggel vetekedett. Először nyilt, mosolygó sző
lőhegyek oldalain haladánk, s élő venyigék gyü
mölcsdús ágai hajlanak fejünk fölött keresztül a 
szomszéd kertek fáira; azután komoly erdők árnyas 
lombjai fogadának be, s olly hosszú, borostyán 
lepte mély utakon, rejtett magányos helyeken jár
tunk, hol az elhíresztelt szenvedélyes rablók igen 
biztosan szembe szállhatandának velünk. Minél 
fölebb értünk, annál fiatalabb gesztenyések környe
zek ösvényünket; mig fenn a tetőn, szelid cserjések 
közé jutva, füleseink gépszerüleg megállának a zárda 
küszöbén; jól tudva, hogy szamaraknak benne nincs 
helyök. 

Csendes kopogásunkra hamar megnyílt a ven
dégszerető ajtó; s a kirendelt, fejér öltönyü, szíves 
kalauz nyájasan mutogató előbb egyházuk benső 
ékeit, azután kinn a nagy Isten-házának tömérdek 

II. 10 
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szépségeit. Igen csinos, egyszerit templomuk új 
romai slylben épült; boltozata frescokkal teli. Rózsa
színű márvány oltárán gyönyörű szentségtartó áll, 
s afö-kép Urszíneváltozása., Ezenkívül 6 kápolna 
környezi. Az imakarban szép Krisztus - főre aka-
dánk; s átellenben sz. Romuald mellszobrára, hogy 
vele együtt imádkozzanak naponként. Tizennégy 
atya s 9 rendtárs nézi innen le a világot minden 
tekintetben. Öt századosok ök e helyen; s hozzá 
szoktak a földteke forradalmait, éjjeli szélvész 
gyanánt keresztül vonuló, pillanatnyi viharnak te
kinteni. A mulékonyság éber érzete épített sok 
remetelakot e szép vidéken: egy épület magán a 
Vezuvon viseli e nevet; eme , másik a Vezuvval 
szembe, Nápoly háta mögött, az egész környék fö
lött uralgó hegyormon emelkedik. — Tőrre del 
Greeo- és Nolaban is van zárdájuk.— De ki adott 
jogot e magokat örök némaságra kárhoztató szer
zeteseknek, épen a legkiesebb tetők fölé rakni szo
morú fészkeiket? Megfelel erre az ösmeretes, lova-
giszellemü Lanzknecht: ,,Ich habé immer eine gute 
Meinung von den Leuten, welche sich zu ihrem 
.Aufenthalte eine schöne Gegend wahlen; ich glaube, 
dass dies immer eínen richtigen Sinn für die Schöri-
heit der Natúr beurkundet, und der wohnl nie in 
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gémemen Gemüthérn."*) Azonban sokszor talán 
nem is volt eredetileg olly kies a gyűlölt zárdák 
vidéke; hanem saját iparuk által alakiták olly irigy-
iendövé imahelyük környezetét! — 

Elég- neki, hogy most e szegény barátok lábai
nál fekszik a leggyönyörűbb világ, az égnek egy 
lehullott darabja: Un pezzo del cielo caduto nella 
terra; s azért híják zárdájukat Scala Coeli-nek. 
Minő kilátás a köröskörül elterülő paradicsomra, 
mellynek véghatárait a büszke Apenninek szikla
falai kerítik! Először csak a C. Misenum felöli táj
kép-szakaszt mutatá, mintegy szoktatóul, gondos 
vezérünk; azután őrt álló szép babér mellett, kis 
falujokon keresztül, hol mindeniknek külön háza, 
kápolnája és kertje van, vezetett a legszebb néző
pontra. Sokat láttunk már, és többször,' ez egy
másután fölmerülő tárgyak közül; de nem innen, 
és nem illy nagyszerüleg egyesülve. Mintha egészen 
új jelenetek volnának, olly érdekkel'szemléled alat
tad: az innen is szép Capo di Monte-t, S.. Elm'ot, 
a Vomerot, Posilippot; jobbra föltűnik a Lago 

*) Én mindig jó véleményiiyel vagyok azon emberek 
felöl, kik lakhelyül szép vidéket választanak; hiszen ez min
denkor a természet szépség-e irpiti fogékony kebelre mutat: 
a mj pedig aljas lelkekben soha sem lakik. 

10* 
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d'Agnano, la Solfaíara mellett az egykori-nagy kráter 
ölében sötéten zöldellő, falövezte királyi vadaskert 
Astroni, továbbá Baja, Maré morto, az 1538-ban 
36 óra alatt fölemelkedő Monté nuovo; söt Gaetaig, 
Terracinaig, M. Circelloig ér a jó szem láthatára. 
Előtted virul a pompás tengeröböl nyilasánál né
hány zöld huliám-oase: Ischia, Procida stb., mind 
meg annyi mosolygó tündérkertek; Capri szigetén, 
Tiberius egyik, talán legnagyobb palotájának romjai 
között, a bold. Szűz kis temploma fejérlik. Szem
közt a barna Vezúv, Monté S. Angelo, Sorrento 
gazdag partjai, Capo Campanella-ig. Hátul Aversa, 
Capua, Caserta, Nola, egész az Abruzzokig. Es e 
száraz elöszámlálással megmondtam mindent, a mit 
lehetett; mert ebben már csakugyan igaza van Goe
thének: Man sage, erzáhle, ma3e was man will, 
hier ist mehr als alles.*) Órákig szeretnél meren
geni e nagyszerű tájék szelid kellemein: hol a nap
hoz emelkedett saskeselyű zsákmány kereső vil
lámtekintetét narancs- és czitrom kertek, olajfa völ
gyek és gesztenye erdők, granat, oleander, óriás
kígyó alakú kaktusok, áloék és pálmák, meg száz
éves cziprusok komor éjjeli zöldje fölött jártatja. 

*) Akármit mondjon, beszeljen, rajzoljon az ember: itt 
mind ennél több van. 
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Ez érzékaltató bűvös látvány csábjai ellen szolgáló 
gyógyszerül áll a zárdai napóránál: 

Horam dum quaeris, sensim tua fata propingvant; 
Haec memora, atque tibi non peritura pára. 

Nápolyban lévén, ha már Baja-ig nem mehet 
az elökor barátja: legalább Pozzuolit, a keresztény 
és pogány emlékeivel igéző kis várost, nem mu
lasztja el, ha ideje van, meglátogatni. Utolsó dél
utánunkat mi is erre szánván, kirándulánk a Po-
silipo barlangján keresztül. Teljes fényű nappali 
órákban úgy látszik szinte fölöslegesek a lámpák, 
annyira földeríti e magas' alagutat a messze beható 
világosság; most vevők észre közepe táján, sűrű 
rostély mögött, a szirtfalakba vésett kis kápolnát 
is. Túl rajta nyárfa-sor és szölöligetek közt egye
nesen a tengeri fürdőhöz — Bagnuoli — visz az 
út: miközben Virgil szikláját most még közelebbről 
láttuk ; meg a vesztegintézetül szolgáló Nisita csúcsán 
a politikai foglyok toronyalaku börtönét. Rendkí
vül jó utón haladánk tovább, mindig a tenger part
ján, a gyönyörű bajai öböl szélein. Igen szép na
punk volt. Csak egy jelenet emlékeztete megint, az 
emberi nyomor és gonoszság színpadáról, a min
denütt egyenlő gyarlóságra. Gályarabok vörös öl
tönyben kősziklák repesztésén dolgoztak; s apró 
vaspályákon hordák a szirtdarabokat tengeri véd-
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falak emelésére. Nyolcz hónapi munkájuk egy évbe 
számíttatik. 

A hajdani Puteoli zajos piaczára érkezvén, tüs
tént körülfogának bennünket a régiség-szatócsok; s 
máskor a gazdag Lordoknak, mint mondák, scudok-
ért eladogatott apróságaikat, most e szűk időben, 
egy pár caiiinoért ajánlgaták. Egy képzelt Caligula-
fővel minket is megcsaltak. Kalauzt a sok közül 
már csak azért is kellé választani, hogy a többinek 
zsarolásától megszabaduljunk. D. Pas'qualet vala sze
rencsénk megnyerni, ki a mérsékelt fizetésen kivül 
azt is kérte, hogy ajánljuk öt a jövendő magyar 
utazóknak. Bölcs vezérlete mellett először is Se--
rapis templomát keresők föl, bekerített vízlepte 
helyen, mellyben vastag oszloptöredékek áznak; 
köröskörül apró, kápolna alakú, hajlékok — talán 
fürdők — övezik; de 42 közül csak néhány ma
radt. Ha igaz, a.korábban itt álló, s 16 vörös 
márvány oszlopon nyugvó körépület használható 
részeit Casertaba vitték a kir. palota ékesitésére. 
Förster szerint, kiásatása utáni földrengés pusztitá 
el. Midőn az amphitheatrumba mentünk, hol sz. 
Januariusnak, egykori vértanusága helyén, igen ér
dekes kápolnáját mutaták: hajdani romai út marad-
ványit tapodók; mellyen egy időben talán a nem
zetek apostola járt. Épen ollyan idomtalan nagy 
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kövek fedik, mint a Pompejiban látott szekérutal, 
s a .régi kerékvágás nyomai ezen is láthatók. Többi 
nevezetességei: Neptim s Diana templomai, színház, 
fürdők, sírok, Daedalus tömkelege — talán földa
latti vízfogó, — Cicero háza, hol akadémiai kérdé
seit irá s a meliyben Hadrian meghalt, Tiberius 
szobrának talapzata Kisázsia haladó 14 városát kép
viselő alakokkal, s azon köhidnak omladéki, mellyet 
Caligula, Dákok és Paíthusok fölötti győzelmeinek 
ünneplésére, a tengerben akara emelni Baja-ig, vagy 
Misenumig ? 

Pozzuoli keresztény emlékei közt nekem igen 
tetszett azon körülmény, hogy a püspöki-lak s a 
papnövelde, ha nem csalatkozom, egy födél alatt 
vannak. Szellemileg legalább folytonosan egyesülve 
szeretem képzelni e két épületet. Az Augustus ko-
rinthi rendű márvány templomát elfoglaló székes
egyházban — S. Proculusé — kérdezösködénk: 
nem tudatik-e hagyomány útján a hely, hol a nagy 
apostol itten partra szállott? Azt felelék, hogy ők 
május 30-ikán tisztelik évenként ez esemény ünne
plés emlékét körmenettel; — Officium descensionis 
S. Pauli. — Egyébiránt a tény maga oily bizonyos, 
hogy egyes körülményeivel nem is igen törődnek. 
Ép oily kevéssé törődnek e világgal ama szegény 
kapucinusok, kik a Solfatara melletti kies tetőn vá-
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lasztának szép helyet egyszerű zárdájoknak; hon
nan az egész bajai öböl területe szemeik előtt örökké 
tárva áll: mellynek környezetét valaha Romulus el
fajult unokáinak roszhírü nyaralói lépek el, kik je
lesen Puteolit hihetlen fényűzéssel fűszerezett tob
zódásaik által szeretek kis Romává avatni. 

Miután a láthatókat megnéztük; még egyszer 
köszöntvén távolrui, kivánesi szemmel, az elhagyott 
Baja-t, visszaindulánk Nápolyba. Mielőtt beérnénk, 
a barlangon innen, leszállotlunk S. Maria a pié di 
Grotta templomába: hol tavai sept. 8-ikán IX. Pius-
hálaünnepét olly fényesen tárták. 

A Villa Reale gyönyörű nyilvános sétatérét is 
ez úttal látogatók meg. Díszgúlája egmzersmind 
napórai szolgálatot tesz, egy déli vonal segélyével. 
Félkör alakú biztos nagy erkélyéről a tenger zajló 
játékát Örömmel szemléled. Torquato Tasso mell
szobra 8 oszlopon nyugvó kis Rotonda alatt áll; 
Virgiliusé joniai oszlopcsarnokos négyszögű temp
lomban: Cecini pascua, rura, duces fölirattal. Több 
eleven szökőkút, csinos szobrok, szép árnydús fa
sorok és élvkeresö néptolongás természetesen nem 
hiányzanak. *) 
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XLIL 

ROMA, sept. 27. 

Tegnap reggel 8 órakor a Spiaggia di Mari-
nella-n végig robogva, hihetőleg örök búcsút vevénk 
a szép öböltül s kedves pompás városától, mellyröl 
Aeneas Sylvius állitá: hogy egészséges levegő, 
biztos kikötő, templomok — ? — és paloták, lovak 
és fegyverekre nézve Olaszhonban párja nincs. 
A gyönyörű Campo Santo-n legeltetök utoljára sze
meinket, meg a nagyszerű kir. Albergo-n; s azután 
sebesen haladánk előre az aversai utón, mert rend
kívül hosszúra fogott paripáink csak ugy röpiték a 
nehéz Diligence-ot. Campania termékeny mezőin át 
Capuaig fölleges és hűs idő borula ránk, s a kö
penyeg Nápoly mellett is igen jót esett Egyébiránt 
nagyon kényelmesen űiénk, és magunkban valánk; 
s illyenkor kedve támad az embernek a szellős 
kocsi puha szögletébe nyomulva mélázni. 

Fölmerült előttem képe a kedvesen töltött 4 
napnak, a felejthetlen dicső városnak, s a tőle el-
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választhatlan rongyos Lazzaroniknak. Nekünk mond
hatom nem sokat.alkalmatlankodtak; s talán ezért, 
•vagy Ólaszhon iránti előszeretetem miatt, hajlandóbb 
vagyok a híres német költővel szerencsés, könnyű 
kedélyünek, szellemdúsnak és természetesnek találni 
e népet, mint csupa gyilkosok- és rablóknak.l) Be 
azért a naplopást semmi esetre sem pártolom; ha
nem legfölebb kénytelen vagyok bevallani, miként 
valóban: .„olly vasárnapi arcza van itten a legtöbb 
hétköznapnak, hogy igen könnyen megfogható, ha 
inkább ünnepelni volna kedve a föld népének, mint 
dolgozni." Azonban ez mindig" igy volt;, már Ho-
rácz monda felöle: otiosa Neapolis. De a vaspálya 
melletti legszebb veteményes kertek bizonyítják, 
hogy itt is tudnak dolgozni: s hogy a városokban 
kóborló henyéken kivül, a falusi földművelők szor
galmasok. Általában nagyon hozzá szoktak volt 
bizonyos éjszaki hideg urak tűlszigoruan bánni e 
boldog félsziget lakóival, s a hegyeken túl mindent 
lenézni, becsmérlem; hiszen például Bunsen a kölni 
ügy fölötti dühében, midőn a diplomatikus hazug
ságon rajta kapták, nem átallá azt mondani az olasz 
fajról: hogy közelebb áll az állathoz, mini az em
berhez. Nem árt tehát egy kevéssé kimélöbben 
szólani és igazabban e nép jelleméről; s kevesebb 
önhittség és saját túlbecslés az utazóknak sem ár-
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tana: „wenn ihre Ignoranz nicht oft ihrer Arroganz 
gleich káme", miként valaki élesen mondja.*) 

Az úgynevezett szabadelmü közvélemény előtt 
a forradalom által egy pillanatra növekedett Itália 
becsülete: de korábban nem volt oJly rósz, a mit 
rá nem fogtak volna, leginkább azért mert katholi-
kus; és mióta reményükben csalatkoztak, ismét 
szórni kezdik ellene a divatos rágalmakat. Pedig e 
mérges vándorok közönségesen egyedül a népmoz
galom fölszinévei jönnek érintkezésbe; opera- és 
kávéházakban merítik az olasz élet ösmeretét; s 
egész útjokban szokott kedves foglalkozásuk a ven
déglői pinczérek-, bérszolgák- és utczai kalandorok
kal angol módra veszekedni. Hogy az illyen ma
darak azután a gorombaságért magukat jól megfi
zettetik, s a fönnhéjázó idegent, ha szerét tehetik, 
erősen meghúzzák, azt képzelni lehet. Hiszen ki 
tagadná, hogy e rétege a városi népnek Olaszhon
ban is haszonleső; de méltán kérdhetnők a pa-
naszttevök legtöbbjeitől: valljon nem magatok teszi
tek azzá, s valljon nálatok máskép van-e? Nagy
városokban mindenütt puszta önzés kergeti a nagy 
tömeget; kiki magánakéi, és mozog, és fut. Hozzá 

*) Ha tudatlanságuk sokszor nem volna ep olly nagy, 
mint büszkeségük. 
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járul itten az élvszomjazó utasok hihetlen száma, 
kikről azt szokták mondani: 30,000 idegen Romá
ban a nagyhét alatt többet ront, mint a mennyit 
építenek egész böjtön át a lelkiatyák. Valódi ön
zetlenség máshol is inkább ártatlan mezei kunyhók
ban tanyáz; miként itt is, tapasztalt emberek vallo
mása szerint, legszívesebb vendégszeretetre lehet 
találni a falusi lakokban, az úgynevezett Villeggia-
tura-n. De legjobb visszatorlása e vádnak ama sok 
kegyes alapítvány, mellyekre nézve a világ bár-
mellyik országával bátran versenyre szállhat. Ha 
pedig a nyervágy csakugyan vérében volna, akkor 
annál nagyobb érdeme van minden jótéteményében, 
mivel kétszeres áldozatába kerül. 2) 

Egy másik állandó panasz a dolee far niente. 
Parlar molto e far poco: ez, mondják, az olasznak 
kedvencz feladata. Itten a közép- s alsó rend az 
utczán él; szobájában csak aluszik. A szabadban, 
s napfényen van ö elemében: hol kedvére kiénekli, 
kibeszéli, kikiabálja magát. Az üres gyomornak is 
egyet dalol vagy fütyöl inkább, mint dolgoznék; 
rendkívüli élénksége 3) és mozgékonysága mellett, 
gyűlöli a nehéz munkát. De ne feledjük el, hogy 
öt folytonos ostromállapotban tartja az éghajlat, s a 
nap hevéveli örök háborúra kényszeríti. Mig föld
művelőinket a hideg tél hátráltatja munkájokban, 
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ezeket a nyári hőség iankasztja. Városok és palo
ták az olasznak mindannyi erősségei, mellyekbe 
visszavonul, hogy a nap égető nyilaitól magát óv
hassa. Azért déltájban az utczák rendesen üresek: 
s ha mégis valaki kénytelen volna ekkor is kimenni, 
illyen szerencsétlenek számára „Roma ombrosa" 
€zím alatt árnyékbani útmutató készült; csakhogy a 
hol kifogy az árnyékból, őszintén azt tanácsolja: Qui 
si fa un salto, itt egyet kell ugrani. Mennyire 
légyen itt az egész nyilvános élet egyenesen a nap 
által szabályozva, legjobban mutatja az olasz idő
számlálás, meliy naplementével kezdődik. Hogy 
lenne a szegény olasznak kedve dolgozni a nagy 
hőségben; ha igaz, miszerint egy éjszakkeleti egye-
tembeli tanár is illyenkor azt szokta megvallani 
hallgatóinak: Uraim, restellek lehelni; — Piget me 
spirare. — Szóval, ki é nép jellemét igazságosan 
akarja megitélni, okvetetlenül számba veendi e forró 
nap befolyását a felhőtlen ég alatt; hol minden em
ber különbség nélkül arczának verítékében eszi. 
kenyerét. — Lám már a felső olaszhoni paraszt 
nem annyira lankasztó éghajlat mellett, sokkal 
dolgosabb. — Hozzá járul azon körülmény, misze
rint kevés szükségeit könnyen kielégitvén, nem érez 
annyi ösztönt a munkára. Mértékletes lévén az élet 
kényelme iránti követeléseiben, mértékletes a do-
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logban is. És valljon a mi népünk is közönsége
sen nem a szükséghez szabja-e szorgalmának fokát? 

E most érintett példás mérséklet, miszerint 
Olaszhonban torkos vagy ittas embert látni igen 
nagy ritkaság, kötelez mindenkit a közélet annyi
szor felhányt árnyékoldalain kívül, a tagadhatlan 
jót is méltánylani. Koldus van, az igaz, a mint 
egy német utazó mondja; de részeggel vagy elva
dult égettbor-arezulattal nem találkozol, miként 
éjszakon a korhelségnek minden fokozataiban, — in 
allén Spielarlen. — Söt a természetes illedelem bi
zonyos nemét tapasztalod még a koldusban is, ki 
tőled per V amor di Dio alamizsnát kér. 4) Megvan 
ez minden déli népeknél, csak hogy különböző 
alakban nyilvánul: a spanyolnál kevély grandezza 
a francziánái lovagias könnyedség, a romainál ko
moly magatartás, de jó szívvel párosulva. Annyi 
dicsőségnek, gazdag és hatalmas múltja számtalan 
emlékeinek és tanúinak, meg a keresztény világ hó-
dolatának naponkénti szemlélete e népet büszke 
öntudattal tölti el; s azért valameliy nagy név méltó 
örököséhez hasonlítják, kit a szerencsétlenség sze-
génynyé igen, de alacsonná sohasem tehet. Nem 
csoda, hogy Chateaubriand fejedelmi jellemet — „je 
ne sais quel air de Souverain" — talál a romai 
arczban és viseletben; miként a „Reminiseenees o.f 
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Rom" írója is. Főrstert sem fogja bárki hízelgés-
rol vádolni, midőn a Cameval örömeinek íelszám-
lálása után hozzá teszi: Wie überall lm öffcntlichen 
Lében Roms herrscht dabei Anstand, und der grösste 
Muthwillen űbersteigt nie die Granzen der Gesittung.*) 
Megérdemli tehát s követeli is, hogy galantuomonak 
híják ; és katechistnusából jói megjegyezte mindenik, 
hogy az emberek Isten előtt egyenlők. Siamo tutti 
cristiani, siamo tutti galantuőmini. „Nem is felejti 
el hét nemzedék ruhadarabjaiból foltozott köpenyét 
ép olly büszkén vállára kanyarítani, mint egy romai 
Imperátor bíborát." 

Meglehet épen ez nem tetszik a felfuvalkodott 
gazdag idegenek némellyikének, hogy itt a szegény 
is közel mer hozzá állani, s könnyen beszédbe ered 
bárkivel. Nem Mába mondta valaki: hogy éjszaki 
népek közelebb állanak a halálhoz, déli fajoknál 
ellenben az élet érzete erösebb. Csakugyan azt ta
pasztaljuk , hogy a Spree mellöli homoktengerröí 
ide vándorló halvérü tudósok, meg holmi fekete
sárga epéjü no popery emberek tudják legkevésbé 
méltánylani e nép sajátságos véralkatát. Én lega-

*) Annál is, mint Roma nyilvános életében általánosan, 
illedelem uralkodik; s a legnagyobb pajzánság sem hágja át 
soha a jóviselet határait. 
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lább részemről igen szeretetreméltónak, szívesnek, 
nyiltkeblünek, szolgálatrakésznek találom az olaszt; 
s azok ellen, kikkel összejöttem, nem tudnék ko
molyan panaszkodni: mert vámtisztek és fuvarosok, 
terhészek és pinczérek, vagy bankárok és agio miatt 
haragudni e szép országra nevetségesnek tartom. 

Azonban menjünk tovább a terracinai utón. 
Capua-n túl jobbra balra roppant olajerdök, s köz
ben eső nagy rétek és szántóföldek mellett visz ez 
Sparanisiig; hol a szép hegyek közé felkanyarodva, 
nem sokára falerni szölöfüzérek szegélyzik. A szen
vedés eszközeivel ékesitett keresztek itt sem hiány
zanak, mint Olaszhon szerte seholsem. S. Agata-nál 
ismét megláttuk a tengert, s a Monté Circello ked
ves hegyfokát; de egypár óra telt bele, mig Mola 
di Gaétanál valóban a hullámok közelébe jutánk. 
A fölötte magasló hegy koronája felhőkkel tetszett 
egybeolvadni, s alatta emelkedő kies halom tetején 
messziről szépen látszott a város. Igen szép, re
gényes vidékü lej tön szállánk alá a Gariglianohoz, 
mellynek nádjában talált egykor Marius menedéket. 
Most kellemes fasor vezet a Szamos nagyságú tiszta 
zöld folyamon lebegő lánezhídhoz; mit senki sem 
keresne itten a magányban. Túl rajta hazai mo
dorban müveit szőlőkre találtunk; s e hasonlat is 
kedvelteté velünk, a dús környéket.5) 
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Gaeta a molai postavendéglö erkélyéről igen 
kedves látvány. A hullámok közé kanyaruló, kis 
öblöt képező fokon épült, csinos városkát sokszor 
ostromlott erőssége s narancs-kertéi övezik. Szép 
fekvése legújabb történeti szerepének különösen 
megfelel. Őrtoronyként — Specula — áll a habok-
tul verdesett szikla alapon, s éber szemmel néz ki 
a széles tengerre. Itt is ráillett Péter utódára: Tu 
es Pelrus, et super hanc petram sat. Vagy szám
kivetés helyének akarod inkább tekinteni? Ám le
gyen. Nem legroszabb pápák valának azok, kikel 
gyakran az egyház magas elveihez ragaszkodó buzgó 
hűségük, s a nép hálátlansága Roma falai közül 
kiszorított. Függetlenség s belszabadság egyik 
főkelléke az egyház fejének; s igen jól tévé, hogy 
készebb volt Roma-n kivül magát bárminő bajok
nak és szokatlan nélkülözéseknek alája vetni: mint
sem otthon az utczai hősök szolgája legyen. I.)e 
hiszen ez úttal mindennek vége. A zivatar, Isten
nek hála, szerencsésen átvonult; s nézd milly szen
dén ragyog az esthajnal fényes csillaga Gaéta hű 
tornyai fölött. Mindenesetre jó szolgálatot tett a 
kathol. ügynek: Isten áldása lebegjen körüle.6) 

A rablófészkeknek keresztelt Itri-n és Fondi-u 
épen alkalmas időben — késő este — kelénk át. 
Terracina-hoz közel a holdvilág fejér sugara ezüst 

IL 11 
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hidat vetett a szép öblön keresztül; s ennek vi
rányos partjain hamar elértük egyik elösmert ha
tárvonalát a valóban déli éghajlatnak: mellynek 
dús heve jázmint és kaktust, fügét és borostyánt 
kényszerit falak és sziklák hasadékaiból vadon 
kihajtani. A vám- és postaháznál egy óráig kellé 
várnunk a romai gyorskocsi érkezésére; mialatt 
éjféltájban a tenger hullámjátéka, perczenként vissza
térő félelmes rohammal csapkodva, tört meg az erős 
partokon. Éjfélután elindulván, hasztalan óvott 
bennünket kézi könyvünk a mérges levegöbeni 
szunyadozás veszélyeitől. Mi bizony szerencsésen 
elaludva jöttünk át a pontini mocsárokon; s csak 
ma reggel kelte föl a zöld hegyek mögül felénk 
sugárzó ifjú nap élénk világa: kétszeresen becses 
a kocsiban soha sem kényelmes éj utári.7) Cister-
na-bói mosolygó kertek közt, és szép olajfa-sor 
árnyékában hajtánk föl Velletribe; hol a szép 
Hospit. pauper. infirm. tűnt leginkább szemünkbe. 
Innen Genzanoig gazdag, alacson tökéjü, szőlő
hegyek környezénel^; épen mint a mieink. Aric-
ciaból a Horatiusok és Curiatiusok képzelt sírja 
mellett szállasz le Albanoba; mellytöl jobbra fekszik 
a hasonnevű kellemes tó partján Castel Gandolfo, 
Bernini szép temploma- s a pápai pompás nyara
lóval; hova iombdús fasor vezet az országútról föL 
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Minél közelebb érsz, annál jobban kibontako
zik a távol ködéből Roma arczulata. Lateram sz. 
János körül emelkedő néhány épületen túl kisebb 
nagyobb üres térek vannak, s máshol is a 
völgyekben egész házsorok eltűnnek; miért is e 
tetökrül igazán nem városnak, hanem valami ke
leti tábor sátrainak színét viseli, s közepette az 
ősatyái nagy sátor teteje, sz. Péter kupolája 
messziről integet. Ez utón teljes képét látod a 
bús Campagnának is, mellyet valaki azon csata-
mezőnek nevezett: hova kelet császárai és a bar
bár népek vezérei egymást párviadalra idézek, an
nak eldöntéséül, kié legyen Roma maradványa és 
neve; de ezt az isteni gondviselés egyházának 
szánta, s a küzdök felváltva ennek szabadságaért 
vivtanak. Bennem mindig a magyar alföld kedves 
emlékét ujitja meg e puszta mezőség; s ez alka
lommal még csak a kérödzve delelő gulya sem 
hiányzott az élethű rajzolatból. 

Osromai utak — Appia, Latina, Asinaria — 
kemény lávakövezetén, ledőlt síremlékek — Pom-
pejusé? — és beomlott vízvezetők mellett jutánk 
végre a fejedelmi város kapuihoz. Mintha vala-
melly rég nem látott drága ösmerősömhőz köze
ledtem volna: olly édes vágygyal tölte el Roma 
látása. Sept. 7-ikén éjfélután jöttünk először a 

11* 
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Tiberisen túl éjszakfelöl- az örökvárosba; sept* 
27-én fölöttünk ragyogó fényes nappal, a Tiberisen 
innen délről érkezőnk másodszor. Jobbfelöl az 
Acqua Claudia —- Felice — végetlen fejér vonala, 
és a Szentkereszti-basilica, előtted a Lateran föl
séges homlokzatán: Christo Salvatori. In Honor. 
SS. Joann. Bapt et Evang., s III, Leo diadalemlék 
alakú Tricliniurna igen pompássá teszik a Porta 
8. Giovanni bejárását. 

De minden öröm az ég alatt ürömmel vegyes. 
Ezt tapasztalok mi is; mert hiába siettünk olly 
nagyon . ide azt reményivé, hogy a holnap-esti 
postával Aneona felé indulhatunk. A helyek már 
mind el valának foglalva; és mi csak e-kettő közt 
választhatónk: vagy a civita-vecchiai gőzös és 
livorno-firenzei vaspálya segedelmével, nagyrészt 
már ösniert utón, futni Bolognába; vagy pedig egy 
irgalmatlan olasz fuvaros kegyeire bizni sorsunkat 
körülbelül 10 napig; de azon kárpótlással, hogy 
a Térni vízesést, Assisit, Loretot, Aneonat és Ri-
ininit teljes kényelem — ? — és nyugalommal meg
láthatjuk. Minket az elsorolt szellemi és földi élve
zetek reménye a nem csekély áldozatra bírt; s 
példás türelemmel bocsátók erszényünket, már is 
eléggé megroncsolt tagjainkat, és könyörre méltó 
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gyomrunkat a bolognai Vetturino rendelkezése alá, 
sept. 29-töT.october 8-ig. 

Vigasztalásul még ma estefelé kirándulánk Mil-
vius hídjához — most Ponté Molle, — hol egykor 
a. kereszténység politikai sorsa döntetett el. Itten 
már jobban néz ki a Tiber; van legalább egy ke
vés méltóság rajta. Az idei Giorn. ál Roma sze
rint csak Livius és Horácz emlékeznek e folyam 
befagyásáról; mi 1850-ben is megtörtént. 

Tűi a hidon balra emelkedik a szép kilátással 
kecsegtető Monté Mario, hol egykor ausztriai Mar
git nyaralóját — Villa Madama — Rafael és tanít
ványi ékesítek. Most lábainál elvonuló pompás 
kocsi-út vezet a Tiberis partjain egész Porta An-
gélicaig. Jobbfelöl a Vatican végetlen hosszú falai 
kisértek; a vizén túl Roma toronydús panorámája 
kecsegtete bennünket; mig sz. Péter piaczára érve, 
kénytelenek valánk ez úttal végbucsút mondani a 
felejthetlen apostoli föegyháznak.8) 
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XLIII. 

ROMA, sept. 28. 

Ez vala utolsó napunk Romában; és lelkös-
ineretesen felhasználók azt a végre: hogy majd 
mindenből, mit e hely nyújtani tud, valami föltünőt 
kiszemelve s egy koszorúba kötve, az egyetemes 
világ-városnak megfelelő, teljes képével zárjuk be 
itteni vándorlásunkat. Kellé tehát ma látni: szép 
templomokat, és zárdákat, muzeumot és romokat, 
palotát és nyaralót, katakombát, kórodat sat. s 
nekünk mindez szerencsésen sükerült. 

Reggel a Lazzaristákat néztük meg, a M. Cito-
rio szögletén. *) Bel- és kül missiokra szánt fiók
intézete ez a franczia anyának, valami 40 tagtárs
sal. Hasonlólag franczia eredetű a Trinitá dei 
Monti dicső magaslatáról letekintő nözárda. A szép 
spanyol-piaczról fölvezető fejedelmi lépcsözet egyet
len a maga nemében; a kilátás fenn, Sallustius 
díszaulája mellől, elragadó; a templom művészeti 
kincstár; zárdájuk a tisztaság remeke. Noli me 
tangere Giulio Romanotul itt van. Volterrai Dá
niel Keresztlevételét sokáig Rafael Urszíneváltozása 
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után első képnek tárták. Negyven, szerzetes nő — 
Dames du sacré coeur — 60 bennlakó, és 200 
városi leánykának nevelésében fáradozik. Isten 
áldja meg- őket. E tájon valának egykor Lucullus, 
•azután Messalina förtelmes kertéi. 

Innen Romának a keresztény buzgalom és mű
szereiét előtt egyik legdrágább egyházába siettünk. 
S. Pietro in Vincoli-t nem szabad a vándornak 
elhanyagolni. Laterani szabályos kanonokok lakják 
a kolostort: mellynek földszinti keresztfolyosójából 
gyönyörű tájképek mosolyognak az udvar közepéni 
kútforrás körül illatozó pompás narancsfákra. A 
20 sudár pároszi márvány oszlopon nyugvó tem
plom egyszerű fönséget tekintve, Michel Angelo 
leirhatlanul szép Mózesének ennél méltóbb helyet 
alig találhattak. II. Gyula fénysírját ékesíti a tör
vény tábláival hóna alatt komolyan ülő nagy szo-

, bor. Szigorú bírák Caesar fejét, Neptun szakálát 
ócsárolják rajta; de mégis kimondhatlan erővel hat 
mindenkire. Rendkívüli élethűsége, roppant erély-
lyel párosulva, elragad, megigéz, lebilincsel; alig 
tudsz elválni tőle, újra és újra szeretnél visszatérni 
hozzá. Császár a távolban irá felöle: márvány 
szive ver, szirt ajka szól; s mondják, hogy alko
tója is , saját müvétől elbájolva, térdére ütött kala
pácsával, kényszerítvén a hideg szobrot: ugyan 
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szólj már, szólj! „És a keresztény zarándokhoz 
csakugyan szól ö is; szólanak e gyönyörű szent
hajlék többi lakói, s a hozzá kapcsolt történeti 
emlékek. Ösmerös, becses nevek viszhangza-
nak szived húrjain. A Machabaeusok anyja 7 fiával 
aluszik itten, kik J. Krisztus előtt már keresztények 
valamik. Nagy Leónak, Attila legyőzője- s Roma 
megmentőjének szavát hallod: ki első beszédét a 
Machabaeusok fölött itt monda. Hallod egyszer
smind csörögni a sz. Péter- és Páltól dicsőén viselt, 
s annyi milliom vándor könyeivel áztatott apostoli 
lánczokat. Hanem ezeknek háromszoros zárja, aug. 
1-sején kívül, csak ö szentsége egyenes engedel
mével nyilik meg." — Gaume. — 2) 

Nem messze vannak Titus fürdőinek, vagyis 
inkább Beró egykori aranyházának nagyszerű ma-
radványi. Az előcsarnokban heverő mindenféle tö
redék között egy nem rég talált gyertyatartó-talapra 
íigyelmeztete bennünket a műértő romör; mig 
vékony viaszgyertyáját a hosszú dorong végére 
ilieszté. Csakugyan igen szép márvány műnek 
látszik az; s 3 oldallapját Ceres, Apolló s egy ál
dozó pap foglalja el. Jópénzért talán ide is adta 
volna; de mi csak nézni jövénk, s azért híven 
követők lépteit a kalauznak ez iszonyú magas bol
tozatok alatt. Láttuk, hol tanult Rafael régi ara-
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beszkokat szellemdúsan utánozni; megnéztük a 
híres porfir"csésze eredeti helyét; és felbámultunk 
az oda nyújtott kis viaszszál pislogó fényénél alig 
kivehető hajdani rajzokra. E képmaradványok szí
nezete tavaszszal a felülről szivárgó nedvesség ál
tal élénkülvén; ollyankor az utazó kalandorok mód-
nélkül szoktak Örülni, ha valami Bacchans-n9nek 
alakját fenn a gyertya homályos világánál alólrul 
kivehetik.3) 

Titus fürdőiből haza indulván, az ő diadalive 
alatt hajta el bérkocsisunk; s a most utolszor lá
tott Forumon keresztül föl vitt a Capitolium híres 
múzeumába. Be a válogatott érez, gránit, porfir 
és márvány müvek-, régi hamvedrek-, díszedények-, 
és jeles szobrokkal tömött számos teremeket, hol 
a művész heteket, hónapokat szeret tölteni, mi 
röpkedö mübarátok rövid idő alatt átfutottuk. Ud
vara, előcsarnoka, földszinti hajlékai telvék érdekes 
régiségekkel; a föliratok teremében Tiberiustól 
Theodosiusig terjedő császári vagy consuli okiratok 
láthatók időrendben. A lépcsözet oldalait Roma 
márvány térrajzának töredékei fedik. Jelesebb osz
tályainak czíme árulja el, mit kereshetsz bennök: 
Stanza delle Urne; Galleria, vegyesekkel; Gabinetto 

, deiBronzi, a trójai táblával Stesichorustól, Geron-
tia szép sírvedrével, s a capitoliumi híres mozaik 
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galambokkal Hadrian Villájából; Stanza degli Impe
rátori; Stanza degli Uomini illustri, görög és romai 
költök-, szónokok-, bölcsészek- és történetírókkal; 
Salone, olympi alakok-, és néhány romai császár 
szobraival; Stanza del Fauno, régi vörös Satyrral, 
s óriási zöld bazalt Herculessel; végre Stanza del 
Gladiátoré moribondo, mellyben a Párizsból vissza
hozott legjelesebb műkincseket őrzik: köztük a hí
res „elhaló küzdnök", Apolló, Amazonok, nagy 
Sándor, Antinous, Praxiteles Satyrja, sat. 

Délután Fontana di Trevi és di Termini előtt, 
s Diocletian fürdői mellett sieténk ki Roma falai 
közül: a Campagnát megszentelő mezei basilicáktól 
búcsúzni. S. Lorenzo fuori le mura vala az első, 
mellyet Constantin emele a nagy keresztény hős 
tiszteletére. Többszöri megújulása daczára, becses 
emlékeit mutatja föl a múlt időknek. Kültornáczát 
III. Honorius korábóli mozaik s bizanczi festvények 
ékesítik; köztük a pápa által e templomban con-
staniinápolyi császárrá koronázott auxerrei gróf, 
Courtenay Péter, nejével. Belsejében a két külön
böző osztály nagyon föltűnő. Előrészét 22 régi 
joniai gránit oszlop szakasztja 3 hajóra: hol az egy
házi olvasmányokra szánt 2 márvány emelvény — 
Ambones, — a XII. századbéli kövezet, s régi 
domborzatos síremlékek — egyik Fieschi bibornoké 
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— különös figyelemre méltók. A meggyilkolt g. 
Kossinak itten állítandó emlék készítését fi szent
sége Tenerani szobrászra, a szerencsétlen országlár 
barátjára bízta. A rendkívül magasan álló háttért 
— imakar — igen szép párkányzatot emelő 12 ko-
rinthi oszlop övezi. Ennek boltivén ragyog II. Pe-
lagius mozaikja a VI. századból. A főoltár már
vány mennyezetét 4 porfir oszlop tartja; s alatta 
rejlik szép vas rostély mögött a czímszent Confes-
sioja. Ez egyházból járnak le S. Cyriaca katakom
báiba; s mellette van az örökváros egyik legnagyobb 
új temetője is.4) 

S. Ágnese fuori le mura a Porta Pia-n kivüli 
nomentani utón fekvő drága gyöngye Romának; 
mellyben az érseki palásthoz gyapjút adandó bá
rányokat szentelik. Ez is egyike az első romai 
basilieák alakját leghívebben megőrző templomok
nak. Constantin építette leányának kérésére a helyen, 
hol a szűz vértanú holttestét feltalálák. Mintha ka
takomba volna, olly alant fekszik; s 40 egynehány 
lépcsője melletti falakon régi síriratokra találsz. 
Tizenhat régi korinthi oszlop választja el három 
hajóját; s ezek közül 2 phrygiai márványból rend
kívül gyöngéden hornyolt. Oldalkarzatait ugyannyi 
kisebb oszlop emeli. Drágakövekkel ékes főoltárát 
ennek is 4 finom porfir oszlopon lebegő mennyezet 
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borítja. Mellette áll a szép márvány gyertyatartó, 
akiint leveleivel. Alatta nyugszik S. Ágnes, Eme-
rentiana-val. I. Honorius téteté az imakar boltoza
tára a czímszent koronáztatását ábrázoló nagy mo
zaikot. Ugyanannak szobra xégi keleti alabástrom 
Torso-bul készült; s a hiányzó részeket bronzbul 
pótolák. M. Angelo jeles müvét, a gyönyörű Krisz
tus-főt márványból egy mellékoltáron, el ne fe
ledd.5) 

Közei van hozzá a sajátszerű régi Rotonda, S. 
Costanza. Keresztelökápolnának épité Constantín az. 
előbbi templom mellé; később nővérének s leányá
nak sírcsarnokául szolgált; kik most a közép oltár 
alatt szenderegnek. — ? — Innen való a Vatieanban 
látott egyik porfir meder. Tizenké párkorinthi gránit 
oszlopon nyugszik az ujabb eredetű kúp; s ezek 
különözik el a körülfutó csarnokot, mellynek bolto
zatán többféle mozaik rajzolatok közt a szüret ábrá
zolata föltűnő: miért is erővel Bacchus hajlékának 
akarák keresztelni; mintha e jelkép régi keresztény 
emlékeken nem fordulna gyakran elő. Tizenkét 
apostol festett alakja mállik a falakon; pedig egyik
nek épen annyi erőt láttam arczulatán , mint Buo-
narroti Mozese-én. A szomszéd szőlők közt porla
dozó romokat oknélkül mondják Constantín lóver-



173 

seny-udvarának. Kibby a két egyház hajdani ke
rítésének tartja. 

Néhány szép nyaraló gazdagítja e vidéket; de 
mivel többre időnk nem volt, kiválasztok legalább 
azt, mellyröl Förster irja: hogy kies fekvése, leg
szebb olasz izlésü kertje és íiképen Winckelmann 
rendezte régiség-tárának gazdagsága miatt a romai 
"Villák legjelesbike. A Porta Salára elölt lévő Villa 
Albani, most a rendesen Milanóban lakó gróf Cas-
telbareo tulajdona, csakugyan első rangú az itteni 
mügyüjtemények közt; s legfölebb a Vaticannak és 
Capitoliumnak enged. Drága kincseinek puszta el-
számlálására több idő kellene, mint a mennyit mi 
a benne felhalmozott szobrászati remekek szemlé
letére fordithatánk ;• pedig ott mulattunk, míg a be
álló esti homály hazamenetelre intett. De mégsem 
mulasztók el a rendkívül csinos palota erkélyéről 
élvezni a Campagnára leszálló bűvösen szelíd al
kony andalító kellemeit; s a láthatárt környező, 
városok, mezeilakok, és kertekkel behintett fccgy-
koszorura — Tivoli, Frascati sat. — nyiló tiszta 
kilátás ártatlan örömeit.6) 

Végre minden lehető profán elbájolás ellensze
réül, egyszersmind az örökváros keresztény szelle
mének méltánylatául: a gyógyithatlanok koródájá
val — Osped. degli Incurabili, — mellyben az irgai-
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mások 300 egyént ápolnak, kedves Kománkhoz illö-
íeg fejezők be kirándulásunkat; s a szép Corson 
végig haza mentünk, hol az útra készülés örömei 
és kinai várának bennünket.7) 

XLIV. 

CIVITA CASTELLANA, sept. 29. 

Ma reggeli 5 óra után az angyalvár ágyúinak 
százszor viszhangzó dörgése ünnepet hirdete. Tud
tuk hogy ö szentsége sz. Mihály nagy hospieiumá-
ban misézend; de kiszabott időnk irgalmatlanul 
elüze a szent városbul. Előbb azonban a közel sz. 
Ágostonnál tanúi valánk a nép buzgalmának, s az 
olasz egyházi szónoklat sajátságos élénkségének.*) 

Hét óra tájban indulánk el a Via di Ripetta-n 
végig, honnan sz. Pétert és a Vaticánt együtt tel
jes fényükben szemléltük; s az angyalvár fölött le
begő sz. Mihály érczszobrának is ünnepi színt köl
csönözött a róla tisztán leragyogó napsugár. A 
Ripetta egyenesen Koma egyik legszebb piaczára — 
del Popolo — nyílik; melly a mennyire meglepi 
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kelteméivel az először erre érkezőt: ép annyira 
növeli fájdalmát a távozónak, ki mindettől megválni 
kénytelen. Mig a hasonnevű kapunál útleveleinket 
birálgaták, idom volt utoljára körültekinteni ott, hol 
minden ponton érdekes dolgokra találsz. Megnéz
tem ismét a Sansovino és Berníni szobormüvei-
Seb. del Piombo, Caracci Ann., Caravaggio és Pin-
turicchio festvényeivel ékes templomot — S. Maria 
del Popolot, — melíy a Romába lépőt „Salus in-
trantibus" föliratával szépen köszönti; azután Au-
gustus kereszthordó díszgúláját; meg a Michel An-
gelo rajza szerint újra épült egykori Porta Flami-
nia-t, mellyen császárok és pápák, bibornokok és 
fejedelmek szoktak volt ünnepélyesen bevonulni. 
Svéd Krisztina érkezésekor Bernini ékesité föl. VII. 
Piust pedig, midőn számkivetéséböl dicsőségesen 
visszatért, a nép áldása és könyei üdvözlék e helyen. 
Most már a domborai mögül itt ott kibúvó növényzet 
régi színt ád neki; talán azt is jelképezve, hogy 
természet és művészet karöltve boldogítják a ván
dort e falak közt. 2) 

A kapu előtti Villa Borghese, kis görög propy-
laeumokat utánzó bejárásával, figyelmeztete, hogy e 
Romában igen jól hangzó név méltó dicséretét el 
ne mulaszszam. A Pincio alján elterülő pompás 
nyaraló, most bezárva s elpusztítva, Mazzini fórra-
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forradalma elolt a városi Corsonak mintegy- folyta
tása, s inkább a közönségé volt, mint tulajdonosáé. 
Egyik íolirásán olvashatád: Exteris magis haec pa-
rantur quam hero; a másikon: Sit hic amico pro 
lege honesta voluntas! Igazán méltó képviselője e 
család a romai keresztény patríciusoknak; gyönyörű 
palotája egy részét oda adta szegények iskolájául, 
és takarékpénztárul napszámosok javára. Nem csoda 
hat, ha tiszteleltei emliti a nép e ház ^érdemeit; s 
ha' Borghese Gundulina herczegnönek, a szenvedők 
védangyalának haláláról örökké fájdalommal szól 
Kitűnő kép- és szobortára is naponként nyitva áll 
a városban; s hitbizomány által tartja fenn egyszerre 
családi- és műkincseit. Ha más romai nagyok is 
illy bölcsen gondoskodnak, s nem idegenítik el szép 
gyűjteményeiket: nem heverne némclly külföldi 
milliomiir háza szögletében sok remekmű haszon
talanul. Azonban általán véve még mindig igen 
kedvező Roma főrendéinek összehasonlítása az an
gol dúsurakkal, kik rendszerint egyedül, vagy ma
gok sem élvezik műkincseiket; mig itt a paloták 
és villák majd mindannyi közintézetek. 

Végre megszabadulván a kapuorségtöl, ko
molyan neki fogtunk a hosszú nagy útnak. Szen
vedőtársainkkal — 2 olasz, 1 belga ügyvéd, 1 lüt-
tichi s 1 orleansi pappal — hamar megösmerke-
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dénk, s kedvökért irgalom nélkül törtök a franezia 
nyelvet, ök viszont a latint: mert a mi belga-fran-
czia barátink olasz nyelvtudomány nélkül utazák 
végig a szép félszigetet; mi szegény magyar em
bernek nehezebben sükerülne. Nagy örömmel beszé
lek, hogy épen mig mi Nápolyban valánk, a do~ 
monkosiaknak frankhonbani főnökévé nevezett La-
cordaire atya itt volt; Wiseman is e napokat tölti 
Romában. 

Szép nyaralók kisértek egy darabig, meliyek-
nek néha egész keritése csupa oleanderból áll. 
Egyiknek jelszava: Parva domus magna quies, a 
bécsi ösmeretes herczegi Villára emlékeztetett Ez 
utón tűnik ki valóban a messze vidék fölött uralgó 
kúp óriási nagysága: mert a templom el lévén ta
karva, csak a roppant kerek tömeget látod függni 
a levegőben; kivált a Ponté Molle diadalív alakú 
nyilt tornyán túl emelkedő hágórul, a Vatican is 
kimondhatlan felségben ragyog. 

Megint a r.omai Campagnán töltők szinte az 
egész napot, mellynek csárdáinál rendesen kis ká
polnát is találsz; hová a körüllakók ünnepnap mint 
ma is például, összeseregelve várják a kijövendő 
lelkészt. Illy épületes jelenetnek valánk tanúi déli 
állomásunkon J s ; és mondhatom több örömünk volt 
benne, mint Publius Vibius Marianusnak az útfélen 

II. 12 
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álló, s közönségesen Nero nevét hordó síremléké
ben. Baccanonál azonban vége a tulajdonképeni 
síkságnak; itt már a föld színe egyenetlenebb lesz. 
Azért irja Gaume: .,hogy ennek magasla ta in az 
éjszakról közeledő vándor, mint a Jeruzsálemet meg
pillantó keleti zarándok, édesen megdöbbenve, el
ragadtatva üdvözli a sz. Péter kupolája fölött tün
döklő keresztet; a nyugati népek lángeszétől alko
tott legszebb emlék csúcsán uralkodó győzelmijeit, 
melly a világ egész tör ténetét magában fog
lalja."3) 

Monterosi kies halmon nyugvó, fiatal jegenyék
től környezett, kis gyepsziget a Via Cassia menté
ben. Körülötte rakott asztagok és boglyák bizonyít
ják , miként nem annyira szorgalom, mint kezek 
hiányzanak e híres pusztákon. Ezeket pedig ide 
teremteni bajos; majd a szükség és ember-sza
porodás benépesíti e magányt is idővel. Csak
hogy jófajta nemzedék üsse föl itt egykor tanyá
ját; minő például a mi becsületes Vetturinonk: 
ki a máshol divatos káromlás helyett, mindig S«. 
Antoniot emlegette; vagy íegfölebb, mikor haragu
dott, Macerata-Tolentinot mormogá fogai közt: két 
város nevét, hova 3—4 nap múlva érendünk. Népi 
felé ritkás erdőség közötti legelökön nagy számmal 
tűntek föl a kedves kis őszi bárányok; a helység 



179 

maga is pásztori, regényes alakú: bástyái csupa 
zöldek az elborító növényzettől; s nem hiába ötlik 
szembe magas vízvezetöje, mert csakugyan teli szép 
szökőkutakkal. Utána merő cserjések szürkülnek 
két oldalról; de Civita Castellana-hoz közel olajfák 
és szőlők mutaták ismét a déli éghajlat erejét. 
Fekvése ennek még gyönyörüebb. Köröskörül bor
zasztó mély hegyszorulat övezvén, természetalkotta 
erősséget képez, mellyet csak 2 híd köt össze a 
világgal. Esti állomásunk lévén ez, a posta-ven
déglő erkélyéről nézegeténk szét a sötéten zöldellő 
szép vidékre, s az előttünk tátongó szikla-völgybe; 
hova a Rio maggiore folyvást tajtékzó habjai szirt
ről szirtre zuhogva hullanak alá. Nem messze por-
lanak Falerii romjai, hol Camillus a honáruló isko
lamesterrel olly méltólag bánt.4) 

Miután Roma környékétől ma végkép megvál
tunk, utolsó bók gyanánt halld, mit ír felőle Förs-
ter: Roma vidéke Olaszhon legbájolóbb jelenetei 
közé tartozik; sőt az éjszaki vándor itten éri el bol
dogsága tetőpontját, hol sokak szívében a honvágy 
csirája örökre kiszáradott. A csodás légtünemények 
nap fölkelés- vagy leáldozáskor, eső és mennydör
gés idején, vagy az ég mély kéke a Campagna ko
moly csendé fölött, völgyszorosainak; kövér zöldje, 
és bűvös kilátásai a távolban: kitörölhetlen benyo-

12* 
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mást hagynának hátra; ha nem is számitanók a 
mindenütt elszórt régi emlékeket, mellyeknek nö-
vénykoszoruzta romjai a festészt, költőt, és régi-
ségbuvárt egyaránt lebilincselik. Pedig* a Campagna 
csak előcsarnoka a ránk váró örömeknek; Sabina 
és Albano hegyei közt rejlik még az elragadó, s 
könnyen élvezhető gyönyörök halmaza. Mindenek 
fölött a művész érzi magát itten szerencsésnek; 
mert vonal-, alak- és színezetre nézve szebb táj
képeket seholsem lehet találni: mellyekre a fák 
pompás növése, s a sziklák fölött magasan vagy a 
hegyek oldalain függő városok, faluk és kastélyok 
páratlan kellemet árasztanak. De termet, testhajlás, 
magatartás, szín és arczkifejezés valamint öltözet 
tekintetében szebb és nemesebb alakú embereket is 
ritkán látni, mint'e hegyek közt; s a ki velők egy 
kevéssé megösmerkedik, társalkodásban is épen olly 
szeretetre méltók-, jámborok- és őszintéknek, s az 
élet legtöbb viszonyaiban tiszta, nyilt felfogásuaknak 
fogja találni őket.'4 

Annyi becsmérlő, igazságtalan itélet mellett, "jól 
esik néha méltányosabb hangokat is hallani e nép
ről s szép hónáról; és nem lehet elég gyakran hi
vatkozni illy nem katholikus tekintélyekre, az egy
ház elleneivel szemközt. Annyira hozzászokó tt vala 
már a divatiralom Olaszhont és népét és hitét gya-
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Iázni: hogy Mittermaier kedvezőbb véleménye, hét
szeri látogatás után, különösen hangzott füleikben, 
és szinte rósz nevén vették neki azt a kis igazság
szeretetei egy gyűlölt emberfaj irányában.5) Hiszen 
ők már csak azért is idegennek nézik az olasz föl
det, mert általában katholikus nép lakja, s különö
sen mivel a pápa rajta honol. Azon gyermekszerü, 
erős hit, melly a délromán népeket jellemzi, éles 
szálka az ö szemökben, s egészen ösmeretlen, meg-
foghatlan dolog előttük. Azért teljes joggal figyel
mezteti őket egy vallásbarát: „Ki a művészet reme
keit bírálni akarja, művészi felfogással s rokon
szenvvel kell bírnia; különben nem képes azok 
szépségét méltánylani. Hogy tudnátok tehát iga
zán ítélni hit-, egyház- és katholicismusról, ti ha
lálos ellenei mindezeknek?" Hiába látszanak föllel
kesülni néha meglepetésük első pillanatában; legér
zékenyebb nyilatkozataikra is ráillik az, mit egyik 
bírálója Lamarline-nak szemére vet: hogy t. i. sír, 
de könyekre nem fakad. 

Általában a benyomás, mellyet a lélek Romá
ban nyer, rendszerint nagyon függ azon érzelmek
től, mellyekkel az utas ide érkezett. A ki szen
vedélyeivel terhelten lép e földre, s megrögzött 
előítéleteinek bizonyságait keresve keresi: mindent 
feltalál a mit akar, épen úgy mint a szentírásban. 
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Perkins methodista térítő, néhány év előtt, a pápát 
közönségesen bűn emberének — ,,man of sin" — 
czimezé, a máltai kathol harangok hangjától szív
beteggé lett, s a legszebb templomot Roma bál-
ványzó cultusa Igen imposans emlékének nevezé. 
Ugyan kinek volna kedve ízlés dolgában vele vitat
kozni? Hanem ez életrevaló nép elcsábítására igen 
élhetetlen eszközöket választanak e jámborok; pél
dául valamellyik romai vendéglőbe szállván valaki 
egy methodista család után, minden fiókot telve 
talált a katholicismus ellen irányzott leggyalázato
sabb könyvecskékkel; s ők azon édes öntudattal 
távozának, hogy mindent megtettek az Isten orszá
gának terjesztésére. Nem iliy könnyen alapiták az 
apostolok és vértanuk e várost a keresztény világ 
középpontjává; s nehezen fog nektek sükerülni le
dönteni azt e dicső állásáról, melly neki a kathol. 
meggyőződés előtt valami titkos fönséget kölcsönöz. 
Az ügy, mellyet Roma képvisel, hitem szerint, a 
kereszténység s ez állal az emberiség és valódi ci-
vilísatio szent ügye. A ki ezt félteni és becsülni 
tudja, az tisztelni és védeni fogja az örökváros ma
gas hivatását is. De hasonló érdemek méltánylá
sára gyöngéd tapintat szükséges; durva kezek kö
zül az illyen finom eszmék nyom nélkül elrepülnek; 
s csak az a fölötti bámulat marad hátra: miként 
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lehet ez új Babylont Feneion magasztos lelkesedé
sével szeretni! 6) 

XLV. 

FÜLIGNO , octob.- 2. 

Olly nyugodt megelégedéssel irom e sorokat, 
mintha otthon volnék; s tudod miért? Mert tegnap 
este érkezvén ide, már a városon kivül osztrák va
dászokkal találkozám; benn pedig ezüst húszasain
kat igen nagy tiszteletben és forgalomban lenni ta
pasztaltam. Haza érünk tehát szerencsésen, ha a jó 
Isten akarja, azon az utón, meUyet katonáink innen 
egész birodalmunk határáig elfoglalva tartanak. 

Tegnapielött reggel még Civita Casteliana-ban 
voltunk, honnan holdvilág- és szürkületből alakuló 
pitymallat idején kiindulánk. Szelíden nyugvó nyá
jak adának erre is kedves arczuiatot a fris harmat 
fürösztötte mezei tájnak. Az egész vidék fölött 
uralgó vén Soracte, oldalról tekintve, szépen beille
nék Magyarhon czimerébe. Borghettonál valami kö
zépkori kis erősség romjai mellől, gyönyörű lenézés 
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esik a Tiber kies völgyére, mellyet a szomszéd 
hegynyiláson át beköszöntő pompás nap-feljövet 
vidor fénynyel áraszta el. A VIII. Orbán gondos
ságát tanúsító erős hidon átkelvén, e híres folyamot 
is végkép elhagyók; s észrevétlenül keletkező sürü 
ködben haiadánk a hegyek alján Otricoli felé. Egy 
pár régi vár emlékeztet itten a harczias múlt időkre: 
de az omladványok árnyékában pihenő bárányok 
igen szelídítek a komor benyomást; fenn pedig a 
roskadozó falakon elömlö növény-koszorú zöld le
velei sajátszerű kellemmel vonják be ez olaszhoni 
romok legtöbbjeit. A nap addig addig enyelgett az 
ösvényünket elborító köddel, mig a völgy fenekére 
leüzé: hol az, áradat gyanánt, folyá körül a hegy 
lábát; mialatt a tetőn, hova lassan feljutánk, teljés 
pompájában fénylett a diadalmas tűzgömb. A hű
vösebb Apenninek felötlő jeleit gondolám látni a 
terebély tölgyek alatt czammogó sürü keményszörü 
fekete állatokban; de általán véve még mindig déli 
színt vísele magán a tájék. 

Fölérve egyszer a magasra, szakadatlan hegy-
lánez ormain visz az út, honnan jobbra balra le 
nagyszerű völgyekbe tekintesz; a szomszéd bércze-
ken pedig szikjacsúcsokkal összeforrott városok és 
faluk mutatják annyira komor, szürke falaikat, 
mintha egészen egy szirtdarabból volnának kifaragva. 
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Itt ott vadul szép hegyszorosok szegélyzik a gyö
nyörű ösvényt; s az alanti roppant mélységben zúgó 
halvány zöld Nera-ra ritka fönségü a lepillantás. 
Narni-ban delelvén, középkori székesegyházában sz. 
Juvenalis püspököt megtisztelők. Hanem Augustus 
hídjának maradványihoz járulni nem volt kedvünk; 
s a szomszéd ameliai híres fügék émelyitöleg édes 
izével sem tudtam, én legalább, megbarátkozni. 
Ezen túl fenn az Apenninek kopár ormain, alább 
szelid olajfa halmokon, s a tágas völgyben egyes 
fákra tekergödzö szőlővesszők dús lombozatán legel 
a szem Tacitus szülőhelyéig, az egy pár órányi tá
volságú Tevniig: hol a vendéglőnkkel szembe mu
tatkozó „Officio per la societá di mutuo soecorso", 
,,kölcsönös segély-egylet hivatala4'jó véleményt ger-
jeszte bennünk a lakosoknak keresztény szeretettel 
párosuló eszélyességéröi. Néhány perez múlva utón 
valánk, 2 magyar és 2 belga együtt, a földgömb 
egyik leghíresebb zuhatagja — Caduta del Velino — 
felé. Megkíméllek hosszas leírásától a fáradalmas, 
de bőven jutalmazó felhágásnak egész a vízesés 
torkolatáig. Nem tudnál vele betelni, ólly nagyszerű 
fönséges, elragadó e látvány. Marcus Curius Den-
tatus szökteté e folyamot sziklaszoroson keresztül 
az 1000' mélységű örvénybe; s 2000 év óta hirdeti 
a milliom gyémánt szikrává szétfeccsenö, iszonyúan 
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szép hullámtömeg az erős akaratú romai férfm di
csőségét. Felülről nézők egy darabig örökké meg
újuló finom ezüst zománezát; azután lesietvén a 
legregényesebb környezetű szűk ösvényen,, alulról, 
meg a túlsó partról szemközt bámulok; mig a le
hanyatló nap távozni kényszeritett. Ternibe vissza 
térve, legszebb sétálás esik a Nera melletti narancs 
fasor árnyaiban, később olajfa ligeten keresztül; 
miközben a folyó zajos rohama folyvást esti zene 
gyanánt kisér. Nem kell mondanom, hogy 4 órai 
gyaloglás után, a Numa korában alapított város — 
Interamna — közepén, jól ettünk és még jobban 
aludtunk. 

Tegnap délelőtt az Apenninek egyik ágán, a 
majd 4000 lábnyi Monté Sommá apró tölgy fedte 
oldalain, köd és eső unalmas kíséretében, szép-
szarvu szálas ökrök segedelmével, nagy nehezen 
átkelénk. Spoleto-nál láttuk: a sziklán uralgó várat, 
a Mareggia fölötti régi hidat, a longobardoktul eredő 
vízvezetöt, s a közel halmoni zárdához és Madonna
templomhoz felnyúló hosszú bollivezetet. Délután 
szerencsénkre kiderült; s lehető legszebb időben 
jövénk, a pisztrángdús Clitumnus szegélyzette Via 
Flaminián, Trevit festői magaslatán jobbra hagyva, 
a gyönyörű völgy innenső végén fekvő Fulgineumba; 
honnan más nap a világhírű Assisiba szándékozánk. 
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Különös és tanulságos dolog, hogy épen azon fér
fiúnak, ki az alázatosság, szegénység és önmegta
gadás megtestesült eszménye lévén, hírről, dicső
ségről, s a világról semmit sem akart tudni: sírja, 
lak- és imahelye lön az olasz föld egyik legérde
kesebb nevezetessége. Lelkesítő jelenet, hogy a 
nép valódi barátjának hamvait a nép tisztelő-szere
tete századokon át öleli; s legszebb ünnepeit a 
becses ereklyék közelében tartja. Egy pár nap 
múlva ismét ezerenként sereglenek ők az Apenni-
nek paradicsomába; mellynek gyönyöreitől elragad
tatva irá egy buzgó műkedvelő: „Olaszhon szép 
ege lebeg fölötte, s azon meleg vidor fény, rnelly 
sajátszerű árnyéklatokban játszik minden tárgy fe
lületén; miről máshol képzetünk sem lehet. Itten, 
sz. Ferencz sírján, növekedett a középkor művészete; 
s Assisi templomai, mütörténeti szempontbul is, sok 
múzeummal vetekednek. Cimabue, a keresztény 
festészet atyja, Giotto-val, itt s majdnem csak itt 
él porladozó müveiben. Méltán ékesité tehát Por-
tiuneula egyik végét Perugino, Rafael tanítója, a 
másikat Overbeck az ujabb kor egyik legnagyobb 
mestere." 

E forró -rajzolatot ösmerve, s tudva mi vár 
reánk, hogyne örültünk volna előre a mai kirándu
lásnak? Láttunk is mindent; csak a szeiid ég mo-
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solygó arcza rejtezett egészen förtelmes esö mögé, 
kényszerítve a zarándokot: hogy merő szellemi él
vezetért menjen, a kilátás örömeitől e nap folytán 
megfosztott bucsúhelyre. Azon tehát, a min segí
teni nem lehetett, bölcsen megnyugodva, ma reggel 
betüszerint csúnya időben felvontatók kocsinkat a 
magasan fekvő Assisiba; mellynek egyik végén sz. 
Klára, a másikon sz. Ferencz áll őrt, mindenik saját 
egyházában tiszteltetve. Mi ehhez sieténk először; 
s a piaczon Goethe Minerva-templomának egysze
rűen finom alakját csak futólag pillantok meg. 

S. Francesco gyönyörű egyház; vagyis inkább 
három egymás fölötti szentélyből alakult csodamit 
Alul a sziklába vésett drága márvány csarnokban, 
hova le kettős lépcsözet kanyarul, szendereg a sze
génység apostola. E fölött emelkedik a közép- és 
főtemplom, sajátszerű ó gót ízlésben épülve, rend
kívül széles, lapos ívhajlással. Ha igaz, aranynyal 
föleresztett s egy tömeggé vegyült lazuli-kö vako
lattól származik a boltozatán ragyogó fölséges azúr; 
mellyet Albion gazdag pénzurainak többször lett 
volna kedvök a szegény barátoktul megvenni. Szép 
rostélyzattal körülvett főoltára pápai szabadalmakkal 
bír; sőt az egész egyház pápai kápolna.4 Giotto 
híres festvényeit a különben is sötét hajlékban, 
illyen borongós napon nem igen lehete élvezni; 
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hanem az isteni szolgálat alatt zengedező Gergely
szerű ének egyszerű, férfias, tiszta hangjain való
ban épültünk. A legfelső templom, Cimabue las
sanként elenyésző müveivel, nagyszerű volna, de 
igen üres; talán mivel kis oltárok és székek nin
csenek benne. Bernardin köszószéke ugyanitten 
nagyon szűknek tetszik; alig lehetett akkor olly 
élénken és kényelmesen mozogni az olasz egyházi 
szónoknak, mint most szokásuk. Igen, mert akkor 
a szólónak szentsége eszközlötte a hatást, mellyet 
ma saját erőnkkel igyekeznénk létrehozni. 

Egy franczia-lengyel atya, ki 1830-ban tüzér
kapitány volt, szíveskedett az igen szép és nagy 
zárda részleteit megmutatni. Roppant nyári ebédlő
jük van 300 emberre, a jótevő pápák és biborno-
kok arezképeivel; közepén márvány asztalkák szol
gálatra. Több rendbeli nagy hálóteremek állanak 
készen a falusi nép számára; meg az éneklök- és 
zenészeknek, kik a jelesebb ünnepekre százanként 
szoktak megjelenni az egész környékből. Külön 
nagy épület fogadja be a vendégeket és idegeneket; 
honnan a néhány perczig megszűnő zápor különös 
kegyéből, legalább egy tiszta pillantást lehete vetni 
a híres vidékre: melly szelid halmoktul környezett 
paradicsomi kert gyanánt terül el szemed előtt; s 
kellő közepén a pompás Madonna degli Angeli deli 
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kúpja büszkén tekint maga körül az általa és miatta 
virágzó szép völgyre. Gyönyörű magas nyilt csar
nokok övezik a zárda külsejét délfelöl; hol a sza
kadatlan erkélyt képező oszlopfolyosó az alatta 
mosolygó édeni síkságra néz. * Milly gazdag tájkép
nek örvendhet itten a szegény minorita kebele: ki 
csendesen lépdelve alá s föl e kies tornácz ívezetei 
közt, magasztos zsoltárokban diesöiti az ég és föld 
hatalmas Urát. 

Sz. Klára, méltó leánya a szeráfi atyának, meg-
érdemlé, hogy a leomló esö daczára, Assisi túlsó 
végén fölkeressük. Egy pár hét előtt — sept. 15. 
— emelek ki földalatti rejtekéből, hogy erényeihez 
méltóbb csarnokot építsenek ugyanőttan tiszteletére. 
Egyik oldaloltár mögötti rostélyos ablakon keresz
tül, a zárda folyosójában kiterítve, drága öltönyben 
s virágokkai fölékesítve láttuk a szűz hamvait, kö-
ralőzönlö gyertyák fényénél; mintha most akarnák 
kipótolni a szeretet martyrának, a mit magától él
tében megtagadott. A jámbor szerzetes nők ártat
lan kis ereklyékkel, u. m. pecsét alatti selyem da
rabok- és hozzá értetett apró rózsákkal kedvesked
tek mindnyájunknak. 

Ki a völgy közepén nagyszerűen föltűnő S. Maria 
degli Angelit az assisi tetörül látja: alig várja a 
pillanatot, hogy közelébe jusson; ha nem is tudná, 
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milly kedves kincs rejlik bensejében. Hiába bulla 
tehát a zápor, mintha öntötték volna alá; mi nem 
sokára küszöbén állánk e szép nevéhez méltó, any-
nyira jeles és tágas nagy templomnak, hogy szé
kesegyházi rangra a keresztény világ bármellyik 
városában érdemes volna. Sudár, világos kupolája 
alatt áll az igénytelen Portiuncula kis imahajlék. 
Jobbra sz. Ferencz egykori cellája, mellyben élt és 
halt, kápolnácskává szentelve; az eredeti ajtónak 2 
darabja még helyén van, a többi buzgó rablás zsák
mánya lön századok folytán. Az egyház szentélye 
Portiuncula-n túl kezdődik. Most bernardín-rendüek 
tesznek benne szolgálatot, kiknek szerzője itten 
guardian vala. Az 1832-iki földrengés után, melly 
csak a kis imaházat kímélte meg," XVI. Gergely pa
rancsára kelt föl újra romjaiból e nagyszerű tem
plom. Tiz kápolnája* gyönyörűen kifestve; többi 
része művészi kézre vár, melly fölékesítse. Hely 
van elég, terjedelmes falain és boltozatán, a Cimabue, 
Giotto, Perugino és Overbeck hírnevét kiérdemleni 
akaró buzgó festészek számára. 3) 
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XIVI, 

RIMINI , oct. 7. 

Az Assisiban élvezett lelki, testi — esős — 
örömek után, f. h. 3-ikán ismét komor nedves idő
ben vonulánk föl az Apennin utunkat átmetsző 
ágára. Lassan lépdeltek a jármos segédek előre; 
nekünk azonban a gyaloglás jól esett e kedves alakú 
tetőig benőtt hegyek közt; kivált miután a légkör
nek egy pár óráig siránkozó arezát földerité az 
octoberi nap áldott melege. Minél fönebb vagy, 
annál kiesebb völgyek mosolyganak föl hozzád; s 
váratlanul föltűnő szép vízesések kecsegtetik sze
medet. A Colfiorito csúcsa ugyan magas és igen 
meredek; de fenn munkás kezek nyomaira, gondo
san müveit terekre találtunk. Nagyon kedvező 
időnk kezde lenni; az olasz hőségnek még árnyéka 
is távol vala. Inkább hűvösnek, kivált reggel érzé
kenyen hűsnek lehete mondani a levegőt. Feljövet 
szőlőt igen sokáig láttunk, s az éjszaki lejtön ismét 
hamar ráakadánk; úgy hogy talán egy óráig sem 
szűnt meg szemeinket örvendeztetni. Hégi kastélyok 
komor falai, s középkori omladékok sem hiányzanak 
Case-nuove és Serravalle-nál; melly nevének meg-
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felelve fölötte szűk völgyszorosban fekszik. Itt már 
a csevegő patak is ellenkező irányban, velünk együtt, 
lefolyt éjszak-keletnek. 

Alla-mueia vendéglőjében, déli állomásunkon, 
találkozánk a rimini-i püspökkel, ki épen Romából 
tért haza, ott hagyván 93 esküdt tanú vallomását a 
tudva lévő eset felöl. Ezen túl székhelyéig folyvást 
velünk szállásolt, s többször beszédbe eredt. Igen 
kedves, szelid arezu tisztes férfiú; minden túlbuz-
galomtul ment, társas, vidám kedélyű főpap. Leg
kisebb jelét sem adá annak, hogy mireánk előleges, 
meggyőződést készítő hatással kivánt volna lenni. 
Legyen mindenkinek az ő hite szerint, gondola ma
gában; s gondolok mi is vele együtt. — A Trave 
völgye, mellybe délután jutánk, nagyon szép; tiroli 
nagyszerűséggel és kellemmel bír, itt ott várromok
kal a tetőkön. Az Apennin apróbb sötétkék láneza 
is hátra maradt lassanként; s mi Ave Maria-ra To-
lentinoban valánk. 

Másnap reggeli 9 óra tájban értünk, keresz
tül a csatatéren, hol Murát 1815-ben koronáját el
veszte, a szép magas fektü Macerataba; honnan, a 
Porta Romána elől, gyönyörű visszapillantás esett az 
elhagyott felső Apenninek havas ormaira: Mig mi 
e szép olasz föld közepén áztunk és fáztunk, a két 
utolsó nap alatt, szállá meg e fejérköpenyü vendég 

II. 13 
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a magasabb bérezeket* s valószínűleg ott marad téli 
diszítményüL *) Innen előbb a hasonló kies fekvésű 
Recanati-ba visz át az űt; mellyböl alig josz ki, már 
Loreto látszik az átelleni nyilt tetőn; hova d. u. 4 
óra felé szerencsésen be is értünk. 

A Madonna nagy templomába jutni vaía első 
gondunk: mellynek magas kúpja alatt, ájtatos nép
pel tömve, találtuk a Casa Santa-t. Általán véve 
ezen nagyszerű épületek: például a vaticani sz. Pé
ter, az assisi hármas templom, a Portiunculát be
fedő S. Maria degli Angeli és többek, — úgy látszik 
csak beborító boltozatul szolgálnak, a bennök rejlő 
sírok és egyszerű hajlékok fenntartására- így van 
ez itt is: a nagy templom csak mellékes diszit-
mény; a kis názarethi ház a fődolog. Kívülről 
egészen tiszta fejér márványnyal van betakarva; 
mellyen Bramante tervezte legszebb bibliai dom
borművek, és elragadó szépségű szobrok — Mózes, 
Dávid, Látnokok és Sibyllák — tűnnek föl. Belső 
falai s födözete feketések a lámpa és gyertya füst
től A ragyogó fényű oltáron túl van a főkép,, 
melly körül aranyozott deszkázat — gyenge pótléka 
az egykori nemes érczeknek — borítja a hajléknak 
ez oldalát; alul irva: Et verbum caro faetum est. 
Ennek háta mögött áll a kandalló — Santo Ca-
minor — s mellette zárthelyen a cserép tányérka^ 
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mellybe rakják a megáldandó olvasókat, kereszte
ket, sat. Püspöke, káptalana, sok papja, minorita 
rendű apostoli gyontatói vannak a szentélynek; de 
legközelebbi szolgái és őrei szegény kapucinusok, 
kik nagyon ide illenek a benn meztelen falait mu
tató egyszerű casa-ba. 

Történetesen megösmerkedénk az igen becsü
letes olasztiroli P. Casapiccola-val, ki Ausztria részé
röli káplán Loretoban. Tőle hallottuk, hogy itt nem 
szabad a papoknak misedíjt elfogadni kiközönitési 
büntetés alatt; annyira el vannak látva régi alapít
ványokkal. Ö vezetett el a Bramante építette, Ti-
zian, Caracci és mások festvényeivel ékes Palazzo 
apostolieo-ba; mellynek a kert felöli erkélyéről igen 
szép kilátás esik jobbra a nyilt tengerre, balra a 
hegyekre, s az alattok és köztük elömlö termékeny 
síkságra. A templom előtti tér jobbján álló, s a 
jezuiták gondja alatt lévő Collegium Iilyricum is 
szép, tágas, kényelmes épület; nagy teremében a 
leginkább kitűnő egykori növendékek arczképei dísz
lenek. A gyógyszertár műkincseit is, Ciarla Ra
fael majolica edényeit, bibliai és más régi ábrákkal, 
ö mutatá meg. 

Ötödikén reggel már hajnal előtt láttuk a szép 
olasz csillagos eget; épen Sirius és Orion tündöklő 
képe esillámla elénk a Campana vendéglő abla-

13* 
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kain át. Rendkívül kedvező ídö volt ez, drága Madon
nánk tiszteletére, a kedves Casa Santa-ba sietni. 
Nagyon elfásult kebelnek kellene annak lenni, melly 
a bold. Szűz iránti gyermekded hódolatban a ka-
tholicismusnak egyik leggyöngédebb, legemberibb, 
legszívrehatóbb, legérzékenyebb tanát nem látná 
rejleni. Szelíd nöi bájt ömleszt ez ágazat egész 
egyházi életünkre; s épen úgy képes sokszor a 
legvadabb lelkületűt is ellágyitani: a milly boldogi-
tólag táplálja folyvást a müveit, csendeskedélyü hí
vek keresztény érzelmeit. Nincs édesebb kép, nincs 
vigasztalóbb gondolat, mint az anyai szeretetet az 
istenivel egyesülten szemlélni. A ki ezt nem érzi, 
Loretoba ne jöjjön, még kevésbé Riminibe; a ki 
érzi, épülni fog mind a két helyen, épülni minden
ütt: hol e kathol. tan erejét különös körülmények 
még növelik; s a hit áldásainak elfogadására, a kül-
benyomásoktul annyira függő emberi szivet még 
fogékonyabbá teszik. Ajtatosságunkat végezvén, 
megnéztük a sekrestye drága müdarabjai közt Guido 
Reni dolgozó kis Mária-ját, — Napóleon kezeiből 
került vissza; — s a francziák által kirabolt temp
lomi kincstár ismét szaporodó ritkaságait. 2) 

Nem sokára ismét utón valánk, mindig szép 
vidéken át, Aneona felé. Jöszemü ember az adriai 
tengert Macerataban már észreveheti; a loretoi após-
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toli palotából csakugyan jól látszik; Anconához kö
zeledve pedig gyönyörű kék tükre teljes fönségé-
ben ragyog előtted. Itten töltök a delet nem evés
sel, hanem érdekes sétával. A jeles, de meglehe
tősen üres kikötő partjain be, s Trajannak most is 
kaV helyett szolgáló korinthi diadalíve alatt föl 
siettünk a különben is hegyen fekvő Ancona végcsú
csát elfoglaló székesegyházba. S. Ciriaconak hí
ják, mivel sz. Cyriacus és Liberius tetemei aranyo
zott sírszekrényben nyugosznak benne. Venus 
temploma helyén, s annak oszlopain áll; bejárása 
különösen szép és gazdag; kúpja egyike a legré
gebbeknek Olaszhonban; fekvése dicső. Mellöle 
köröskörül a város sziklaalapját verdeső hullámokra, 
szabad kikötőre, s a távolban! láthatáron az éggel 
szövetkező nyilt tenger nagy síkjára gyönyörű ki
látást élvezénk. Lej övet a pénzcsarnokot is meg
látogattuk; s egy pár óra múlva tovább hajtatánk 
Sinigaglia felé.3) 

Az ösmeretes szépségű út ezentúl folyvást a 
tengerpart közelében húzódván, meg nem állhatod, 
hogy a remek tengeri-tájképet alkotó Anconára 
gyakran vissza ne pillants; mig csak szemed el 
nem fárad a dús élvezetben. Minket a közeledő 
est is a kocsi belsejébe űzött; hol azonban igen 
jól mulattunk a többi közt franczia barátunk útle-



198 

veiével: meliy ,,au nom du roi" nyomtatott pél
dányra volt írva, azon óvással, hogy a du roi-t 
gyöngéd vékony tentavonal fedé. Ezek a jó em
berek nagyon jó gazdák, vagy újra várják a ki
rályt: azért nem semmisitik meg a régi útleveli 
példányokat. Vagy pedig azt a kis tollvonást olly 
hatalmasnak ösmerik saját tapasztalásukból, hogy 
náluk kénye szerint teremti, vagy száműzi a fejedel
meket ! — Este Sinigagliaban mindenekelőtt a Mastai-
Ferretti család palotáját, szentséges atyánk szülő
házát nézők meg. Örültünk a kétemeletes derék 
épületnek. Azután a türhetöleg világított föutczán 
végig, a csinos oszlopívezettel körülvett Forum An-
nonariumot, s a Molo-ra nyiló korlát szép rostély-
zatát — barriera — tekintök meg. 

Tegnap reggel az Adriából kelő nap is Ra-
deczky tiszteletére sugárzott. Minden postaállomás
nál felállított katonacsapatok várak az Anconába 
siető tábornagyot. Épen elökori hős emlékekkel 
tölt vidéken járt ez órában; mert a Fano — Fa-
num Fortunáé — előtti térség a Metaurus mellett 
az, hol egykor Hasdrubal megveretett. A hajdani 
dicsőség fényköre lebeg most is ez áldott szorga
lommal müveit vidéken; hol mindannyi kertővezte 
tanyák gyanánt, elszórva fejérlenek a gazdag föld
birtokosok házai. Ezt elhagyva Fano-n túl a ten-
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ger egy kevéssé boszus képet mutatott; egyik hul
lám űzte a másikat, s mindnyája félelmes zúgással 
tört meg, túl hajtva az alacson partokon. Mikoc 
nagyon haragszik, azt mondják, feldagadó habjaival 
kicsap az országútra is. Épen egy halász bárka 
küzködött szemeink előtt a hánykolódó elem szeszé
lyeivel : mig vitorláját levonva az erösebbnek en
gedett; s Vetturinonk szerint ezt okosan tévé. Pe-
saro — Rossini szülővárosa — székesegyházát Guido 
sz. Jeromosa ékesiti. Este Riminiben vaiánk.4) 

Ma reggel félötre a sz. Ágostonnal czimzett 
Igen egyszerű templomba sieténk. A bold. Szűz 
képe az egyház jobb oldalának közepe táján, puszta 
falhoz illesztett egészen nyilt oltáron, tehát olly 
világos, szembeötlő, s a nézőhöz közellévö helyen 
áll: hogy a papság által szándékolt szemfényvesz
tésnek még csak emlitése is méltatlan, önmagát 
megtorló, rágalommá törpül. Másfél lábnyi magas, 
négyszögű arany rámába van helyezve Guido Reni 
jeles festvényének hü másolata, rimini szül. Soleri-
töl. Kedves tiszta kép, felfohászkodó tekintettel; 
most arany korona ékesiti fejét, s gyémántos bog
lár ragyog mellén. Másfél óráig lévén jelen, volt 
időnk minden részről figyelemmel kisérni: jótékony, 
lelkesítő hatása volt ránk az oltáránál tartott isteni 
szolgálatnak; épültünk a korán reggel besereglo 
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nép buzgóságán: de valamelly rendkívüli jelenetnek 
tanúi nem valánk. A sekrestyében is mondák, 

.hogy ők egy idö óta semmit sem vettek észre; 
idegenek közül némellyek igen, mások nem. Az 
ügy Roma vizsgálata alá van terjesztve; hol igen 
jól meg szokták hányni vetni a dolgot. Mi pedig 
a Madonna hü tisztelői maradván, nem szűnünk 
meg könyörögni az ö szentségétől nyert emlékpénz 
igéivel: Mater míserieordiae, miserieordes tuos oeu-
los ad nos eonverte, — Irgalom anyja, irgalmas 
szemeidet fordítsd ránk! — 

XLVIL 

BOLOGNA, oet. 10. 

A pápai állam- sőt egész Olaszhonnak egyik 
legszebb, legszabályosabb, legtisztább városából kül
döm e levelet; nem minden aggodalom nélkül: 
mert két hónapi szabadságomnak ideje épen ma 
telik ki, és még hol vagyunk a Dunától? E bajon 
már most csak úgy segíthetünk: ha Ferrara, Vi-
eenza, Padua és Velencze jelességeit rohamlépés
sel futjuk át; pedig korántsem örvendetes kilátás 
az eddigi meglehetős eszme- és képzavarhoz ujabb 
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vegyülettel járulni. A tíznapi lassú fuvarozás csak
ugyan érzékeny veszteségnek tetszik; hiszen uta
zásunk kezdetén ennyi idő alatt három országon is 
túlestünk. Mindazáltal, bármi kényelmetlen és 
időrabló legyen Romától idáig illy csendesen bal
lagni : még sem menthetek föl senkit e teher alól, 
ha Térni zuhatagát, Assisit, Loretot s a legújabban 
érdekessé vált Riminit el nem akarja hanyagolni. 
Söt őszintén megvallom, Olaszhon teljes fogalmához 
az Apenninek közötti vándorlás, s jelesen e vonal 
okvetetlenül megkívántatik; vaspályán és gőzhajón 
repülve, s mindig a tengerpartokhoz közel tartóz
kodva nagyon hiányos képet nyerünk e szép 
földiül. 

Rimini egyéb nevezetességeit: xi. m. igen tiszta 
és szép föegyházát, sz. Antal kápolnáját a helyen, 
honnan a halaknak prédikált, s Caesar kötalapját, 
mellyröl a Rubiconi átmenet után katonáit lelke-
sité, hamarjában megnézvén; még az nap reggel 
tovább indulánk,*) 

Savignanonál: Cassa di Risparmio — takarék 
pénztár — fölirat egy házon, becsületére vált a 
kis hely gondos lakóinak. Kívüle igen csinos, 
néhol pompás nyaralók kecsegtetik a szemet. San 
Marino „az uteza-kö vezet; éjjeli világítás és hirlap 
nélküli köztársaság" sokáig jól látszott balról, a 
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három ormu hegyen. Cesena, hova délre jutánk, 
Igen kedves város. Előtte a Bramantenak tulajdo
nított Madonna del Monté, hol VII. Pius, mint be-
nedeki, lakott, és Villa Negri; benne a csinos ka
punál lévő szép giardino pubblico, a színház és 
köz-palota gerjesztenek figyelmet. Ez utolsónak fél-
söemeletbeni nyilt csarnokát VI. Pius ülö bronz
szobra ékesíti, e fölirattal: Pio VI. Braschio P. M. 
Civi et Princ. Optimo Vindob. Red. Kijövet igen 
szép hídjáról az Apenninek felé gyönyörű kilátás 
esik. Fölötte pedig szilárd és kellemes föllegvár 
uralg. Forli-ig különösen szép és gazdag az út 
melléke. Jobbra a lehető legjobban müveit síkság 
terjed el; balra szelíd hegyek vonulnak, méllyek 
egyikének tetejéről Bertinoro pompásan néz le. 
Ámbár este felé jutánk e népes városba: a kapu 
előtt viruló sétánya, szép oszlopos sorompója, 
pompás széles föutezája, s nagyszerű koródája el 
nem kerülhetek figyelmünket. Székesegyháza most 
épül újra, S. Páolo mintájára. 

Tegnapelőtt, Faenza-n keresztül Imolába, on
nan Bolognába jókor beértünk. Faénzánál neve
zetes a Ponté rotto, mellynek tornya lesülyedve a 
földben elenyészett. Szüret ideje lévén, érdekes 
volt utón útfélen látni: miként hordák kiczifrázott, 
kifestett Cas t ellát.a-ban szép szarvú romagnai 
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ökrök a pezsgő mustot. — Igen hosszú, keskeny 
hordók ezek; egyszersmind a mi 1000 itczénknek 
megfelelő mértékek. — Itt ismét saját szemeinkkel 
láthatók: milly dicsőségesen czáfoJják meg erre is 
a legszorgalmasabb földipar sürü jelei az olasz 
hanyagság általános vádját, Imolában láttuk a 
püspöki széket, mellyböl IX. Piust az egyházi fö-
kormány viharos magaslataira emelek; de láttuk 
itteni buzgó működésének is egyik jelét, az igen 
derék, csinos homlokú, tiszta belsejü székesegyház
ban. A főoltár alatti sírbolt alakú kápolnában egy 
szép márvány oltár, S. Cassian tiszteletére, 1837-ben 
akkori imolai főpap Mastai Ferretti költségén épült. 
A nagyoltár baloldalam ereklye-kápolna is „Custo-
dit Deus omnia ossa illorum" föliratával, jó hatású 
becses hajlék. A város külsejét nézegetvén, egy 
űjmisés papot dicsőítő hangzatka verseit, a falon 
kiakasztva, felötlő ritkaság gyanánt olvastam. 

Imola után megnyílik a felsö-olaszhoni nagy 
róna: meily a sárga Po két oldalán, a tengertől 
Milánóig, s Piemontba be; más részről az euganei 
hegyekig, Veronáig s az Alpesekig terjed. A mint 
Bolognához közeledel,. a várost környező szebbnél 
szebb nyaralók hirdetik a romagnai urak gazdagsá
gát s jó Ízlését. A szomszéd florenczi útról is 
átkacsingatnak az Aldobrandi és Ercoiani Villák, 
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meg S. Michele in Bosco hegyes tornya. Előt
tünk Asinelli, a nyurga füstös óriás már messziről 
bókolt; hiszen egyenesen neki mentünk a Porta 
maggiore vonalán. Mielőtt beérnénk, jobbra egy 
hosszú oszlopfolyosó, melly a szegények házába 
yiszen, kedvesen emlékezteié a keresztény jótékony
ságnak itten is uralkodó szellemére. A szép ka
pun belül azonnal föltűnt a régi város csinossága 
és ujabb kinézése; minek okát ferrarai ügyvédünk 
épen úgy fejté meg, mint Gaume. Űrnap utáni két 
vasárnap t. i. évenként 2 belvárosi plébánia köré
ben ünnepies körmenetet tartanak a lakosok; s 
ennek kedveért azon városrész utczáira néző há
zaikat kicsinosítani, bevett régi jó szokásnál fogva, 
el nem mulasztják. Tíz-tizenegy év alatt mind a 
22 plébánia teljesiti kötelmét; s ekként az egész 
város megújul. Ez is egyik parányi jele a vallás 
itteni összeköttetésének a nép életével. Mig szál
lásunkra — Aquila nera — vergődtünk, beeste
ledett; különben is nagy kedvünk volt 10 napi 
rázatás után jókor nyugalomra térni.-

Annál fürgébbek valánk tegnap, s korán reg
gel kiindultunk a Porta Saragossa felé: üdvös za
rándoklatot, egyszersmind pompás reggeli sétát 
teendők föl a Garda-hegy csúcsán fénylő Madonna 
di S. Luca köregyházába. Másfél órányi távol-
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ságra fekszik: de az emiitett kapunál kezdődve, sza
kadatlanul fedett csarnok, s kényelmes lépcsőzét 
viszen föl a templomig; hol jobb, hol bal oldalra 
nyiló ívezetein nyújtva élvezetdús kilátást a kies 
vidékre, A fölkelő nap rózsa színbe öltözteté az 
ösvényünk mentében viruló gazdag természetet, s 
a közben elhintett gyönyörű Villákat. A szűnni 
nem akaró — 640 ívű? — folyosó falain ke
resztúti festvények buzdítják jóra a gondatlan sétá
lót; előttünk lépdelő uri növendékek ajkairól szé
pen hangzanak az angyali üdvözlet kedves igéi; s 
illy épületes képek és jelenetek közt szinte észre
vétlenül fölértünk. A drága Rotonda csinos, sugár 
épitmény; 36 gyönyörű korinthi oszlopon nyug
szik a magasban lebegő karcsú kupolája. A bold. 
Szűz kegyelem-képét az oltár mögötti emelvényen 
falba illesztve, s érez ajtókkal elfedve őrzik; és 
a tisztelni akaróknak szüntelen imádság közben 
mutatják.2) 

A tetörüli körültekintés leirhatlan. Egy részről 
Lombardia szabályosan müveit végetlen térsége; 
más oldalról az Apenninek festői halmokká szelí
dülő kiágazásai tűnnek föl. Előttünk Bologna terül 
el számtalan tornyai- és régi bástyáival; balról a 
hegy tövében épült, vagyis inkább a Certosa-ból 
alakított híres Campo Santo édesget; hova 150 
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ívezetü űj oszloptornáczon csakhamar elértünk. 
Nem lehet eléggé dicsérni azon tiszteletet, mellyet 
az olasz nép kedves halottai iránt temetőiben is 
tanusit; minek a bolognai sírkert ujabb bizonysága, 
A Certosa templomában láttuk az afrikai fogságból 
kiszabadultak fenn függő rablánczait, Cesi szép 
feszületét, s Guido tanítványa Elisa Sirani ker. sz. 
Jánosát. Más hivatalnok kalauzolt a holtak tömke
legében. Két nagy udvara, zöld pázsittal egészen 
elborítva, közepén 4 szomorú cziprus árnyékában 
mutatja föl a váltság és remény egyszerű jelképét. 
Ezek s a többi apróbb térek mind körül vannak 
véve legszebb folyosókkal; hol kisebb nagyobb 
érdemű emlékkövek és föliratok váltják föl egy
mást. Nekünk is felötlő volt: Clotildae Tambro-
niae, annor. 58. quae a príma aetate pietatem se-
euta, literis dedita, in Collegium eruditorum eoop-
tala, linguam graecam publiee doeuit, mor. 1817. 
Császár a 21 éves Ruseoni Teréz emlékiratát idézi 
„latinis et graecis litteris imbuta." Hlyen classicus 
műveltségű nők igazolják a büszke - jelmondatot: 
Bononia docet. Egy külön csarnok az iralom és 
művészet férfiainak mellszobrait őrzi: Mattéi ferenez-
rendű szerzetesét, Rossini tanítójáét is ez üdvlei
dében találok. Némelly utazóknak nem igen tetszik 
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e Campo Santo; orleansi papunk a párizsinál- sok 
tekintetben jelesebbnek monda. 

Porta Isaia-n jövénk vissza a zajos városba; 
s majdnem folyvást kellemes árnyékban, a házak 
alatt elvonuló folyosókon jutánk S. Petronio-ba. 
A város egykori lelkes főpapjának és védszenté-
nek roppant hajiékot akara emelni; ha igaz, nyolcz 
templomot bontanak előbb szét, hogy ennek helye 
legyen. De a XIV. század óta nem tudák elkészí
teni; söt a kereszthajóíg sem jutottak. Azonban 
igy is csak 11 araszszal rövidebb a milanói Duó
in ónál. Homlokzata, 3 bejárása, külseje szobrászati 
müvekkel van elárasztva. Gót alakú belseje és 22 
kápolnája középkori érdekes műtárnak nevezhető. 
Különösen szép Paduai sz. Antal szobra Sansovino-
tul; s a Buonarroti rajzai szerint készült üveg 
festemények ugyanott pompásak. A szentély emel
tebb helyen, s a nagyoltár magas mennyezet alatt 
van. Cassini első délvonala is itt látható. Sz. Pe-
tronius, a tanács elnökének fia, s a IV. század 
buzgó apostola megérdemli, hogy dicső sírjánál 
legalább egy pillanatra leborulj. 

Közel ide az Arciginnasio, hajdani egyetem, 
csinos épülete; mellynek 2 emeleti czifra folyosóit 
tanárok és tanulók. emlékei, ezímerei, s érdeme
ikre vonatkozó föliratok ékesítik, az ujabb nemze-
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dék ösztönéül. Földszinti szép kápolnája falain a 
Megváltó születését illető jövendőlések ábrázolvák. 

S. Domenieo-t igen ékes állapotban leltük. 
A szentélyt elkülönözö, pompás jedözetü kék és 
vörös függönyök ünnepies arezot adának neki. Az 
oldal-oltárok kelteje, szemközt álló kúpos hajlé
kokban, legérdekesebb. Jobbfelöl sz. Domonkos 
hamvai nyugszanak. A hiterös kor művészete 
megbecsülé a XIIL század lángajku térítőjét; s 
tiszta márvány sírmedrét jeles domborokkal vévé 
körül, az ö életéből. Nicola Pisano tanítványi — 
Fra Guglielmo Agnelli? — készítek főrészét a dicső 
ravatalnak; Niecolo di Puglia, és Alfonso Lombardi 
alkoták ujabb ékítményeit. A térdelő angyalok 
egyikét, és sz. Petronius szoborkáját Buonarrotinak 
tulajdonítják. Guido Reni szép frescoja fenn lebeg, 
a boldogultnak dicsőülését hirdetve. — Átellenben 
ragyog a Madonna Rosarii, piros selyemmel bevont 
aranydús kápolnájában. Föképét a rózsafüzér 15 
titkai környezik. Azonkívül Guido Reni és Caracci 
Lajos frescoi tündöklenek benne. Az előbbinek 
porait is ide helyezek, Enzio királyfi síremlékétől 
nem messze.3) 

A bolognai nemes szüzet, sz. Katalint polgár
társai egyszerűen la Santa-nak nevezik. Tisztelni 
sieténk őt a Corpus Domini egyházba; hol egy 
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oltár mögötti, arany himzetü karmazsin bársony 
fedte, körhajlékban drága mennyezet alatt, fejedelmi 
öltönyében trónon ülve szemlélők. Az 1465-ben 
elhunytat jámbor Clarissák Őrzik.4) 

S. Stefano kívülről keveset mutat; belül egy
házak tömkelege, 7 templom- és egy csarnokbul — 
Atrío di Pilato — csodálatosan összefűzve. Ezen 
változatossága a kisebb nagyobb, kerek és négy
szögű, alacson és magas, régi és ujabbkori szen
télyeknek igen meglepő. Könnyen eltévednél benne. 
Isis templomának helyén kezdett épülni sz. Pe'tro-
nius korában; s régi oszlopai-, durva vésetei- és 
falait elborító festvényeivel a keresztény régiség-
búvárt nagyon érdekli.5) 

A székesegyház — S. Pietro — homloka Tor-
reggianitól csinos; magas és világos belseje nag y 
szerű. Páter Magenta barnabita kezdé építeni. Hát
térén Urunk nagy alakja tűnik föl apostolaival-
Caraccí Laj. utolsó festvénye — Annunciatio — 
is itt van; és Gratianus síremléke, az egyházjog 
rendszerezöjeé. Mögötte a szép érseki-palota. 

Az Accademia — egykor jezuita collegium — 
képgyűjteménye, leginkább a bolognai iskola mü
veiben gazdag, s templomok és zárdák kincseiből 
népesült. Híresebb remekei: Urunk keresztelte-
lése Albanitól, Guercino sz. Brúnója, sz. Jeromos 

II. 14 
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utolsó áldozata Caracci Agostontul, Caracci Lajos 
kei\ sz. Jánosa. Pál megtérése, Domenichino Ágnese, 
Guido Reni Sebestyéné, Madonna-ja — della Pietá 
— és Apró-szentei, főképen pedig* Rafael sz. Cae-
cilia-ja. Franczia papunknak azonban e -nevezetes, 
mű nem látszott eléggé gyöngédnek. 

A 10 nap múlva ismét megnyílandó régi híres 
egyetemet, mellyről Förster irja, hogy kezdettől 
fogva tűzhelye volt a tudományoknak, s a melly 
Copemicust tanítványi, XIV. Ben ezét, Galvanit és 
Mezzofantit kedves övéi közé számítja, egy pilla
natra látni kellett. Az első emeleti csarnokot Gai-
vani márvány mellszobra diszesiti, baráti által em
lékül felállítva; föliratában jól hangzik: qui scien-
üam eximia pietate cumulavit. 

Bologna közsétánya — Montagnola — elha
nyagolt színben van; annál zajosabb a főtér, 
mellynek szökökútján e város művész-fia Giovanni 
óriási bronz Neptunja uralg; oldalait pedig komoly,1 

barna, régi köz paloták környezik. A Palazzo del 
Podestá II. Fridrik fiának halálos börtöne volt. 
Nevét viseli a terem — Sala del Re Enzio, — 
melly 1410-ben pápa választó zárcsarnokul — Con-
clave — szolgált. 

Este felé a hét százados konyult tornyok 
mellé telepedtünk; s az alattok nyögő kovács-mű-
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helyek kürtőin kipattogó szikrákon merengénk. 
A 256' Tőrre Asinelli kettős villámhárítóval bizto
sítja csonka fejét az égi tüzek ellen; s büszkén 
tekint alá mélyen — 8' — meghajló társára, a 
130' Garisénda-ra. Egyik valóban csúnyább a 
másiknál; s ha Piza kedves márvány hengerére 
gondolsz, majdnem utálattal tekintesz e feketevörös 
csupasz tégla-falakra. Mi is egyszerre ott hagyok 
őket, s véletlenül, valami jó szellem sugallatára, 
beléptünk a szomszéd sz. Bertalanba. A templom 
néppel tömve volt. Egyszerű szerzetes állott a 
szószék elé helyezett korlátlan emelvényen, egészen 
szabadon tetötül talpig kitéve a hallgatóság sze
meinek. Csak hamar észrevevém, milly bölcsen 
álliták föl öt kivül a cathedrán; mert benne olly 
formán nézett volna ki, mint egy fölingerlett orosz
lán a szűk kalitkában. Legalább két ölnyi téren 
olly sajátszerüleg fesztelenül viselé magát, olly in
dulatosan járt alá s föl, olly változatos hanglejtés
sel beszélt a legkínosabb nyöszörgéstöl a legmé
lyebb mennydörgésig: minörül fogalmatok sincs. 
Padre Leonardo, sz. Ferencz rendű református, 
Camerinoi híres szónok, a 15 napi lelkigyakorla
tok végszavait hangoztatá. Mintha Dantét költői 
prózában szavalta volna el, olly iszonyú képekben 
rajzolá az utolsó napok borzasztó jeleneteit. Ugo-

14* 
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Jino fonnyadt alakja, mellyet ma az Aecademiában 
láttam, álla előttem; midőn ijesztő remegéssel 
kiáltá: Hogy menjek én a rettenetes biró elé. 
Egyes villámokként czikáztak előadásában a néptől 
jól értett latin mondatok: Surgite mortui, Surgite! 
Venite ad judicium! S ugyan ö, az állvány ellen
kező szögletébe vonulva, a bűnös szerepében ret
tegve nyögdösé: Montes, cadite super nos! Néha 
el el látszott lankadni, s csendesen, nyugodt ke-
délylyel elméikede: de ez csak egy pár perczi°* 
tartott; s ismét fölhevülve tört ki buzgó szenve
délyének legmagasabb foka. Végre térdre borulni 
kényszerite mindnyájunkat; s Pietá-t Misericordia-t 
esdett le, és vele együtt a töredelmes nép felülről. 
Lassanként elsötétült a téres egyház; míg utoljára 
alakját is alig vehetők észre a lelkesült szónoknak*^ 
egyedül rémitö hangja dörgött végig a magas bol-
ozatok alatt. Végáldás fejezé be az üdvös ájta-
osságot. 6) 
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• X1YIII. 

VELENCZE, oct. 11. 

A lagúnák bűbájos palota-szigetéből, sz. Márk 
piaczától 10 lépésre irok. Képzelheted mennyire 
sietünk. Tegnap délelőtt még Bolognában, ma már 
itt vagyunk; pedig három nagyhírű város kitűnőbb 
nevezetességeit is útba ejtettük. 

Bolognából kiindulva, a Madonna di S. Luca 
fénylő kúpját sokáig nem vésztők szem elöl. Még 
most látszott igazán, minő magasságbán s mennyire 
távol uralg a dicső szentély. Hazánkra élénken 
emlékeztető, termékeny, fátlan mezőkön repült a 
posta; s délután jókor Ferrarában vaiánk: hajdan 
a tudomány- és költészettel- fénytüzö fejedelmek 
udvara-, most â2 üres és néma paloták városában; 
mellyeknek tündöklő diszitménye már rég a pókok 
zsákmányául szolgál. 

A mi az utast rendesen ide vonja, azt mi is 
hamarjában megnéztük. Egyetemi könyvtára az 
első, mellyen a déli költészet fényköre lebeg. Szép 
miniature-os kar-imakönyvein kívül, az olasz ira-
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lom kedvelőjét különösen érdeklik némelly profán 
ereklyéi. Ariosto, Tasso, Guarini kéziratait értem; a 
másodiknak leveleit sz. Anna kórházából; az első
nek karszékét, tentaszerét, barátja Tizian metszette 
arczképét, 52-szer kiadott Orlando-jának első kia
dását X. Leo engedelmével s az életében utolsót 
VII. Kelemen szabadalmával, végre pompás sírkö
vét a büszke fölirattal.J) 

S. Maria del Vado érdekli a hitbuzgó vándort; 
meg a domborzatos fekete homlokú, német-bizanczi-
olasz modorú székesegyház: szentélyének háttérén 
Bastianino Végitéletével, Garofalo Madonnája-, Bin-
delli és Mareseotti bronz szobrai-, III. Orbán s 
többek síremlékei-, és híres parányképdás kar
imakönyveivel. A költészet barátja pedig alig várja, 
hogy Tasso világhírű börtönének sötét boltozata alá 
jusson. A keresztény azonban nyugodtan megnézi 
ezt is, mert a „Megszabadított Jeruzsálem" szerző
jét legkedvesebb dalnokaink egyikéül tiszteli; de a 
szép tiszta kóroda sem kerüli el figyelmét, melly-
hez ama szűk falüreg tartozik. Közel ide a feje
delmi Castello, melly szilárd tornyai- és vízzel tölt 
árkaival most is daezosan néz ki. 2) 

Hat órakor postakocsink, Ariosto terén át, 
kirobogott a szép, hosszú, erős, de pusztán álló 
lehanyatlott városbul. Az osztrák sereg lakta For-
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tezza balra maradt; s egy óra múlva Ponte-Lagos-
euro-nál a széles Po alacson partjain állánk. Borús 
holdvilág lebegett a pápai álladalom fölött, mellytöl 
érzékeny búcsút vevénk: mig a lassú folyam árjain 
repülö-hidunk átcsuszamlott. Majd földerül szép 
napod neked is, annyiszor zaklatott szentséges atya; 
hiszen rád ülik különösen az egyház felöli mondat: 
Miként a hold enyészni, fogyatkozni látszik ; de soha 
el nem enyész. A Po-n túli udvariasan kimélö 
vámtiszt kedvesen emlékeztete rá, hogy itthon va
gyunk a birodalom határán belül. Az Etsehig még 
eső, s jobbra balra czikázó villám kisért bennün
ket ; de Rovigoban, hol éjfélkor egy órát pihenénk, 
tisztulni kezdett, s mára szép napunk lön minden 
tekintetben. 

Reggel hajnal előtt Padua déli kapuján — di 
S. Croce — beértünk a postaház udvarára. Az 
ószerü komoly város magas bástyái közt, kivülünk 
valószínűleg mindenki még édes álomban szender
gett; nem vala tehát más menedék, mint az épen 
átellenben lévő, éjjel nappal nyitott, Pedrocchinál 
várni a teljes megviradást. így vezete sorsunk le
gelébb is oda, hova különben legutoljára szándé-
kozánk,Paduánakegyik legnevezetesebb csarnokába: 
e valamelly régi templom romjain egészen márvány
ból emelt, s a maga nemében talán legszebb kávé-



216 

házba. Innen piros hajnallal kiindulánk műkincsei
ben és egyházaiban válogtitni a városnak; hol a 
XIIL században uralomra" jutott germán épitömodor' 
olasz befolyás által legszebben mérsékelve látható. 

Bel Carmine-, Eremitani- s a szomszéd kis deli' 
Arena-ból egyenesen a mindnyájunkat különösen 
vonzó il Santoba, sz. Antal sírjához siettünk. A 
templom egyszersmind nagyszerű, gazdag mütár; 
támoszlopai köröskörül telvék sírkövekkel: mintha 
e paduai szegény barát közelléte által legjobban 
megtiszteltetve érezték volna magukat a világ nagy
jai, a harezfiak, tudósok sat. De megtisztelte va
lóban a képző művészet Olaszhon e legnépszerűbb 
szentének hamvait. Azon emelt hely, egy balol
dali kápolnában, hol tetemei nyugszanak, jeles szo
bormüvekkel megrakott síremlék és oltár egyszer
smind. A kápolna falain is néhány jelenetet a szent
nek életéből carrarai tiszta márványba vésve szem
lélsz; legjobbnak tartják a 4. lapon egy leány fel
támasztását, Sansovinotul. Parodi és Marinali nagy 
ezüst gyertyatartói figyelemre méltók. — A templom 
szentélye magas vörös márvány közfallal, s közben 
eső szép rostélyzatokkal van négy oldalról elkerítve. 
Donatello nagy Feszülete, s Andrea Riccio jeles 
bronz gyertyatartója, és domborzatai az ó szövet
ségből benne föltűnök. A nagyoltár háta mögötti 
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gyönyörű kápolnában lévő tesoro csak későbben 
— 10 óra felé— nyilt meg* számunkra. Ugyanak
kor mutatá meg egy jó Páter a híres juhászkutyá
kat; 3 közül egyik Bernhard hegyéről való. Va-
lery közlése után ösmerém e hív kincstárnokokat; 
mellyekröl ö irja: Paduai sz. Antal templomában 
régi idötül fogva dalmatiai juhászebeket használtak 
örökül De 1797-ben a forradalom farkasai eröseb-
bek valának. Akkor olvadott le 3 nagy arany 
lámpa a szentnek sírjáról; pedig egyikét a zultán 
ajándékozta. Szerencsésbek voltak a Lazaristák, 
kiknek zárdája a szigeten épen azért maradt épen, 
-mert török fermanj ok volt. — Voyage en Italie.— 
A templom előtti téren áll Gatta-Melata velenczei 
hadvezér jeles lovagszobra, Bonatellotul.3) 

A kedves régi füvészkert mellett visz az út 
S. Giustina-ba. Pompás építészete valóban meg
lepő e rendkívül nagyszerű, tiszta hajléknak. Ve-
ronese Pál festvénye is örökíti a hösszüz vértanu-
ságát, melly a földalatti üregek egyikében történt. 
Oltárai szobrászati müvekben gazdagok. A kar
székek Tametszvényei jelesek. Sz. Mátyás, sz. Pros-
docimus és a czímszent hamvai tiszteletre méltók. 
Mellette van az eröfogyott vitézek zárda-háza, — 
Laeso miifti Franc. I. 1822 —; s az előtte elterülő 
szép mező közepét a szabad ég alatti Pantheon fog-
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lalja el. Völgy rétjének — Prato della Valle — 
nevezik e tojásdad alakú kellemes sétatért, melly-
nek zöld árnyaiban az itteni egyetem híres tanít
ványinak szobrai — 74 — fejérlenek. 

Ezen keresztül térénk ismét a városi zajos ut-
czákba vissza; s miután Fasolato 60 bukott angya
lát egy darab márványból a Pappa-Fava palotában 
fölkerestük: a székesegyházba sieténk, mellynek 
külön keresztelőjét Padovano-ék fest vényei ékesítik. 
Amabban láttuk Petrarca szép mellszobrát is, ez 
aláírattál: Antonius Barbo de Sconcino, Canonicus 
Canonico.4) Ezután menénk föl a két piaczra nyúló 
Palazzo della Ragione roppant teremébe; — hossza 
256', széle 86% mag. 75'. — Óriási faboitozatnak 
kellene inkább nevezni, mellybe Donatello nagy fa
lova igen beillik. Miretto — és nem Giotto — idöe-
mésztette, csillagjósló, érthetlen festvényei özönlik el 
végtelen falait; s Titus Livius emléke — ki a kö
zel Abanoban szül. — és a híres Lapis vituperíí — 
Szégyenkö — rósz adósok ^számára, mellynél tehe
tetlenségüket nyilván be kellé vallaniok, nem ke
rülhetik el a vándor figyelmét. Végre a Sansovino 
építette nagy egyetemnek nem csak tanári czítne-
rekkel tölt oszlopfolyosóit; hanem gazdag természet
tani tárházát is, leginkább Galilei gerinczcsontjáért, 
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mellyet a franczia nagyon óhajtott ösmerni, meglá
togattuk. 5) 

Déltájban már vasúton valánk, nyugat felé. Pa-
duán túl ismét előttünk volt a nagy síkság, mellyet 
Lombardia kertének méltán neveztek el. Jobbfelöl 
a tiroli hegyek véglánezai, balról a napfényben 
úszó euganei halmok mutatkozának. Közöttük csupa 
kert, mellynek ajtain azonban az ösz lassan kopog
tatott: a dús mező termékeny fáinak levelei pirulva 
sárgulni és hullani kezdenek; az érett szölögerezdek 
minden oldalról meztelenül esüngöttek. Vicenza is 
már e kertben fekszik, a bericoi dombok alján; hol 
a levegő valóban balzami szelidségü, s a szép vá
rost szölöfüzte olajfa-sorok kerítik. Alig bírtam 
megállani, hogy a kedves Veronába — Zeno atyá
hoz — át ne ránduljak; jól tudván, milly gyönyörű 
térségen vonul el e pálya, mellyet a szomszéd halmo
kon omladozó várromok, — köztük a Monteechi 
családé is? — még érdekesebbé tesznek. De ne 
tovább-at kiálta az idö sebes röpte; és Palladionak, 
a nagy építésznek, egyszersmind legjelesebb mü
veit bíró szülővárosánál leszállánk a csakhamar 
odább robogó gözkocsiból. 

Kedvesebb fekvésű és arczulatu helyet kép
zelni sem tudnál. Először is Monté Bericö-ra ván
doroltunk föl, szakadatlan ívezetek alatt, a Ma-
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donna drága templomába. Most is ágyutelepek ül
nek a nyilt tetőn; pedig az utolsó mennydörgés 
nyomai még széliére láthatók. Paolo .Veronese 
nagy festvénye a kolostori ebédlőben nincs többé. 
A zárda ablakából igen szép a kilátás Padua sík
ságára ; a javítás alatt lévő templom elöl Vicenzára. 
innen szemünkbe ötlött Palladionak alant a völgy-, 
beni kies halmon fejérlö híres Rotondája; hová 
azonnal lesiettünk, szőlőskertek és nyaralók közt. 
Négy templomi-homlokzat, s egy kúpos körterem 
föalkatrészei. Egykor Capra grófoké; most Alber-? 
tini veronai ügyvéd birtokában, jóformán elhanya
golva. 

A közel folyam partjain lassan besétálánk a 
csinos városba. Székesegyháza német-olasz ízlésű, 
Montagnaék és Maganza festvényeivel. S. Corona 
külseje keveset ígér; belsejét is most csinosbitják. 
De Veronese és Bellini müveivel kérkedik; s eze
ken kivül S. Iphigenia régi szobrát, egy szép már
vány oltár sudár oszlopait, és a Szentháromság 
sajátszerű ábrázolatát mutatja. A Teatro Olimpico 
mindenesetre igen érdekes tanuja annak, milly szel-
lemdúsan tudá Palladio a régi színházak szerkeze
tét könyvekből kiszemelni. Ugyanő tudott Vicenza 
palotáinak homlokára a romai diadalivekkel vete
kedő kellemet igézni.6) 
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Este felé indulánk Veienczébe, Paduáig már 
ösmeretes utón. Azon túl bealkonyodott; s Chiog-
gia felöl kékellö villámfénynél roboga sebes vona
tunk keresztül a lagunai páratlan hídon. Egy pii-
lantást veténk, szállásunkat keresve, a ragyogó sz. 
Márk piaczra; és nyugalomra hajtók a sok nézés
ben elkábult árva fejünket. 

XML 

VELENCZE, oct. 12. 

Olasz utam kezdetén nehezen hittem volna, 
hogy e csodavárosban csak egy napot fogok töl
teni; pedig igy kell lenni: 24 órai múlatás után 
kötelességen érzete tovább menni kényszerít, Vi
gasztal ugyan a remény, miszerint Bécsből ide 48 
óra alatt juthatván, alkalmam leend e látogatás 
hiányait kipótolni; de mégis sajnosán esik, olly 
melegen ápolt, és nagy gonddal kiszabott utiterve
met épen végén illy irgalmatlanul megcsonkítani. 
Azonban annyi kedvezmény után, e kis nélkülözést 
szívesen el nem tűrni, hálátlanság volna. 
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Ma reggel olly förtelmes időre viradánk, melly 
képes Velenczét is csúíía, és sz. Márk piaczát kel
lemetlenné tenni. De szerencsénkre, lakunk igen 
közel esvén, csak hamar átfutánk San Marco-ba, 
innen később a Doge-palotába; s mig oda kinn 
borzasztó szélvész dúlt, és vízözöni zápor ömlött: 
az alatt mi kényünkre lépdelénk egyik teremből a 
másikba; s kéjelegve merültünk el annyi század 
buzgalmának, annyi lángész remekmüveinek szem
léletében. Első pillanatban alig tudod meghatározni, 
szép-e, tetszik-e az: a mi előtted áll, szemeid káp
ráztatja, s a minek bűvös, hatását magadon tapasz
talod, ha minden vallásos érzelmet le nem vetkőz
tél. Ne alkalmazd az izlés mindennapi, rendes sza
bályait e rendkivüli, kifejezhetlen modorú, s egészen 
sajátságos alakú pompás épitvényre; mellyröl fél
század előtt irta Staelnö: hogy külseje inkább tö
rök mecsethez, mint keresztény templomhoz hason
lít; az idén pedig egy német utazó, ki Vándorleve
leket irt Olaszhonbul, addig addig nézegette, mig 
kénytelen vala megvallani: ich weiss nicht, wie er 
aussieht,... wie ein Thor in den Zaubergarten. — 
Nem tudom, hogy néz ki, . . . mint valamelly tün
dérkert kapuja. — Valóban a velenczei építészeten 
általában nagyon észre lehet venni a keletteli rop
pant közlekedés nyomait; s az idézett franczia nő 
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elmésen jegyzi meg, hogy tornyai is valamelly moz
dulatlan hajó felnyúló árboezaihoz hasonlítanak. 
Első alapitójának 977-ben Sophia temploma lebegett 
szeme előtt; de csak egy század múlva szentelek 
föl. * S ez alatt keletkezett ez idegenszerű, fönséges 
vegyülete a félig keleti félig német, vagy görög
arab épitömodornak: melly arany-, mozaik-, farag
vány-, drága márványok- és oszlopokban, szobrá
szati müvek- és síremlékekben hihetlen gazdag, a mű
vészetnek majdnem minden korszakából, üt kúp, 
öt bejárás és öt ezer — ? — oszlop nemde összeü
lik. Részletes leírásához fogni nem merek. A 
büszke köztársaság Isten után magát is igyekezett 
e közemlékben dicsőíteni, s nevét örökíteni. Azért 
e czélra minden hatalmában álló erőt, kincset és 
művészi tehetséget felhasznált.*) 

A komoran-tarkázott homlokú doge-palotába 
bajos elfogulatlan kedélylyel lépni; hiszen annyi, 
történet és regény szülte, félelmes emlékei Ve-
lenezének majdmind e helyhez csatolvák. Az e§ö 
olly sűrűen hullott alá, mintha leakarta volna mosni 
előttünk az ,,óriás lépcső44 véres nyomait; de mi a 
zápor daczára is ünnepies komolysággal lépdelénk 
föl Mars és Neptun, Sansovino alkotta, valóban óri
ási szobrai közt Nyomát a vádleveleket elnyelő 
oroszlán-főnek 2 helyen is mutatá az udvaron tűs-
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tént hozzánk csatlakozó kalauz. Legelőször a nagy
tanács — most könyvtár — teremébe vezetett, Tin-
toretto roppant Paradicsomát bámulni; Veronese a 
padlazatról hiányzik. Ez után a szavazó terembeni 
történeti képeket Veleneze dicső századaiból néze
gettük. E két terem párkányzatát foglalják el a 
115 Dogé arczképei, többnyire Tintorelto-, Pálma-
és Bassanotul. Öt öregé hiányzik, és Marino Fa-
Ueroé. Manin az utolsó, ki 1797-ben nem alhatott 
a francziáktól. Ez volt a legújabb nemzeti gyűlés 
színpada is, mellyröl az a hír terjedett el: hogy e 
palotát s az új Procuratia-t elzálogosítani, és a meg-
becsülhetlen képeket eladni kész vala; s azért le 

"is szedeté azokat? Most azt mondják, hogy a 
drága festvények néhánya ostrom idején sérült meg, 
s kijavító kézre vár. A többi, „követségi" és „ta
nácskozási" és különféle névvel jelelt pompás haj
lékokba sorban elvezetik a vendéget, s minden 
nevezetességekre figyelmeztetik; még csak arra is, 
miszerint az idegen köpetnek csupán az elfogadó 
emelvény 2-ik lépcsőjéig vala szabad mennie. Hogy 
mindenütt a velenczei iskola főrangú festészeivel 
találkozol: természetes. El ne feledd a tanácsko
zási csarnokok egyikében az elnök ülése fölötti 
mondatot; mellynek a többi közt e szavai márványra 
méltók: Legum idcirco omnes servi sumus, ut liberi 
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esse possimus. — Azért vagyunk mindnyájan a 
törvénynek szolgái, hogy szabadok lehessünk! — *) 

E művészeti vándorlást Sansovino fényes „arany 
lépcső" jével kezdheted, vagy végezheted; mellynek 
sötét ellenképe a „fohászok hídjára" és a tömlö-
ezökbe vezető szűk lejárás. Mintha megunták volna 
Velencze urai a folytonos vádakat és borzadalmas 
meséket tovább is eltűrni: most már nem a Cice-
rone-k legegyűgyübbike, hanem hivatalosan oda 
állított ? ritka ékesszólással biró kalauzok által ve
zettetik a látogatókat. Kik soha sem mulasztják el 
figyelmeztetni az idegent, hogy: valamint a leg
felső kamarák erős deszkapadlásból álló födözete 
korántsem volt közvetlen az „ólom tetők" alatt; 
tehát a naphöségtöi okozott forró kín jó adaga a 
költök agyában lángolt: ugy a föld, vagy épen víz 
alatti börtönökben soha víz nem rothasztotta el a 
.nyomorú foglyot; hanem fával egészen kibélelt egyes
ben, tölgy ágyán ülve elmélkedhete bűnei fölött. 
A kinek mégis tetszik rendkivül irtózatos képeket 
alkotni magának e velenezei börtönök rejtelmeiről; 
habár sötétebbeket is, mint a történeti száraz igaz
ság engedi: miattam teheti. Nekem épen nincs ked
vem ez olygarchia védlevelét irni; sőt nekem is 
méltó panaszom volna e hideg kereskedő aristo-
-cratia ellen; de ez úttal nincs idpm rá. Egyébiráni 

II. J5 
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á fohászok hídját „a velenczei Capitol ezen tar-̂  
peji szikláját" megnézve, magam is örömmel léptem 
a szabad levegőre; mert igazán, a minden túlzás
tól ment tiszta valóság is elég borzasztó ott alant. 

Mig mi a vér és homály országában botorká-
Iánk, fenn és kinn az idö szeiidüini kezdett; s 
azért körültekintvén egy kevéssé a már most de
rültebb piaczon. jó kedvvel bocsátkozánk a szépen 
megmosott utczák tömkelegébe, hogy e város 
szebbnél szebb templomainak néhányába juthassunk. 
Hogy a vándor e műkincsekkel tölt egyházakat 
minden oldalról méitánylani, képes legyen:1 a ve
lenczei festesz iskola történetében jártasnak lennie, 
jelesen annak alapitóját Tiziant és hü tanítványig 
Tintorettot s Veronai Pált, meg a 2 Pálmát sat 
ősmernie kell. Vagyis inkább itt tanulja őket iga
zán becsülni; hol már nem egyedül a köztársaság 
dicsőségének szolgáltak, gyakran hízelgő túlzással: 
hanem a nagy Isten örök dicséretét hirdetni, s a 
keresztény hit szelid alakjait elbájoló magasztos 
fénybe helyezni tárták művészetük legszentebb • fela
datának. Illy érzelemmel keresők föl egymásután: 
S. Maria Formosa-t. S. Giovanni e Paoio-t, S. Giov. 
Grisostomo-t; s a világhírű Bialto roppant köivét 
útba ejtvén, S. Salvatore-t nézők meg, honnan 
egyenesen sz. Márk terére visz a Merceria.3) 
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Derültebb ég alatt egészen más kedélylyel jár
tunk a gyönyörű piacz fejér márvány és fekete 
trachyt négyszögekből rakott szönyegszerü köve
zetén. Sejteni kezdők csakugyan, hogy a világi
nak egyik legszebb építészeti pontján állunk. Két-
íelöl az ezer egy éjszakára emlékeztető, szakadat
lan oszlopsoron nyugvó márvány paloták: procu-
ratie nuove, és proc. vecchie; háttérben a Napó
leon alatti alkirály számára épült Palazzo Sovrano; 
előtted pedig az örökké érdekes, esodaszerü sz. 
Márk. Most lehete tisztán látni hasonlithatlan arcz-
képét, s a homlokán díszlö ritka fényű mozaikot, 
meg a templomtornácz tetején álló 4 bronz lovat, 
mellyeknek oda helyezését Császár méltán hely
teleníti; de meg tudjuk fogni, ha nem feledjük: 
miként sz. Márk dicsősége és a velenczei név 
jelentősége, nagysága elválaszthatlan lévén, min
dent rá akarának halmozni, a mi előttük ritka, 
becses volt. Jól tudtak repülni e paripák, min
denkor a győzőnek nyomait követve. Valószínűleg 
Constaritinnal mentek a keleti bírálom fővárosába; 
Dandolo Henrikkel 1205-ben ide, 1797. Párizsba, 
s 1815. ismét haza nyargaltak. Megint beigéze 
bennünket az egyház sajátszerű alakja; s épen jól 
esett, mert dóltájbani világosság szükséges komor 

15* 
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belsejének földerítésére. Ez órában nyílt meg előt
tünk a kincstár ajtaja is.*) 

Most vala legalkalmasb időnk a — 335' — 
Campanile tetejére kényelmesen fölsétálni. — Ha
talmas emberek fellovagolni szoktak. — A város
nak és apróbb szigetekkel behintett lagunáknak 
inneni teljes átnézete kimondhatlanul érdekes, és' 
páratlan élvezet a maga nemében. Nem a felhőtlen 
ég tiszta kék öléből leragyogó nap vidám sugári-
ban tündöklött ugyan a térkép; száguldó terhes 
föllegek sürü tömege alkota fölöttünk komor bolto
zatot, s a kikötőn túl szabadon csapongó haragos 
hullámok félelmesen feltúrt arczát mutaták a zajló 
tengernek: de Velenczén és 70 szigetén egyedül 
illy zápor után keletkező kristály tiszta, egészen 
átlátszó, finom levegő-réteg nyugodott, mellynek 
komoly-szelíd világában rendkívül élesen lerajzolva 
terüle szemeink előtt el minden tárgy; s elborult, 
de csendes ég alatt a messzeterjedö látkör szélein 
is élénk képek merülének föl a tenger hullámiból. 
Csak innen láthatók S. Lazzaro-t a meehitaristák 
csínos zárdájával, Murano-t gyöngy és tükör gyá
raival, az erős Lido-t, s az „ausu Romano, aere 
Veneto" emelt óriási kögátakat, — Murazzi. — A 
134 csatorna hálózatába szorult, s 450 híddal 
összefűzött csodaváros tömkelegéből mellettünk 
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felnyúló sz. Márk torony-kúpjai csillogni kezdenek; 
s a szép domborzatú réztalapokon magasuló három 
fenyüszál ismét Cyprus, Candia és Morea zászlóit 
lobogtatá, — a képzelödésben. — Kinek volna in
nen kedve leszállani, ha sorsa nem kényszerítené 
tovább sietni?5) 

Két óra tájban a Piazzetta partján ácsorgó 
sajkások egyikét, előre kiszabott állomásokhoz 
teendő kirándulásra felfogadók. Castrum doloris-
nak nevezik s méltán a velenczei fekete gondo
lát; de annál is roszabbnak találod esős időben: 
mert amabban legalább kényére nyugszik a halott; 
ebben pedig kényelmetlenül guggol, a kinek nincs 
kedve kivül a sajka orráról élvezni Velencze pa
norámáját. Tudjuk, hogy a Canal grandé óriási 
kigyó alakban nyúlik át az egész városon; s két 
felöl a legjelesebb palotákkal van beszegve, mintha 
szántszándékkal akarná e vonalon kitárni minden 
kellemeit. A ki már Regatta-t nem láthat, sem 
Fresco notturno-t — éjjeli kivilágítást — : legalább 
nappal ladikozza végig a nagy csatornát^ Ebbe 
tértünk mi is be; de korántsem olly szándékkal, 
hogy egészen lássuk: nekünk alig vala egy har
madához szerencsénk. Pazarfényü palotáit Császár 
most égbemeredezö sziklakoporsóknak nevezi; azon
ban ismét föl kezdenek elevenülni, csakhogy ide-
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gének pénzén, s azok örömére. Az Accademia 
delle belle arti előtt állapodánk meg- először is, 
me.lly a velenezei festesz iskola müveinek teljes 
gyűjteményével bír. Itt van Tizian dicső Assunta-
ja, mellynek Schiavoni a pétervári képtár számára 
igen sükerült másolatát készité az idén, s ama 
gyönyörű nagy. festvény: a kisded Mária első tem
plombamenetele; Veronai Páltól Mária koronázta-
tása, és Urunk Levi házában; Gentile Bellini Kör
menete sz. Márk piaezán 1466-ban; Tintorettotul 
Krisztus a keresztfán, és a sz. Márk által megsza
badított rabszolga; Padovanino Kánai-menyegzője; 
s a Dogénak egy gyűrűt átnyújtó halász Paris 
Bordonetól. Canova vésüjét is itt őrzik a jobb 
kezét rejtő ham veder fölött. 

Nem messze van ide S. Maria Gloriosa ai 
Frari; hova Foscari, Balbi és Mocenigo paloták 
előtt elhaladva jutánk. Német-olasz modorú egyház 
Nieola Pisano-tul, egyike a legnagyobb- s legszeb
beknek itten; sírkövek- és szobrászati müvekben 
pedig olíy gazdag, hogy a fennemlitett S. Giovanni 
e Paolo-val együtt Veleneze Pantheon-ának mon
danád. A Canovatól Tiziannak tervezett, s halála 
után szobrász-tanitványitói neki szentelt emlék fel-
ötlöleg hasonlít a bécsi Krisztina-éhoz. Szembe 
vele kezdé Zandomeneghi Tizian fénysírját emelni; 
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de egy pár gyöngéd nemtön kivül egyebet még 
most nem mutat föl. — Szűk csatornán evezénk 
át a Canal della Giudeeea tág medrébe; hol a ha
sonnevű szigeten Ii Redentore-t, Palladio ritka kek 
lemü templomát kerestük. Szíves kapucinusok őr
zik a nagyoltárt övező szép domborokat, s Giov. 
Bellini, Paofo Veronese, Tintoretto, Pálma és Bas-
sano gyönyörű festvényeit. — Örömmel hallgatám 
az egyik sajkást, milly édesen beszélé: hogy ez 
egyház is, valamint a következő della Salute dög-
mirigytöli szabadulás hálaemléke; s hogy még 
mindig évenként, a jő széles tengerközön át fűzött 
hajóhídon, szokott a haladó körmenet ide vonulni. 
Az alatt S. Giorgio szigetére és templomába értünk; 
melly hasonlólag Palladio remekalkata, jeles oltár
képek-, s Fiammingo ügyes favéseményeivel az 
imakarban sz. Benedek életéből. VII. Pius emléke 
él itten eltörülhetlenül: az isteni gondviselésnek 
egyháza fölött csodásan őrködő hatalmát dicsőítve. 
E kis szigetre szoritá Napóleon világuralma az 
egyetemes egyház szabadságát; s innen kelt ki a 
szelid főpap, ki merő szilárd türelmével amannak 
iszonyú buktát tálélte. —• Végső állomásunk a 
csinos Dogana melletti pompás egyház volt: S. Ma
ria della Salute. Külsejét szobrok- s oszlopokkal! 
túlterheltségről szokás vádolni; de mozaik padlatáí, 
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merész kúpját, Diana fejér márvány oszlopait, $ 
Tizian remekeit dicsérni kell. Szomszédja a nagy 
Seminario, becses képgyűjteményével.6) 

Mire a Piazzetta oszlopaihoz ismét közel va-
Iánk, be kezdett esteledni. Sajátszerű érzelmet ger
jeszt a tenger mélye fölött bűvösen lebegni tetsző 
partokra kiszállás, s csakugyan érdekesebb ide 
hajón, mint vasúti vonalon érkezni; kivált az 
alkony óráiban, mikor igazán hajlandó vagy sz. 
Márk piaczát a föld kerekségén létező minden köz
térek legszebbikének itélni. Tudtuk mi azt, hogy 
Velenczéröl méltó fogalmat leginkább e téreni esti
séta alkalmával szerezhetni: midőn az egyszerre 
legpompásabb társalgási teremmé alakul, mellynek 
födelét a csillagos ég sötétkék boltozata képezi. 
Be a szemet, szivet elragadó tündérfény képzetün
ket nagyon túlszárnyalá. Valóban nappallá va
rázsolva találtuk az éjjet, s az itteni nyilvános, 
élet gyülpontjává az oszlopfolyosókat; hol a lege
lőkelőbb, s legszegényebb néposztályok tarka ve
gyületében, a legélénkebb, igazán olasz mozgalom 
képe gyönyörködtete, mig ebben is elfáradva, to
vábbi utunkra fordítók figyelmünket. 7) 
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I . 

TRIEST, oct 13. 

Tegnap este hajóra szállva, Tasso stanza-it sze
rettük volna hallani az ügyes gondoliere-töl; de 
csak némán lebegett a könnyű sajka, keresztül az 
éji homályon, gőzösünk alábocsátott lépcsőihez. 
A gyöngén fátyolozott hold és reszkető csillagok 
jót igérének az elöbbeni éjszakán át borzasztólag 
dúlt vihar után. Valaki azt monda, hogy a ve-
lenczei éjjelekben valami föl ingerlő van, s a gon
dolatokat erővel szakítják ki lelkünkből. Nem tu
dom, ez volt-e oka; de álmatlanul jártam föl s alá 
egy darabig a födözeten. Velencze fölött, különö
sen a szemközt lévő piacz irányában, leirhatlanul 
szép fényözön lebegett; melly a csendes tenger 
sima tükrében alólrul is fölverödve csupa tüz-für-
döbe meritó az egész várost. Hajdani dicsőségé
nek arany sugarai látszottak a lesujtottat környezni; 
s félelmes nagy múltjának emlékeit idézvén föl, ön
kénytelenül is azon kérdést intézek a szemlélőhöz: 
miért nincs itt sem úgy többé, mint volt régen? 
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Igen sok kalandorszerü, mesés nézet terjedett 
el századok folytán e várusrul; pedig meg-kell val
lani, hogy, miután a Kelet-indiába vezető tengeri 
út feltalálása életerét elzsibbasztotta: korántsem 
túlszigor, hanem elgyengülés, belső rothadás és 
titkos feloszlás következtében bukott meg Adria 
királynéja; örök bizonyságául annak, miszerint merő 
pénzuralom, melly a minő hideg és irgalmatlan, 
épen olly közönyös sőt vallásgyülölö szokott lenni, 
népeket és álladalmakat tartósan sohasem boldogít. 
Milly sajátságos fogalmaik voltak ezen tözséreknek 
a kormányzási eszélyességröl, kitetszik azon egyet
len egy elvből is, miszerint: ,,az állam érdeke nem 
kivánja, hogy papjai példásak legyenek, mert a nép 
akkor őket nagyon is fogná tisztelni és szeretni.4'*) 
S ezért nem szerették ők sohasem a jezuitákat. Ezt 
tudva, épen nem csoda, hogy illy eredeti bölcse-
ségü országiárok hathatós pártfogása alatt, ne ány 
gonosz ember 1546-ban Vicenzához közel nagy ta
nácskozást tarthatott, miként pusztítsák el Krisztus 
religioját; és Cremonini Caesar a paduai egyetemben 
legdurvább materialismust taníthatott. Egyedül Gior-

*) La rag-ione di stato non vuole, che i suoi sacerdoü 
siano esemplari, perché sarebbero troppo riveriti ed amati 
dalia plebe.—-Discorso aristocratico sopra il governo de' Si-
gnori Venezianí. 
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dano Bruno istentelensége tudta ezen elkorcsosult 
lelkeket is egy pillanatra fölingerelni. E szökött 
barátból egymásután átváltozó kálvinista, anglica-
nus, lutheránus és végre Ranke szerint „valódi .phi-
losophus" olly szemtelen, vakmerő gyűlölője volt 
a keresztény hitnek, s annak kiirtásán annyira igye
kezett: hogy még e szabados köztársaság is átadta 
az inquisitionak. Mire nézve azt jegyzik meg: hogy 
ez intézet Olaszhonban csak a legfelötlöbb esetek
ben avatkozott be; de akkor szigorúan. Hanem 
meg is őrizte a népet az elcsábítás veszélyeitől. 
Különben, mennyire ohajták ezen jó urak a XVI. 
századi vallásujitást a lagúnák közt meghonosítani, 
hogy ekként a lelki uralmat is kezeikbe kerítsék 
s kényök szerint gyakorolhassák: azt csak a Sarpi 
korának eseményeit részletesen ösmerö tudhatja. 
S talán valóban sükerült volna kétszínű ármányko
dásuk: ha a nép szivében gyökeret vert szerzetes 
rendek hősi elszántsággal ellent nem állanak mind
halálig. l) 

Illy hitetlen s épen olly mértékben esztelen 
politikai eljárással, mellynél a vallás mindig csak 
áiarcz vala, rongálta magát a büszke kalmár állam; 
megfelejtkezve arról, hogy épen a keresztes hadak 
korában, s a kereszténységnek tett — önző — szol
gálatai által vetette meg alapját későbbi hatalma-
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nak: nüg végre elfajuitságának méltó jutalmául, 
1797-ben a franczia köztársaság elaggott testvérét 
karjai közé szorítván, csupa rokonszenvből megfoj
totta. Azonban e sötét éjjeli rajz miatt ne gondol
játok, hogy én sz. Márk kegyenczét gyűlölöm. 
Maga azon körülmény, miszerint az egyházi épí
tészet egyik csodaszép müvét bírja, s folyvást tisz
teletben tartja, képes engem kiengesztelni az eleset
tel; kivált miután tulajdon szennyeit, s többször 
inkább a másokét, saját vérével mosta le nem 
egyszer.2) Érzékeny búcsúzó pillantást vetek te
hát feléje, midőn ágyamba leüzött a rám nehezedő 
álom; mellyből a gőzös indulásakori mozgalom félig 
meddig, egészen csak a ma korán bevilágító hajnal 
ébreszte föl. 

Gyönyörű napra viradtunk.1 A magas Alpe-
sek ünnepies fejérbe burkolva fénylének á tisz
tában kelő nap sugárinál. Utoljára mulatánk a ha
talmasan ziígó kerekek alól fölvert tenger széles 
fodraival, s e büszke elem végetlen sima tükrével 
„mellyen az ember sohasem képes állandó nyomot 
hagyni." Élénken álla szemeink előtt Staélnö szép 
rajza, miszerint: ,,ha barázdákat von is a hajó egy 
pillanatig a habok közt, hamar eltörli a hullám e 
könnyű jelét a szolgaságnak, s a tenger ismét úgy 
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jelen meg. a minő volt a teremtés első napján.*) 
Triesthez közeledni nagyon szép. Az opchinaí út, 
s a császári díszgúla lenn igen jól látszanak. Az 
új város és mosolygó környéke mindinkább 
kitárja gazdag kellemeit; mig végre jobbra balra 
őrködő hadihajók közt bejutsz a birodalom legvirág
zóbb, legfontosabb, számtalan teherdús hajót rin
gató kikötőjébe, meliy 100 év alatt 5000-ről 60 
ezerét haladó lakosságra hágott. Mindenekelőtt a 
Molo vonja magára figyelmedet: e 60' széles kő-
gát, melly 2200 lábnyira nyúlik az Adriába, s leg
végén sugár fénytorony áll őrt a lábainál tátongó 
csalékony habörvény fölött. Ez Triestnek egyik 
legkellemesebb legnagyszerüebb sétatéré; hol a 
szüntelen hánykolódó hullámokon körültekintő szem 
legszebb tükörrajzra talál a szabad ég alatt. Éjsza
kon a szürke Karst tolja föl komor fejét; mintha 
annál jobban akarná emelni a lejtőjén kifejlett 
tájék déli kecseit. Legdúsabb zöld alapon vilá
git a csinos Villák tarka vegyülete; s alantabb 
Friaul alacson partmelléke vonul Gradoig, Conto-

*) Cetté superbe mer, sur laquelle l'homme jamais ne 
peut imprimer sa trace. Si les vaisseaux silloanent un mo-
ment les ondes, la vague vient effacer aussitőt cetté légére 
marque de servitude, et la mer reparait telle qu'elie fut au 
premier jour de la ere'aüon. — 1. 1. eh. 4. — 
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relío, Duino s más a magasban fejérlö helységek 
lábainál. Keletre szelíd halornkoszoru terül el, 
szemigézöleg virító növény-életet tenyésztve olda
lain. Bélről az istriai bérezek emelkednek, a töb
bit meghaladó. Monté Maggiore-val; nyugaton pedig 
Valle di Mugia s más kisebb nagyobb öblök vált
ják föl egymást Piranoig, és odább a széles tenger 
hullámai enyésznek ellá.thatlan távolságba. Meg
vannak a tengernek saját kellemei; de megvan bi
zonyos leverő nagyszerűsége is, kivált a partok-
tul messze. Itt érteni valóban Jeremiás siralmainak 
azon egyszerű képét: Magna est veluti maré con-
tritio tua. 

E szép fekvésén és környékén kivül nem is 
merem mondani, hogy Triestet láttam; olly sietve, 
olly rövid ideig* mulatánk falai közt. Tíz óra után 
kiszállván a kíváncsi néppel illyenkor mindig tömött 
Molo S. Carlo-n; fögondunk vala tovább repítő al-
kalomrul szorgoskodni. Mit a nem sokára induló 
postán feltalálván; könnyű kebellel járkáltunk feje
delmi székes-városokkal vetekedő, szabályos, téres 
szép utczáín: hogy tanúi lehessünk a legélénkebb 
s örökké változó alakú mozgalomnak, mellybe a 
világ minden részeiről összesereglett nyerészkedő 
nép vegyül. Itt lehet bezzeg a kinek kedve van 

tözet, és arezuiat, és nyelvkülönbség dolgában szép 
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tapasztalást tenni; még az éghajlat is nagyon be
tanult e szeszélyes változékonyságba: mert a forró 
Scirocco s a zordon Bora csak ugy űzik egymást 
naponként az idegenek rovására. 

S. Pietro temploma, rendkívül puszta falaival, 
inkább raktár alakú; azonban nagy örömünkre dél 
tájban is tömve találtuk, még az ajtón kivül is áj-
tatoskodó hívekkel. S. Maria maggiore-ba föligye
kezvén , tolongó népcsoportra akadánk, melly sere
gestül tért vissza részint e díszes egyházból, de 
nagyobbrészt az öreg S. Giusto-bul; hol a jelenleg 
itt mulató fönséges család tagjainak szemléletét is 
Összekapcsolá buzgalmával. Chiesa vecchiának is 
nevezik a tisztes középkori székesegyházat, melly-
nek tornya Jupiter templomának alapfalain nyugszik. 
Winckelmannak, a müösmerö jeles régiségbuvárnak 
sírja különösen érdekes; jól tudva, mennyi elö- s 
baiitélettel kellé küzdenie, mennyi bekövetkező gyű
lölettel szembe szállania, hogy meggyőződését kö
vethesse. E derék férfiút valószínűleg a művészet 
forró szerelme hajlitá legelőször a katholicismushoz;. 
de az nem baj. Az igazsághozi ösvények e tekin
tetben számtalanok; csak a jó Isten tudja, mennyire 
különböző esetleges indokok bírnak sokat az első 
legnehezebb lépés tételére. De a végelhatározás, 
ha nem Istenért s Jelke-üdveért történik, nincs ál-
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dás rajta. Beato lui, se ha fatto questo di cuore: 
mondják Romában a megtértről. 

A főtemplom előtti magas téren kínálkozó 
pompás kilátás örömeit is élvezvén, a rendetlen ó 
város egyenetlen utezáin lassan leszállánk a tenger
part felé; mialatt a S. Giusto mellett uralgó fölleg-
vár ágyúi dörögni kezdenek, a fejedelmi látogatók 
tiszteletére. Te ha több időd lesz, a Passeggio S. 
Andrea-rói is örömmel tekinthetsz alá a büszke 
Adriára; il Boschettoban, a triesti Praterban, hüs 
árnyak Jogadnak, s ha kedved van fölebb menni, a 
proseceo-i szép szőlőhegyekben gyönyörködhetei; 
nekünk sietni kell. Hogy Triestben a tőzsde, meg 
aTergesteum — kereskedői Casino s a Lloyd szék
helye — rendkívül szép paloták: az igen termé
szetes. Különben is lett volna mé^ itt elég nézni 
való; például a vesztegintézet, hajógyárak, újkó 
roda sat De hasztalan, a postának nem igen vaií 
kedve várni; annál kevésbé a hozzá csatlakozó 
gözvonatnak. Tanácsosabb vala tehát az egyszerűen 
csinos belsejü, magas oszloptornáczos új S. Anto-
nioba betekintvén, az elmenetelről gondolkodni. 
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11. 

BÉCS, oct. 15. 

Ma hajnalban már itt valánk, pedig tegnapelőtt 
délután indultunk Triestböl: mellynek szüntelen vál
tozó panorámáját mindaddig élvezők a hegyiút ka
nyarulatain, mig az opchinai kies tetőre, Ferencz 
császár gúlája mellé, fölérvén, még egyszer és utol
jára letekintettünk az alant elterülő gazdag városra, 
s a végtelenben elenyészni látszó dicső tengerre. 
Illy gyönyörű kilátás után alig lehet valami kelle
metlenebb, mint avelenczei fapusztítás következtében 
sziklatengerré változott k ar s t i magas tér száraz mész
kövei közt, Sessana-ig tartó kietlen hegyi pusztában 
döczögni. Az előttünk fölmeredezö havasok ez állo
másnál, mintha izzó láva ömlött volna el rajtok: 
olly sötét vörösen, félelmesen égtek a viharteljes 
felhöktül visszavert alkony sugáriban. Borús is vala 
az éj, mikor Adelsbergre értünk; honnan hegyes 
köves tájakon a planinai mély völgybe, s ebből is
mét sziklába vágott felkanyargó utakon és magas 
erdős bérczeken reggelre Laibachba jutánk.*) 

Innen a gőzössel megindulván, eleinte olly för
telmes köd uralkodott, hogy a kraini főváros árnyé-

II. 16 
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kát sem láthatók. De hamar győztes lön a felül
kerekedő nap heve; s legtisztább octoberi világítás 
mellett, őszies alakú, regényes vonalon repülénk a 
magyar határok felé. Déli állomásunk, Cilii, szép 
tág völgyben fekszik, mellynek háttérét ide látszó 
havasok apróbb ágai fedik; s odább a méltóságos 
Terglou — 9000' — olaszhoni egyik határőrünk, 
integet a juliai komoly alpesek közül. Megint fel
váltva gyönyörködtető szűk völgyekbe szorul apálya; 
s ha ollykor tágul is, most rendesen hóval borított 
tetőkre nyílt a kilátás. Ciliinél a Száván keltünk 
át, mellynek felső része vad kellemeivel stíriai 
Schweiz nevére méltó. Marburgnái a Drávát is el
hagyók; s ezután egyik alagút a másiknak nyújtja 
kezét: olly szaporák, olly hosszúk. A középkorbul 
maradt seekaui püspöki kastély mellett el, a Mura 
romdús szép völgye visz Gratzbe, a kies térség 
közepén fekvő steier fővárosba; hova este felé értünk. 

Ezt elhagyva, ismét összevonulnak a hegylán-
czok; s Bruekig a Mura, azon innen a Mürz folyó 
mentében, pompás hegy és szikla csoportulatok 
közt, mind a két oldalról: barna komoly romok, de
rült fekvésű bucsújáróhelyek, zárdák, templomok és 
kastélyok tűnnek föl a rendkívül érdekes vidéken. 
Lehetetlen meg nem említeni a Peggau és Frohn-
leitenközti nevezetes útvezetöt, — dieBadelwand: hal 
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a sziklafalhoz támaszkodó 38 köív fölött, 27 lábnyi 
magasságban visz az ország útja; a gőzös pedig 
alatta robog eL Közönségesen el van ösmerve, 
miszerint ez egyik a legkedvesebb útvonalok közül; 
s általában a nagy déli pálya Bécstől az adriai ten
ger felé, számtalan természeti szépségeiről, méltán 
híres. Stiria és Karniolia, mellyeken átvonul, va
lódi alpesi tartományok; s ha mindinkább Ösmerve 
leendenek, Schweiz és Tirol magasztalt tájékai mellé 
fognak soroltatni. — A Kárpátokhoz közeledő vas
pályák ugyanezt eszközlendik hazánkra nézve. — 
Mürzzuschlagtól a Semmeringen át még most ugyan 
unalmas lóerővel 4 óráig kell Alsó-ausztriába ván
szorogni; mig Klamm régi kastélyának festői 
romjai alatt kigyódzó sziklaszoroson keresztül a 
gloggniczi pályaudvarba érsz. Azonban egy év 
múlva itt is mozgony jár; s ha majd Laibachtól 
Triestig is elkészül a vonal: 20 óra alatt a bécsi 
magyar tengerre juthat. A Gloggnitzon inneni vasút 
rendkivül élénk 15 állomása közül: csak a „min
denkor hűséges" Bécs-Ujvárost említem, meg Ba-
dent — egykor Aquae Pannóniáé, — és Mödlinget 
gyönyörű Brühljével, végre a birodalmi főváros nyári 
Elysiumául szolgáló egész hegyalját. — S ekként be
fejeztem volna vasúton és papíron a vándorlást, 
mellyhez a minap olly tiszta örömmel s olly szép 

16* 
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reményekkel fogtam. Ha igaz, miként „az utazás 
annyi mint lehető legtöbb élet és tapasztalás egy 
rövid időben", czéiunk talán nagyon is sükerült. 
A Gondviselésnek különös kegyeltjei valánk majd 
mindenben. A többi, közt, számba sem vehető ki
vételekkel, folyvást, hegyen völgyön egyaránt, vizén 
és szárazon kedvező időjárás kisérte lépteinket; a 
nélkül, hogy az elhíresztelt déli hőség súlyát érez
tük volna: mert ez év Olaszország szerte rendkívül 
mérsékelt, sőt rajok nézve hideg vala. A tengeri 
betegségről sem panaszkodhatunk; annál kevésbé 
az apennini híres rablókrul. 

Azonban, őszintén szólva, zarándoklatomat igy 
a mint történt példányképül felállítani sohasem fo
gom. Mellőzöm azt, miszerint nincs keservesebb 
utazás, mint azzal a szándékkal vándoriani, hogy a 
mit látsz és érzesz, mások számára leirod; — de 
tanulságosabb sincs. — Hanem annyi csakugyan 
igaz, miként igen zavaros és nyomasztó gyönyör — 
Förster szerint: ein verwirrendes und drückendes 
Vergnügen — két rövid hónap alatt ennyit össze 
vissza látni. Hiszen Roma maga egy világ; fene
ketlen tenger, mellybe két hét egy pár csepp gya
nánt nyom nélkül elvész. Csak illyen szünnapi 
határok közé szorított szegény tanároknak lehet 
hasonló hirtelenkedéseket megbocsátani. 
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Nem csoda e szerint ha e futólagos élvezet olly 
kevéssé oltotta el szomjamat, hogy e perezben is
mét kész volnék ugyanazon érdekkel újra hozzá fogni. 
S hihetőleg másodszor már jobban sükerűlne; mert 
utazni csak az utón tanulsz igazán. *) De bármennyi
szer ismételjem is ez utat: azt hiszem, mindig olly 
kiolthatlan szeretet- és vágyódással térek vissza, 
minőt ez alkalommal tapasztalok. A földben, ég
hajlatában, történeteiben és vallási rendeltetésében 
rejlik azon titkos vonzó erő, mellynek lánczai szét-
törhetlenek. Nem hiába van az olasz is annyira 
megelégedve szép hónával, hogy a magyar „Extra 
Hungáriám" szellemében egyik költőjük azt énekli: 

Felice, che mai non pose il piede 
Fuori della nativa sua dolce terra.**) 

A ki egyszer látta, szívesen elfogadja e gyönyörű 
félszigetet, jelesen Romát, másod-hazájának; s a ki 
szerette akkor' is, midőn a hit ellenei csak becs-
mérleni tudták: bizonyosan szeretni fogja örökké, 
függetlenül az ö forradalmi tünékeny rokonszenvük
től. Boldog a ki éveket, legalább hónapokat tölt
het áldott téréin; én e keveset is, a mit élveztem, 

*) Reisen lem' ich wohl auf dieser Reise. — Man kaim 
sich nur in Rom auf Rom vorbereiten. Goethe. 

**) Boldog, ki soha sem tett egy lépest 
Édes szülő földén kivül. 
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megbecsülhetlen szerencsémnek tartom. Roma szem
lélete által a katholicismus iránti hódoló tiszteletben, 
egyházam forró szerelmében erősödni vala szándé
kom; s reményem nem csalt, nem is csalhatott: 
hiszen az apostoli szent székkeli közlekedés a távol
ban is alapja minden szilárdságnak a hit- és egy
házi élet küzdelmeiben. 

Azért mig az angol aranyait szórja, a német 
garasait örömmel költi-: ne sajnáld filléreidet a he
gyen túl okosan felhasználni.2) „Vizsgálni, egyik 
hazánkfia szerint, mindenütt azt kell mi ott, s min
dent ott, hol az legjelesebb; saját honában és föl
dében mindent.4' Tudod tehát, mit keress az örök
város évezredes halmain. Ha Romát talán egy év 
múlva is franczia fegyver alatt, és rongyos pénzzel 
találod: te azon* nem fogsz megütközni. Hányszor 
kellé már neki nyomor és fenyíték által jutni önis
meret-és töredelemhez. Egyébiránt politikai jövője 
a félszigetnek egy cséppel sem kétesebb, bizonyta
lanabb, mint Európa többi tartományaié. A rend és 
béke érdeke hegyen innen s hegyentúl szorosan 
össze van fűzve. Mig az Alpeseken felüli törvényes 
kormányok szilárdul állanak: bátran járhatsz az 
Apenninek mentében. Sőt ha lángba borul a fél
világ; s ha Gibraltártól Pétervárig dühöngenek a 
felzaklatott viharok: akkor is van valami, a minek 
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Ingani nem szabad; nem lehet — az ítélet napjáig-; 
és ez Péter rendületlen sziklája a szüntelen csap
kodó hullámok közt. 

Ezt hiszi a mi kedves Gaume-unk is, ki rend
kívül tanulságos és szellemdúsan rajzolt olasz ván
dorlásainak utolsó napján, az Alp.esek egyik 6 ezer 
lábnyi magasságú hófedte csúcsáról nyugodtan és 
elfogulatlanul visszapillantva: Olaszhon boldogsága-
és dicsőségének valódi alapjául, a vallást nyilvánítja. 
Ez tűnik neki föl a martyrok sírjaiban, kiknek vére 
e földet még mindig termékenyíti; a buzgó néppel 
tölt komoly basilicákban; a Madonna iránti gyer
mekszem hódolatban; s gondosan kezelt számnél
küli jótékony intézetekben, méllyek Toscana és Lom
bardia öntöző-csatornáiként árasztják el a társadalmi 
élet minden ereit, s a miket ösmervé némelly gothai 
superintendens vagy weimari udvari prédikátor nem 
fogta e népet és hitét olly csekélynek tartani, 
minőnek azt regényeiben és beszédeiben rajzolni 
szerété. 

Azonban nem állhatja meg, hogy a félsziget 
többi jélességeinek élénk emlékét végbucsúja lelkes 
szavaiban föl ne idézze: „Fényes Ausonia, ugy 
mond, melly a fejedelem homlokán tündöklő gyé
mántként ragyogsz a föld népei közt, te valál pá
ratlan anyja a nagy hadivezérek-, szónokok-, költök-, 
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tengerészek- és művészeknek! Alma Parens magna 
virum. A márvány, réz, nemes érezek, lángszelle
med fuvalmától ihletve, szobrok, templomok, palo
ták, szökőkutak, diadalivek, díszgúlák és minden
nemű emlékek alakjában emelkednek föl; s elborít
ják áldott tereidet pompásan és számosan, miként 
a százéves fényük, mellyek az Alpesek és Apenni-
nek szellős ormait koszorúzzák. Mintha számodra 
a föld is elkerülte volna az első átok következmé
nyeit; parancsaidnak hódolva gazdagon termi meg 
nem csak a kenyeret, az ember élelmét, a bort, 
melly szivét vidámítja, a selymet, melly fejedelmi-
leg ruházza: hanem a legdrágább legízletesebb gyü
mölcsöket is, a legillatosabb virágokat, s a szemének 
legkedvesebbeket. Partjaidat azurtenger környezi, 
kellemes miként a szűz mátkaöve; — Jerem, II. 32.— 
s elhozza neked a távol országok legritkább termé
nyeit. Éghajlatod olly szelid, olly eltelő, hogy a 
betegek ezrei találnak itt gyógyulást a világ minden 
részeiből; mig elragadó szépségedet majdnem örökké 
felhőtlen eged deríti föl. Örvendj, tündöklő Ausonia! 
sok előnyeidet elvesztheted; de mig a természetes 
művészet csodáihoz vonzó szeretet élni fog az em
ber keblében: tudnivágyásának első tárgya, s méltó 
bámulatának végczélja maradsz.4' 



JEGYZETEK. 

XXIX. 
1) Zur Charakteristik Roms czím alatti értekezése a mün

cheni lapok VII. kötetének nagyrészt Gerbet nézeteit fogta 
föl, s előadott eszméit jelesen fejtegeti. 0 monda azt is, hogy 
ez a lélek fővárosa, melly imádságra, magasztos és ünnepé
lyes gondolatok táplálására különösen alkalmas. Emliti a 
csípős franczia azokat is, kik a Versaillesi kertel ki akarák 
irtani, hogy benne burgonyát termeszszenek. 

2) Sz. Péter temploma fönséget bizonyítják e számok is 
Nibby után: 44 oltára van, t. i. 30 a basilicában, sírboltjai
ban 11, sekrestyéjében 3; bronz szobra 40, márvány 96, 
travertin 161, gipsz 90, összesen 387; különféle márvány 
oszlopai 229, bronzbul 16, travertinból 503, összesen 748. 
Mindössze \121 lámpa ég örökké benne. — Alapját Bramante 
tévé le 1506-ba-n; ünnepélyes fölszentelése 1626-iki novem
ber 18-ikán történt. Dolgozott rajta: Rafael, Peruzzi, San 
Gallo, Michel Angelo, Vignola, Giac. della Porta, Dom. Fon-
tana, Maderno, Bernini. A dicső kupola 22 hónap alatt fenn 
volt. Kerekszámmal 46 milliom Scudiba került; most is 
évenként 30,000 Scudit tesznek a fenntartási költségek. — 
A homlokzat szélessége 372', magassága 150', oszlopai 8% 
lábnyi vastagság mellett 93 % lábnyiak, az ormain álló szob
rok mag. 19'. 
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3) A síralagok — le Grolte vaticane, — hova korábban 
levezetteténk, kiegészítő lényeges részei e föegyháznak. A 
fejlődő kereszténység- bölcsői és temetői valának ez üregek, 
hova az első hívek felkonezolt társaikat rejtek. A régi ba-
silicábóT érdekes maradványokat őriznek benne. Folyosók-, 
hajók- és kápolnákra van felosztva; mellyekben annyi pápa, 
Mathilda, Krisztina, Palestrina s az utolsó Stuartok várják a 
trombita harsogását. O'Connel szivét keresd föl; nekünk 
nem tudá megmutatni az ifjú, ki vezetett. Russel bizonyo
san inkább szereti azt itten dicsőülve, mint ha vele szemközt 
hatalmasan dobogna egyháza, s a zöld sziget szabadságaért. 
Végié számtalan ereklyéit keli emlitenem S. Pietronak, és 
gazdag kincstárát, a régi császárok bizanczi dalmaticajával, 
a Stuartok kelyhével, Feren ez császár úrmutatója-, és más 
drágaságaival; de ki győzné e csodák halmazát részletesen 
leírni? 

4) Épen e két utón jártak legtöbbet hitöseink: mert a 
Via ostia Lucina temetőjébe vezetett, sz. Pál nyughelyéhez; 
a Via appia-n pedig Calixtus sírkertjébe jutának, mellynek 
földalatti üregei sokáig első gyüldéül szolgáltak az élő és 
holt keresztényeknek. A Via di Porta S. Sebastiano-n me-
nénk ki felé, mellyen Caracalla fürdői előtt — Egeria völgyé
ben? — SS. Nereus és Achilleus temploma áll. Baronius e 
bíbornoki czímet nyervén, ide hozatá Flavia Domitillának, és 
két hív cselédjének tetemeit. Mennyezetét 4 szép afrikai 
márvány oszlop emeli; két jól meg őrzött olvasó-erkélye, s 
a hátulsó karban álló pápai szék érdekes: honnan sz.-Gergely 
28. homiliáját monda, mellynek nagy része annak hátára van 
följegyezve. Boltozatán szép fresco ragyog a VIII. századból. 
Közel hozzá S. Cesareo, hasonlóképen régi, mozaikkal ékes 
templom; mellynél a Via di Porta Latina balra tér, hol sz. 
János olaj fürdőjének kápolnája áll. 

Az e kapu előtt lévő szőlőskertek valódi bányái az ős-
romai síroknak. Itt van Vigna Campana-ban az 1^32-ben 
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fölfedezett Columbarium- libertorum domus Augustae; igy ne
vezve, mert galamb-fészek alakú nyilasokba helyezek a ham-
vedreket. Gaume ide'z egy pár föliratot belőle: Oetavianak, 
Augustus leányának egyik piperézöjét, másik ezüstorét jeleli. 
Mozaikolt sírmedrek, festvények, szobrászati müvek és bronz 
lámpák ékesítik. Egy másikat 1841-ben találtak föl: Colum
barium familiae Volusiae — ? — Festvényei jó karban van
nak. A közép gyámoszlop nagy homorodásában szép fejér 
márvány hamveder áll. Az appiai út felé esik a Scipiok sír
boltja, Vigna Sassi-ban, 13. sz. alatt. Csak alsó része van 
meg a két emeletes épületnek. VI. Pius alatt 1780-ban fel
talált műkincseit a vaticani múzeumban láttuk. E romba dőlt 
csarnok egyedüli külemléke a híres családnak. Mellette 14, 
sz. alatt van Cn. Pomponius Hylas és Pomponia Vitaiina 
i830-ban talált Columbariuma. Claudius Drusus igen meg
rongált íve is, 2" afrikai márvány oszloppal — a germánok fö
lötti győzelemért, — a Porta S. Sebastiano közelében látható. 
A Via Appia folytában történt legújabb ásások következtében, 
esztendőre sokkal több érdekes régiség várja a tudós ván
dorokat. 

5) A katakombákról kimondhatlanul szépen ír Gerbet; 
idézett könyvének egész 3-ik fejezetét egyedül arra szánva. 
Jeles értekezés a müncheni lapok XI. kötetében álló is: Eine 
Wanderung durch das unterirdische Rom. Somogyink sza
batos leírásából jónak tartom ide iktatni a következőket: A 
rónát, mellyen a héthalmu város emelkedik, földalatti üregek, 
bányamenetekhez hasonló utczácskák szegik át a város körül 
minden irányban; roppant tért foglalva el, és a Campagna 
alatt egy labyrinthot képezve. Régiek ezen üregek és mene
tek; régiebbek a kereszténységnél is; melly azokat, a már 
készen találtakat, menedékhelyül kereste ki magának, midőn 
híveinek vére a Campus martiust és az amphitheatrumokat 
öntözte. — Különböző ugyan iránta a vélemény, hogy mikor 
és milly czélból ásattak légyen ez üregek? Vannak, kik azt 
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is állitják, hogy magok az első század keresztényei ásták 
volna, hitők gyakorlatáfa s az üldözésektöli rejtekezésre* 
azonban alig hihető, hogy a szegény és üldözött hivők ké
pesek voltak volna illy mondhatni óriási munka végrehajtá
sára; mi a titokban-maradhatás gondolatával sem fér Össze. 
Mások azt hiszik, hogy a katakombák a pogány romaiak 
müvei, kik belölök nyerték az építésre olly jeles puzzolan-
földet; s a mit biztosan elfogadhatni, mint valószínűt, az hogy 
mindkét állítás védőinek igazuk van némileg: annyiban t. i. 
miszerint az üldözött keresztények ez üregeket jobbára már 
készen találták, s csak azután nagyobbították, vagy szüksé
geikhez képest módosították; bennök egyszersmind rejtek-, 
ima és temetkezési helyet nyerve. Romát minden oldalról 
környezik ezek: kezdve a délre eső sz. Sebestény katakom
báitól sz. Ágneséig a Via Salaria-n éjszakra, s a Porta di 
S. Paneratiotul keletre S. Lorenzo fuori le mura templomáig; 
hol ismét sz. Cyriacus katakombái vannak. Nagy kiterjedé-
sök és minden irányban elágazó meneteleik miatt, vezető 
nélkül fölötte veszedelmes a beléjökmenés; és nem egy szo
morú eset azon rendszabályra készteté a felsöbbséget, misze
rint kívülről több bemenetel, belül pedig a földomlással fenye
gető részek elfalaztattak. A híres jezuita atya Marchi is,. 
kinek fölügy élése alatt történnek folytonosan sz. Ágnes kata
kombáiban a kiásások, az egymás fölött gyakran emelet-
alakban elnyúló menetelek egyikéből egykor — a gyönge 
földív leomolván alatta — egy alsóbba zuhant le; s az isteni 
gondviselés után, nála levő pár gyufácskájának köszönhető 
csak az iszonyú halálíóli menekülését. A többnyire kényel
metlen lépcsőzeten, égő gyertyával ellátva, kimagyarázhatlan 
érzéssel eltelve lépked az utas, vezetője után, a katakombák
ban. Jobbra-balra, és mindenfelé, a merre csak pillant, ujabb 
és ujabb folyosók nyílnak előtte; gyakran alacsonabbak, 
mint hogy bennök föltett kalappal menni lehetne; a folyosók 
mindkét oldalfalai pedig, mindenütt a folyosó magasságával 
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arányosan, hosszában egymás fölé földbe vájt sírüregekkel 
tervek; olly számmal, a mennyi csak odafért; ugy hogy sok " 
helyen Öt, hat sír-sor is van egymás fölött. E nem egészen 
rendes négyszögű üregeket, miután kedves halottaikat belé-
jök tették, vékony téglákkal zárak be az első' keresztények. 
Mai nap ezen sírüregek többnyire üresek; néhol azonban 
még a leszivárgó nedvtől ellágyult vázak és vázromok fehér
lenek ki a félig nyitott sírüregekböl; sok helyen látni a sír 
mellett egy kis köralaku edénykét is — jelül hogy ott vér
tanú feküdt, — mellybe a vértanú vére tétetett; valamint a 
pálmaág, vagy kínzó eszközöknek a sír tégláira karczolt ábrá
zolata is szintazt mutatja, hogy vértanú sírjánál áll a néző. 
Gyakran Üdvezitönk sz. nevének betűjele, az egymásba font 
görög X és P, vagy koszorú van a sírköre rajzolva. — Sz. 
Ágnes katakombáiról írja: A folyosók hosszú és tekervényes 
során haladva, egy négyszögű térbe értünk, mellyet t. ka
lauzunk Madonna kápolnájának mondott. Tetején kivehető 
még a kiterjesztett kezekkel, imádkozó helyzetben festett 
bold. Szűz képe; az oltár két oldalán pedig vértanuk vannak 
festve. Innen egy, az előbbinél sokkal nagyobb, fölül a vi
lágosság behatásaért nyílással ellátott térre értünk, s ez volt 
a főtemplom. Látni benne a nemek elkülönzésére szolgált 
két oldalszárnyat, s tizenegy oltárt, — az oltár mindig egy 
nagyobb, kiállóbb sír volt. Középen az oltár mellett van 
most is a köszék, mellyen a püspök egyházi beszédeit tar
totta, és püspöki foglalatosságait végezte. XVI. Gergely 1844-
ben innen adott áldást. Tovább menve, ismét egy kápolnába 
jutottunk, mellyben a sírok nincsenek mind megnyitva. Két, 
magas háttámaszszal ellátott kő-karszék van itt, valószínűleg 
gyontatószékek. E kápolna szépen ki van falazva, és em
bermagasságra kölapkörnyezettel, hova szentek szobrai állít
tattak, ellátva. Ezután egy basilica-alakban kivágott kápolna 
következett, mellyben világosan látható elül az oltár, fölötte 
a kar, s középen a kúp, melly földomlás következtében régi 
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gömbalakját már-már elvesz telte. Egy kápolnácskában az 
oltár fölött a jó „pásztort, Dánielt az oroszlán-barlangban, 
Ádám- és Évát, s az Öt okos szüzeket látni festve nem ugyan 
ügyes, de buzgón hivői ecsettel. Innen ismét egy, s minden 
eddig látottak közül legépebben fennmaradt, s egészen festett 
kápolnába vezettete'nk. Milly egyszerű festmény! De egyszer
smind lényegében milly összehangzó a kathol. egyházban fenn
lévő jelképező értelemmel. Az elveszett juhot vállain vissza
vívó jó pásztor, a sziklából vizet bocsátó Mózes, Jónás a fa 
alatt, sat. Tetején látni Üdvezítönket, tanítványi közt állva 
és tanitva; körülötte több, a sz. Írásból vett tárgyakat ábrá
zoló festvény van. — Egy alacson sír boltozatán az agapaet 
látni lefestve. — Most több folyosón áthaladva, egy hosszas 
helyre értünk, mellyben a két oldalon levő hosszú kőpadok 
és két köszéken kivül mi sem látszik. P. Marchi szerint ez 
nem volt egyéb, mint a katechumenek iskolája. -— A kata
kombák rajzából érthetni az égő gyertyák és csengetyük 
használatát; láthatni a képek és bold. Szűz tiszteletének ős
régi voltát. Religio, 1846. I. 30. 

Gerbet szellemdús rajzaiból is lássunk néhány észrevé
telt. Szerinte az erélyes V. Sixtus forditá a nagyrészt elfe
ledett katakombákra is korának figyelmét, midőn már 33-nak 
nevét ösmerék. Bosio Antalt nevezi az össírok Columbus-
ának; ki a többi közt életveszélylyel fedezé föl Abdon és 
Sennen perzsa vértanuk gyönyörű, festvény dús nyughelyét 
Pontianus barlangjában; mellynek meglátogatását nagyon 
ajánlja. Igen derék dolog, ha igaz, hogy a régi sírok kiá
sásában fáradozók díját épen a házassági fölmentések alkal-
mávali fizetésekből veszik. Az egyes nyilasokat valamelly 
könyvtár osztályaihoz hasonlítja, mellybe a halál saját müveit 
egyenként felállitá. Sz. Priscilla katakombáját nagysága és 
számtalan utczái miatt, földalatti városnak czímezi; és kápol
náit — sz. Ágneséivel — a keresztény építészet bölcsőjének. 
Apostoli korúnak mondja, s az első romai keresztény család 
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'— Pudensé — sírhelyének. Festvényeikért ~ ez és társai —, 
a keresztény művészet eredeti múzeumainak, a sok fölirat 
miatt egyházunk első levéltárának nevére méltók. Azoknak, 
kik szeretnék a kereszténység- kezeiből kiragadni, s vegyesek
nek nyilvánítani e sírokat, diadalmasan ellenök veti: a ro
maiak temetöhelyeiröl fennmaradóit tudósításokat; minden 
nyomoknak és történeti adatoknak hiányát a katakombákban 
létező pogány sírok felöl; a keresztények és pogányok te
metkezési módja közötti ellentétet; mind a két résznek ide
genkedését halottaik összevegyítésétől; s azon indokokat, 
mellyek kényszeriték hitöseinket sír- és gyülhelyeik titokban 
tartására. A keresztények egyszerű jelképeit említi: a ga
lambot, szarvast, halakat, horgonyt, gyertyatartót, olaj ágat, 
pálmát, szőlőt, sat. Szépen mondja, hogy: minél mélyebben 
hat a sírásónak kapája e földalatti üregekbe, annál több szikra 
és fénysugár lövel ki az első keresztény századok törtenetei
nek földerítésére. Hiába, hasztalan azt tagadni világos tények 
ellenében, miszerint „az egész tér, mellyet a Capitolium or
mairól belátsz, ez egész Campagna, Sabina hegyeitől a ten
ger szegte rónáig, egy nagy Aréna, mellyet hitelödink verők
kel Öntözének, egy mérhetlen Colosseum, mellyben ezeren-
ként feláldoztatának." 

6) 0 szentsége magán tárczájából 25 ezer Scudit utal
ványozott e nagyszerű basiliea folytatására. Egy mérfölddel 
odább áll az Abbadia delle tre Fontane, ad aquas Salvias, 
sz. Pál kivégeztetése helyén. Most is mutatja hagyomány 
szerint akkor támadott 3 forrását; s Chrysostomus emliti, 
hogy a bakónak Öltönyén vér helyett tej nyoma! látszván, 
ennek rögtöni megtérését- eszközlék. A templom homlokán 
nagy arany betűk ragyognak. Egyik szögletében vas rostély 
mögött áll a fejér márvány oszlop, mellyhez az apostolt kö-
ték. Oltárát szép nagy fekete porfir oszlopok ékesítik. Guido 
Reni Péter fölfeszitése itt is látható. Mellelte van a másik 
két egyház. Sz. Vincze és Anasztázé, a "VII. századból, Rafael 
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rajzolta 12 apostollal. Ez Perzsiában amaz Spanyolhonban 
vértanuskodván, együtt hirdetik a kathol. hit egyetemiességét. 
III. Jenő volt itten első perjel; lehat sz. Bernát emléke is el 
e helyen. S. Maria Scala coeli-t több mint 10 ezer hős vér
tanú dicsőíti. A kar boltozatán fénylik az első új mozaik. 

7) Főrster írja: Die Ocioberfeste am Monté testaccio ver-
einigen etje römische Bevölkerung zu Tanz und Spiel, und 
gewáhren das heiterste Bild eines in sich reichen und be-
glückten Volkslebens. Rom ist nie schöner als an diesen 
Tagén. — Az octoberi ünnepek — e hegy alján — egy ma
gában gazdag és boldog népélet vidám képét mutatják. Roma 
sohasem szebb, mint e napokban. — És ez mind a pápa alatt. 

8) Az Aventin valaha Cacus barlangjával, a Grachusok 
esetével, és ujabban Cola Rienzi merényével dicsekedett; most 
kedves* egyházai- és zárdáira büszke. S. Prisca-é, Diana 
temploma s a Faunok szökökúljához közel, saját háza helyén 
áll. Ot tartják nyugat első vértanú szüzének. Gaume szerint 
13 éves korában keresztelte itt sz. Péter a földalatti hajlék
ban őrzött edénynyel. Aquila és Prisca, sz. Pál segédei, ta
lán rokonai voltak. — A Juno Regina templomától beszeny-
nyezett tért sz. Sabina vére tisztitá meg. Illyriai Péter áldo-
zár emelé a 24 régi oszlop által három hajóra osztott szép 
egyházat. Nagy Gergely hamvazó szeredára állomási-helyül 
rendelé, s jeles homiliákat t a r t a t enne többször az napon. 
Utódai sokáig fenntarták e szokást. Egy oldal-kápolnáját 
Sassoferrato Madonnája ékesitL. Számos mozaikjainak egy 
pár érdekes maradványit leirván Gaume, alkalmilag meg
jegyzi: Kenetség, egyszerűség, fönség ösmertelö jelei a régi 
keresztény festészetnek. Valóban -atyáink nemesebb lelkese
déssel birtak, mint az ujabb művészek: kik gyakran pogány 
ecsettel, és világi szívvel olly igazságokat rajzolnak egyhá
zaink falaira, miket nem értenek, nem is éreznek. Föliratai 
közül Valentini bibornoké csakugyan jó: Út mériens viveret, 
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vixit ut moriturus. III. Honorius pápa Domonkos fiainak 
ajándékozd szomszéd palotáját, melly a rendnek egyik leg
híresebb háza lön. Halhatlan vendégek nevei ragyognak itten: 
sz. Domonkos, Pennaforti Raimund, Aquinoi Tamás, sz. Hya~ 
cinth, Lengyelhon disze, s éjszak apostola, és V. Pius, a két
szeresen szent atya. A legelsőnek laka, most Spanyolhon 
királyaitól gazdagon ékesitett kápolna; az utolsónak szerény 
cellájához közel. A kertben álló, Domonkos ültette, narancsfa 
600 év óta gyümölcsözik; Í841-ki december 30-ikán szakí
tottak róla Gaume és társai számára. — Nem messze a jero-
mosiak zárdája sz. Elek — és Bonifácz — szép templomával. 
A romai Senator fia keleti zarándoklásából visszatérvén, ös-
meretlenül 17 évet töltött az atyai ház zugában. Benn az 
egyházban van a kút, mellyböl szomját oltá; s pompás ros-
iélyzat mögött őriztetik a régi lépcső, mellynél magát meg
húzta; szép fejér márvány szobor ábrázolja a szent alvót. 
A főoltár szentség-szekrénye IV. spanyol Károlynak valóban 
királyi ajándéka. — Közel a máltai vitézek nagy perjelsége, 
S. Maria Aventina-nál, hol egykor a Bona Dea szép titkait 
ünnepelték. Régi és középkori síremlékei nevezetesek; meg* 
a gyönyörű kilátás sz. Péter kúpjára, és a túlsó parton fejérlö 
.sz. Mihályra; kivált a kert háttérében emelt Belvedere-röl, 
mellynek magas pálmáját Förster dicsén. 

9) Ennek helyén képzelik sokan a Septizonium, hét egy
más fölötti oszlopcsaraokbul álló, büszke épületét, melly, a 
tudori babér fokonkénti elnyerésének is színhelye, 1216-ban 
még olly ép állapotban volt, hogy III. Honorius egyházi ta
nácsa benne lakott. — Császári romokat — Domitian korá-
hól — a szép kilátással kecsegtető rózsadús Villa Mills — 
Spada — árnyaiban is szokás keresni. 

Lássuk a Palaünról egy kevéssé Gaume utólérhetlen szép 
rajzait. „Most már legfölcbb történeti emlékkel mulathatod 
magad; mert a császárok palotáinak alapfalait a betlehemi 

II. 37 
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gyerek még bölcsőjében megrázkódtatta. A hét halom közül 
ez lakatott először; öt első királyai Romának itt tanyáztak* 
de ezek egyszerűsége elenyészik a Grachusok, Cicero, Cati-
lina, Marc. Antonius, és Augustus drága házaik elöl. Arany 
és márvány paloták födék el ezután, mellyekben Tiberius 
Caligula — a napvilágért kétségbeesve orditó, — Claudius, 
$ero, és Domitián dözsölének; de sötét árnyaik nem tévelyeg
nek a puszta romok közt; a vidor szölötenyészet mindent 
földerit Rendkívül nagyszerű vala Augustus palotája, a bi
rodalom széke, a romai Majestas laka, — Sedes Romani Im-
perii. — Hihetlenül pompás lépesözet vezete hozzá föl a Fo
rumról — per clivum Vietoriae. — A főkapu oldalait 2 tölgy-
koszoruzott babérfa örzé. Megmérhetlen márvány és porfir 
oszlopcsarnokok környezek. Benn arany, elefántcsont és 
gyémánttól csillogó teremekben történtek azon képtelen jele
netek, mikből a császári ház belélete állott. Kívülről nyo
morult emberek- és még nyomorultabb isteneiknek szentelt 
templomok övezek. — És most ha Jeremiásnak kellene Roma 
omladványi fölött elmélkedni, ö is a Palatin keleti lejtőjét 
választaná: hol nagyszerű ellentétei a pogány és szellemi 
Romána^ felváltva ragadják meg a lelket; s e folytonos át
menetel egyik benyomásról a másikra életét és örömét a ván
dornak megkettőzteti. Itt Augustus és Nero császári palotái
nak porában ülve, három emléket látsz magad előtt roppant 
háromszöget képezve: Titus ivét, Constantinét s a Colosseumot. 
Az ó és új világ határán felállítva, az időben midőn zsidó
ság és pogányság küzdött a keletkező egyházzal az emberi
ség fölötti uralomért, e 3 emlék, elpusztíthatlak kapcsa a 
profán és keresztény történetnek, örökíti *a 3 csatázó hatalom 
nevével együtt a nagy bareznak lételét, eszközeit és ered
ményét. Ti tus ive Dániel híres jóslatának, s azon rettentő 
szavaknak: Az ö vére szálljon mi ránk és a mi gyermeke
inkre, — beteljesedését mutatja minden nemzeteknek. A Co
losseum egy részről irtóztató tanuja az emberiség képzel-
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hetién lealjasodásának a kereszténység első napjaiban; más 
részről azon élet-halálrai viadalnak, mellyet a balalmának 
csúcsára emelt pogányság az egyház ellen kezdett: ragyogó 
fényben állítja eléd a csoda nagyságát, melly a gyöngének 
adá az erős ellenében, s a véráldozatnak hóhérjai fölött a 
győzelmet. íme e véres Arénát Titus foglyai, a zsidó láza
dók épiték az általuk keresztre feszítettnek dicsőségére. — 
Különös, hogy e szerencsétlen népnek mindenütt elnyomói 
számára kellé, nyugaton Colosseumot, keleten Pyramisokat 
emelni. — Neked o Urunk! szükséged volt tág csatatérre, 
hogy fényesen győzedelmeskedhessél, Capitoliumra, hogy jeles 
bajnokidat megkoszorúzhassad: s azt akarád, hogy épen el
leneid, pogányok és zsidók, saját kezeikkel emeljék elenyész-
hetlen színpadát az ö végképeni megveretésüknek, és a te 
diadalmadnak. Constant in ive, ékesszóló hív bizonysága 
az egyszerű kereszt tökéletes győzelmének a világ fölött. 
Mintegy ötven lépésnyire állanak egymástól, s a barbárok, 
kik annyit elpusztítottak, megkímélek e hármat, a nélkül 
hogy képesek lettek volna jelenlésüket felfogni. Tehát a régi 
Roma legjobb karban lévő, legépebb, legjobban megőrzött 
épületei épen azok, mellyek a kereszténység nagy tetteit — 
és hős szenvedéseit — tanúsítják. 

Érdekes még ez adat is, mellyet ö Nero házinak leírá
sánál idéz; miszerint: Senecának, Nero tanítványának legi-
dösb fivére Június Annaeus Galio Proconsul volt Achajában, 
ki elé hurczolák a zsidók a nemzetek apostolát. A Praetorii 
Praefectus pedig, kinek itt átadatott, a híres Afranius Burrhus 
vala, ez is Seneca társa a rievelöi pályán. Ez Összekötteté
seknél fogva, sokan hiszik az apostolnak Nero tanitójávali 
ösmeretsége't, közlekedését Romában. 

IOJ Liberatori Urbis, és Fundatorí Quietis; e két dísz-
czímen kívül a nagy fölírat így hangzik .\ 

17* 
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Iuip. Caes. FI. Constantino Maximo P. F. Augusto 
S. P. Q. R. 

Quod Insünctu DIvinitatis Mentis Magnitudine 
Cum Exercitu Suo 

Tam De Tyranno Quam De Omni Ejus Faclione 
Unó Tempore Justis Rempublieam Ultus Est Armis 

Arcúm Triumphis Insignem Dicavit. 
11) Gyönyörűen irja le Gaume a régi Colosseum bor

zasztó jeleneleit. Hogy az egésznek szellemét és jellemét ös-
merjed, elég ezt olvasni: A nyilvános játékok alkalmával 
először Jupiter Latialis tiszteletére ember áldozat történik, 
mihez a nép tapsa járul. Azután a vadállatoknak szánt ha
difoglyok, rabszolgák egy hírnökkel körüljárják az Arénát, 
s a császár előtt meghajolva mondják: Caesar! morituri te 
salutant. — A halálra menők üdvözlenek! — E helyett a 
keresztények azt szokták mondani: Te elitélsz bennünket e 
világon, majd megitél téged Isten a másikon." A pódiumon, 
igen közelről néző szelid Vesta-nök adnak jelt a mészárlásra. 
Kisebb csoportokra osztják föl az áldozatokat, hogy .tovább 
tartson a nemes nép mulatsága. Ha vége a bestiariusoknak, 
gladiátorokra jön a sor; kik hasonlólag üdvözlik az elnököt; 
és vagy halálig, vagy csak vérig kénytelenek küzdeni. Ho-
dierna pugna non habét missionem, vagy Sine missione — 
Kegyelem nélkül ^ : ez olly varázs-szó, s annyira megtörté 
a színkört, — mint ha most Jenny Lind énekelne. Boszan-
kodoit a jó nép, ha egyik a niásikat hamar, kínzás nélkül, 
kivégezte. Ellenben minden jó csapásnál örömittasan kiáltja 
a vadtömeg: Hoc habét! — megkapta; — s a Vesta-szüzek 
is páholyaikban felszökdösve tombolnak. Mucius Scaevola 
kényszerült utánzása, meg a tojást tenyerén, vad állatok 
közt, az Arénán végig vivő rabszolgának kinos aggodalma 
mulatja a vérpárolgástól részeg polgárokat; kik önkényük 
szerint osztják, föl vagy le tartott hüvelykkel iszonyú paran
csaikat. És midőn a foglyok, gonosztevők, rabszolgák ezrei 
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nem elégitek ki förtelmes vérszomjukat, rémitöen ordítani 
kezdek: Christiani ad leones, Virgines ad leones. Ez történt 
116-iki december 20-ikán is, midőn az antiochiai püspök föl-
szentelé a Martyrok Capitoliumát. Éjjel is tudtak itt fáklyák 
világánál mulatni, s a zsarnokok egyike nagy dicsőségének 
tartá, hogy 5 nap 5 éjjel folyvást képes volt dorbézolni. 
Felavatásakor a roppant épületnek, Í20 napig tartó ünnepélyek 
alatt, 5000 vadállat és 10,000 gladiátor veszett el. Pedig a 
kegyes Titus, deliciae generis humani, emelteié; „arany folya
mot" Öntvén bele, miként hízelgő udvaraoki mondák, való
ban pedig vér és köny tengerárját. De betüszerint is néhány 
perez alatt vízzel lehetett elárasztani, tengeri csaták kedvééri 
Százezer embernek adott egyszerre helyet; s csakugyan illy 
nagy térre volt szüksége a romai népnek, hogy kedvére lássa 
ömleni a vért, és pedig gyakran hitőseink véréi. Két kapuja 
nagyon nevezetes: Sandapilaria vagy Libitinalis, hol a halot
takat, vagy halálosan sebesülteket vonszolták ki szigonyok
kal a Spoliáriumba, kiket a Confectorok ott agyon vertek; 
és Sanavivaria, mellyen át a kevésbé sebesültek menekülének. 
Közel a holttetemekkel tölt Spoliariumhoz valának a Forniees 
— gyalázatos kicsapongás okra szánt boltozatok, — iszonyuan 
bélyegezvén a pogány társadalom szellemét. Pedig a Circus 
és Colosseum színjátékai mind vall ás o s népünnepek voltak; 
s a régi Roma 3 utolsó századának élete itt központosult! 

XXX. 
1) Laocoon szobra, kígyóidul körültekert 2 fiával, a XVI. 

század elején véletlenül feltaláltatván — a Sette Sale táján, -— 
rendkivüli lelkesedést gerjesztett az Örökvárosban. Este min
den harangok zúgtak; más nap egész Roma ünnepi színtöl
tött magára. Á szép márvány alakok, virággal és zöld koszo
rúkkal ékesítve, s az ablakokat ellepő hölgyek tapsaitól ki
sérve harsogó zene hangzása közben, szonettek^ hymnusok 
és canzonák árja mellett, diadalfényben vonulának föl a Va-
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ticanba. Hol este, II. Gyula tereméiben rögtönözött új ünnep 
alkalmával Sadolet babe'rkoszoruzta fővel monda el a sze
rencsés esemény fölötti remek odaját. A müszeretö udvar 
„éljen Sadoletí éljen Virgil!" kiáltásokra fakadt; s a lakába 
térő költész Plató szép kéziratát, a tudós pápa becses aján-
dokát, találá asztalán. Laocoon fölfedezője apostoli jegyző 
czimét, és a laterani kapunál bevett sóadó egy részét nyeré-
jutalmul. — Winckelmann. — 

2) V. Sixtus veté meg alapját a gazdag levéltárnak; V. 
Miklós a könyvtárnak. Utódaik híven követék a jó példát. 
Huszonhárom ezer néhány százra megy a becses kéziratok 
száma. Nevezetesebbek: a világhírű Septuaginta, Politian 
dicsérte legrégibb Terentius, Virgil, Dio Cassius töredékei, 
Cicero respublicaja, Dante, Corvinus Mátyás Breviáriuma, VIII. 
Henrik könyve Luther ellen s Boleyn Anná-nak irt eredeti 
levelei. A legszebb parányiképekkel ékesített nyugati és bi-
zanczi kéziratok igen számosak. —• A könyvtári nagy terem 
hossza 216', széle 48', magassága 28'. Faszekrényein áll 
egy része kirakva az olasz-görög díszedények vaticani nagy 
gyűjteményének. 

3) Cum christiani quemdam locum, qui publicus fuerat, 
oecupassent, contra popinarii dicerent sibi eum deberi, rescri-
psit: melius esse ut quomodocunque illicDeus colatur, quam 
popinariis dedatur. Lamprid. in Alex. imper. 

S. Maria in Trastevere föliratai Urunk születését jelentő 
csodálatos eseményre czéloznak: 

Dum tenet emeritus miles, sum magna taberna; 
Sed dum Virgo tenet me, major nuncupor et sum. 
Tunc oleum fluo, significans magnam pietaíem 
Christi nascentis, nunc trado petentibus ipsam. 

Nascitur hinc oleum, Deus ut deVirgine: utroque Oleo 
saerata est Roma terrarum caput. 
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4) Ö szentsége saját erszényéből jókora öszveget adott 
az ostrom alatt igen megrongált két templom — S. Pietro in 
Montorio és S. Panerazio — helyre-állitására. 

5) A'ppius Claudius Censortul 442. A. U. kezdve nagy
szerű, majdnem utánozhatlan dolgok történtek e tekintetben. 
Tizennégy vízvezetöig vitték vetélkedve a császárok; s olly 
széles és mély medrüeket emelének, hogy lovas ember ké
nyelmesen haladhatott bennök. Sokszor két három folyam 
rohant egymás fölött ugyanazon ívezeten, s a város határán 
200-nál több vízosztó kastély fogadá be a levegőben úszó 
tengert. — Csak el lehetne felejteni a kizsákmányolt tarto
mányokat, s annyi milliom rabszolgát és foglyot, kiknek 
könyeibol eredő folyamokat látlak elébb e roppant köcsator-
nák. — Most is 130 órányira számítják Öszvesen a vizvezetők 
vonalát; vagy a Szajna-hoz hasonlitják e tömeget; Rondelet 
pedig 30' széles, 6' mély, és minden másodperczben 30" se
bességű folyóval egyenlőnek tartja. — V. Pál gyönyörű szo-
kökútja, olly erős, hogy azonnal malmokat hajt, s eredetileg 
Trajan hatalmas müve, ki Oriolo és Bassano — Forum Claudii 
et Bassi — gazdag forrásait ide vezeté. A nevezett pápa 
állitá helyre császári bőkezűséggel a regi beomlott iveket; 
söt a Tiberis alatt — ? — a város túlsó részére is utat nyita 
-e hullámoknak, hol most legjelesebb nyilasuk Farnese pia-
czán van, a hasonnevű bibornok által Caracalla fürdöibül 
hozott numidiai gránit medencze fölött. Nem csak a vaticani 
kerteket öntözi e víz, melly Braccianobul 35 olasz mérföldnyi 
iávolságrul jön, hanem a Péter piaczán lévő, világcsodálta 
2 pompás fontanát is ebből táplálják. 

XXXI. 
1) A Pantheon belső átmérője és magassága 133'; falai

nak vastagsága 19'. 'Az előcsarnok — 46' mag. 4' vast. — 
oszlopainak fejér márvány fejezeteit az ó korbul maradtak 
között legszebbeknek tartják. — Rafael sírjának Ösmeretes* 
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fÖÜratát, miként a capitoliumi Protomoteca-ban álló mellszobra 
alalt ismételve van, egyik társunk megmagyaritá: 

Hle hic est Raphael, timuit quo sospite vinci 
Rerum magna parens et moriente móri. 

Ez Rafael, ki mig élt a természet remegett, hogy 
Általa győzve leerid, és ha kimúlt, kihaland. 

2) Gaume személyes tapasztalása szerint nagy- sze re -
dán d. u. 4 órakor hősi elszántság kell hozzá, hogy 10 ezer 
bevágyó közül a Sixtinába férő — 600 — választottak sere
gébe juss. A 'kápolna falai- és boltozatára, úgymond, az. 
egész nagy keresztény epopoea föl van irva, az első pilla
nattól kezdve, midőn a világ semmiből kikél, az utolsóig. 
Két híres művész iskola az umbriai és a firenzei egyesül e 
ezélra. Michel Angelo Végitélete előtt kétszerte fönségesen 
hangzanak a királyi látnók zsoltárai s Jeremiásnak érczszive* 
lágyító fájdalmas siralmai, — Allegri dallama szerint. — A 
kápolna festvényei, az ének jelleme, szavai s a szertartások 
mind oda törekszenek, hogy lelked és érzékeid a világ üd
veért elvérzö nagy áldozatra irányozzák. A Miserere valódi 
hosszas sóhaja az irgalomért esengő kebelnek.. Vetélkedve 
igyekeztek a legnagyobb mesterek e jeles zsoltár hangjainak 
életet adni. A XVIL század kezdetétől fogva Allegrié a ba
bérkoszorú; Mnek érdemeit Wiseman remekül irja le. Most 
azonban Baini, Bai, és ö váltják föl egymást a három nagy 
napon. -— Nagy-csÖtÖrtokön Palestrina Offertoriumát ad
ják : Fratres, ego enim. A lábmosás sz. Processus és Marü-
nian — mások szerint az Oltári-szentség — kápolnájában 
történik. Az úgynevezett apostolok közül egyet egyet az 
ausztriai követnek van joga választani, s még több kathol. 
hatalmak követeinek. A basilica erkélyét elfoglaló nagy te
remben szoktak megvendégeltetni. — Nagy-pén teken , , 
minden ki van téve, a mit Róma bír a szenvedés eszközei-,, 
emlékei- és nyomaiból. Nyugat Jeruzsálemé lesz ekkor be
lőle; s az onnan czímzett basilica kincstára nyitva áll. A 
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Sixtinában Palestrina Improperiumait éneklik. Az egész isteni 
szolgálat — de'lestennen — hosszú fönséges Elégia. Utána 
mutatják a főtemplomban sz. Veronica erkélyén: Urunk arcz-
nyomát, a lándsát, keresztdarabot, sat — Nagy-szomba
ton, megint Palestrinát hallani, „a régi zene Homerját", ki
nek legnagyobb remeke Marcel pápa miséje, melly által meg
mentője lön az egyházi zenének. A Lateranban keresztelnek, 
papot szentelnek, sz. Péter és Pál fejeit mutatják. S. Mar-
cello templomában a bold. Szüzet megkoronázzák. Trinita 
de' Pellegriniben á zarándokokat táplálják. — Nem felejti el 
Gaume az Arcadiai-akademia verseit és prózáját sem; meg a 
Pantheon körüli czifra hentes-bódékat. — Húsvét -vasár
napján is láthatók sz. Péter ereklyéi; a nagyszerű pápai 
áldás; és esti kivilágitás. 

3) Rafael Transíiguratioját Michel Angelo és Sebast. del 
Piombo kihívására, kik ellene Lázár-feltámasztását együtt 
késziték, néhány hét alatt elzárkózva teremte. Mengs sze
rint: Ez előképe az eszményi szépnek, a művészet példánya, 
a festészet remeke, s az emberi szellemnek legnagyobb erő
kifejtése." 

4) Ungaria, olim Pannónia inferior, praestans agri ferti-
lititate, auri copia, virorum fortitudine, a christianis regibus 
30 perpetua successione possessa. — Magyarország,* hajdan 
alsó Pannónia, a föld termékenysége-, az arany bosége-
s a férfiak erejéről nevezetes; 30 keresztény fejedelem bírta, 
szakadatlan sorban, 

5) A többi közt sz. Pál falonkivüli temploma számára' 
késziük itten a pápák mellképeit. Haté már készen függ a 
tárban, és jelenleg 10 van munkában. Köztük Vigilius, Libe-
rius, IV. Pius, V. Pál, II. Gyula, XII. Leo, IX. Pius. — Csak 
itt láttam szentséges atyánknak valóban hü képmását. — 
Egy illyen mellkép körülbelül egy év alatt készül el, és 400 
Seudiba kerül. Apróbb kövekkel készitett nagyobb müvek 
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%—4000 Scudira is rámennek. Rafael Izaiásának másolatán 
hárman dolgozlak 6 évig*; s mintegy 200 ezer frankra becsülik. 

6) Itten szoktak, a Maggiordomo és több házi praelatus 
jelenlétében, a folyamodó nök kihallgatást nyerni. 

7) A Vatican, mint puszta épület is, igen nevezetes tárgy. 
Lételét az ujabb kor leghíresebb építészei lángeszének köszöni. 
Bramante, Rafael, Sangallo, Fontana, Maderno, Bernini nevei 
ragyognak rajta. Különböző korszakokban épülvén inkább 
paloták egyletének, mini egy egésznek lehet mondani. Tiz 
ezer hajléka, — szoba, terem, kápolna stb. — 20 udvara, 
200 lépcsőzete van. Irodalmi és műkincsei pedig a keresz
tény világ közös atyját a tudomány és művészet atyjának 
nevére is örökké jogosítják. Itt látni, mit és mennyit tevé
nek a pápák, hogy a régi emlékeket fenntartsák, hogy a tu
domány- és szépművészet fejlődését eszközöljék; s mégsem 
szűnnek meg a százados rágalmak illy világos tények elle
nében! Bárcsak látnák é drága csarnokokat egyházunk min
den ellenei! 

8) Igen elmésen és méltán ostorozza Gerbet az érintett 
finnyás embereket, kik talán kimeszelve s esztergályozva 
szeretnék látni az elbarnult ezeréves romokat. Jói mondja 
nekik, hogy itten az Árchaeologia előbb való a Geometriánál, 
s hogy 2 ezer esztendős emléknek joga van magas boltoza
tain itt ott egy pár pókhálót is megszenvedni. Tudja ö mit 
csinálnának máshol, ha csak egyetlen egyet bírhatnának is 
az itteni ritkaságok közül. Scipio sírcsarnokál például tüstént 

•mesterkélt iÖld pázsittal s aranyos rácsozattal vennék körül, 
s a bejárásnál jó pénzért drága viaszgyertyákat árulnának, 
és a kijövöket csinos teremü újépületbe hínák pihenni, mcily-
nek homlokán nagy betűvel állana: Vendéglő a Scipiók sír
jához. De neki jobban tetszett az egyszerű pórflu ki szurkos 
fáklyájával vezeté Őt a szőlők közt elhagyott üregekbe: mert 
Roma annyira gazdag a legbecsesebb régiségekben, hogy 
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azokkal finom uzsorát űzni eszébe sem jut. Mások azon 
panaszkodnak, hogy olly lassan haladnak előre a kiásások; 
de hiszen ezt magok a pápák sajnálják legjobban. Európa 
szeretne mindig ujabb és ujabb élvezeteket találni az örök 
városban; de rég megfosztá az apostoli kincstárt külforrásai-
nak legnagyobb részétől; s most az álladalom jövedelmeinek 
tetemes részét kénytelen forditani olly intézetek fenntartására, 
mellyek az egész keresztény világ javára szolgálnak. A leg
jobb akarat mellett is, csak a legnagyobb áldozattal működ
hetnek e téren. Es mégis mennyi történi e tekintetben A 
többi közt Cestius sírgúláját VII. Sándornak köszönjük; Ti-
tus ivének épségét VII. Piusnak; a Colosseum széleit erős 
falakkal biztositák a további omladozástól, s épen most állit-
ják belül egy részét tetötül talpig eredeti alakjában helyre. 
A Via Appián nagy sükerrel haladnak előre. Trastevere vá
rosrészen a minap szedek ki föld és szemét alól Lisippus 
remek vívósszobrát, egy egész paripát — a capitoliumi mü-
tárban láttuk — s egy óriási hika töredékeit bronzbul. Leg
újabban fedezének föl az Esquilinon kitünöleg szép festvénye-
ket; s az albanoi Villa Doria-ban becses régiségeket. Egyéb
iránt a pápák, jól tudván azt, miszerint a pápaság halhatlan, 
tudnak a; többi közt tű rn i és várni is; mi nem csekély 
mesterség. Ha egyik elvégezte napi munkáját, nyugodtan 
száll sírjába, utódjára bizván annak elvégzését, a mit ö nem 
tehetett. Lesz itten mit keresni századok múlva is. 

Roma Charakteristika-jának írója is pusztán szereti a ro
mokat. Jó hogy itt, úgymond, tágas szabad térek vannak, 
nem mostani újszerű épületek, mik egyedül rontanák az om
ladékok benyomását. LegfÖlebb imitt amott emelkedő csen
des zárdák látszanak, mint meg annyi hív őrházai a múltnak. 
Ezeknek komoly csendje illik ide. a fönséges magányba. 
Csak a dúslevelü természet bujkál itten a romai nagyságnak 
ezen sírkertében, ékesítve s enyhitve az elpusztulás érzetét. 
Egyszerű közönséges gyermekei a növényországnak, néhány 
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fa s virágzó ág legalkalmasabb diszitményül szolgál e helye
ken, hol az alázat, nyugalom és béke nemtöi uralkodnak. 

9) Midőn egykor XIV. Kelemen pápa Coelius hegyére 
ment: az Urunk-szenvedéséröli rend alapitója, testvérével 
együtt, állandó imahelyet kére tőle. Mondják, hogy e fele
letet nyeré: Miután ön Pál, tesvére pedig János, és ez egy
ház is János és Pál vértanú testvérek tiszteletére épült: legyen 
az a szerzeté." Rendkívül szigorúan élnek e buzgó férfiak, 
pedig csak egyszerű fogadással kötelezik magukat erre. 

XXXII. 
1) Más boldogabb ember ha már egyszer elindult, Ti

volin túl a Teverone festői völgyében fölmegy Subiaeoig. 
Gaume ennél is nagyobb kerületet tön. A régi Via Asina-
ria-n, Claudius vízvezetöjének óriási ivei mellett rándula k| 
a hegy lejtőjén fekvő csinos Frascatiba. Az egész hegyoldal, 
mellynek tetejét egykor Tusculum foglalá el, gyönyörű nya
ralókkal van behintve, hol a régi romaiak vadolajfák és zöl-
delö tölgyek sürü lombjai alá szerettek menekülni. E feje
delmi lakok közt Villa Aldobrandini — most Borgheseé — 
tűnik ki varázskertjével. Igen nagy teremében Domenichino 
frescoi híresek; közepét a Parnassus foglalja el bronz zené
szekkel, kiket a víz esése megindít. York bibornok, az 
utolsó Stuart, lakott egykor az itteni püspöki-palotában. Mi-
eara a kapucinus a papnöveldébe vonulva élt. XII. Leo öt 
egy bátor egyházi beszédeért, melly által néhányan magokat 
megsértve érezek, büntetésül bibornoknak nevezte ki 1824. 

Tusculumba föl 25' magas*babérfák sorai közt visz az út 
A régi romai kövezeten Cicero kocsijának nyomait vélik látni. 
Kinek ne jutnának ott eszébe a Questiones Tusculanae lapjain 
szépen hangzó szavak? Szamárháton szokás megjárni Cicero 
barlangjait — grotte, — a fürdőt, színházat, vízvezetöt, föl-
iegvárat sat., mig végre az Ösvény alaktalan rontok közt 
vész el. 
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Közel ide,, vasrostély zárta üregben lalálák a bold. Szűz 
kegyelem szobrát. E hely körül emelkedett a basiliták kö
zépkori zárdája, hol. sz. Nilus élt, ki III. Otto-tul csak azt 
tudta kérni, hogy lelke üdvére gondja legyen. Grotta Ferrata 
ez, hol a templom halhatlan frescoi Domenichinotul hirdetik 
Nilus atya dicsőségét. A tudós Bessarion is ide menekült 
Constantinápoly bevétele után. 

A Románál is régibb magas, egészséges fekvésű Prae-
neste — Palestrina — csak történeti emlékeivel kecsegtet; a 
XV. századbani elpusztulása után kevés valódi régiséget mu
tathat; még a roppant nagy Fortuna-templom romjai is alig 
láthatók. Nibby egy mozaik maradványát a Barberini palo
tában nagyon dicséri. 

Subiaco ellenben gyönyörű, festői környezetén kivül dicső 
keresztény emlékekben is gazdag; mert egy sziklaüregbe vo
nuló lelkes ifjú itt veté meg alapját Istenneli csendes magány
ban nagyszerű vállalatának: melly, Gerbet szép rajza szerint, 
messzebb küldötte ki békés gyarmatait, mint a harczias Roma 
hódító seregeit, s tovább is tartja fenn magát amannak véres 
hatalmánál. Madárfészek gyanánt függ egy meredek köszá-
lon a nyugati szerzetes rendek bölcsője, sz. Benedek barlangja 
— Sacro Speco — mellett; hol az ö elmélyedő szép szobrát, 
— Berninitöl, — feszületét, és rózsáit a zárda kertjében hü 
fiai örömmel mutatják. Nővérének sz. Scholasticának szom
széd zárdája különféle korszakokra emlékeztető vegyes épí
tészetén, kivül, érdekes régiségekkel bír, még Nero közel 
Villájából is. Gaume drága, festvényes kéziratokat és első 
kiadásokat talált benne. Förster pedig azzal dicsekszik, hogy 
2 német — de katholikus — itten állitá föl az első nyomdát 
Olaszhonban; s az először kiadott könyv Lactantius vala 
1465-ben. 

2) Láttam a fejedelmi tény emlékére nyomott nemes er
ezet, e fölirattal: Gregorius XVI. Pont. Max. An. IV. Catíllo 
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Monté Ad Anienem Averlendum Perfosso Eluvionum Cladibus 
Occurrit 

3) Petrus Damianus sem hízeleg az Örök városnak egész
ségi tekintetben midőn azt irja: 

Roma vorax hominum, dómat ardua eolla virorum 
Roma ferax febrium. 

Az éghajlat, fekvés, vagy természet kártékony hatásával kellé 
tehát itten folyvást küzdeni; s a pápák e hatalmasok irányában 
sem mulaszták el, a mit lehetett, a nép javára felhasználni. 
XII. Incze telepitvényei által a Monté Citorio tetemesen javult. 
V. Pius, V. Sixtus, V. Pál, Xllf. Gergely és VIII. Orbán alatti 
nagy munkálatok az egészségre nézve is sokat segítettek. 
Jelesen V. Sixlus ez erösakaratu, tevékeny fejedelem a Qui-
rinal, Viminal, Esquilin és Capitol legnagyobb részét benépe-
sitette. X. Leo alatt a lakosok száma 40-röl 90 ezerre hágott 
Az időiül fogva minden pápa kisebb nagyobb intézkedések 
által igyekezett az egészségi állapoton is segíteni; s a 3 utolsó 
században igazán sok történt, és pedig kézzel fogható süker-
rel: mert annyi bizonyos, miszerint ujabb időkben a hideg-
lelési betegek száma szemrelátólag apad; s néhány év előtt 
800 egyénnél többet talállak itten 80 éven felül. — Ezen ada
tok is a Hist polit lapokbul valók. — Ide tartozik s a kor
mány gondosságát dicséri G. Tournon bizonysága, ki egykor 
franezia Préfet lévén Romában, a tisztító csatornákról azt 
mondja, hogy példányul szolgálhatnak a legnagyobb főváro
soknak. ,,Rome pourrait servir de modéle aux plus grandes 
capitales, á celles mérne, dönt la poliee est la plus vantée." 
Études statistiques Paris, 1831. 

XXXIII. 
1) A kevéshifcünek sok fej csóválni valója van e templom

ban ; mert innen indult ki Szüzanyánk képével nagy Gergely 
vezetése mellett a pusztító dögmirigy megszűnéséért esedező 
körmenet, mellynek folytában Hadrian sírja táján mennyei 
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karok dicsőítő éneket haliák zengeni: Regina Coeli, sat. s a 
fegyverét hüvelyébe rejtő angyal megjelenésével Roma meg
szabadult. Ennek Örök emlékéül ragyog a nagy oltár fölötti 
karvers; a Hadrian sírján uralgó sz. Mihály is ezt hirdeti; s 
az Ara-Coelihez tartozó szerzeteseknek egyedül van joguk 
Regina Coeli-t énekelni, midőn ünnepélyes járdalatok az An
gyalvár előtt átvonulnak. — Sz. Ilona kápolnájában a meny-
nyezet körpárkányáni fölirat Augustus császárnak tett kinyi
latkoztatásról szól, mellynek következtében ö a Capitoliumon 
egy oltárt emelt volna e czím alatt: Ara Primogeniti Dei. 
Tartalma ez: Haec quae Ara-Coeli appellatur, eodem in loeo 
dedicata creditur, in quo Virgo sanctissima Dei Mater cum 
Filio suo se Caesari Augusto e coelo monstrasse perhibetur. 

Miután e két esemény tanúit Gaume részletesen előszám
lálja, értekezését igy fejezi be. Az egyház, mint őre az 
igazságnak, gondosan fenntartja annak minden részecskéit, 
midőn a korábbi századok másodrendű hagyományit is szár
nyai alá veszi. Szeretettel őrzi az emlékeket, mellyek azokat 
örökítik; nem pusztit el, nem töröl ki semmit Csakhogy, 
lelkiösmereíes tanilója lévén az igazságnak, nem akarja azo
kat hitágazat gyanánt felállítani, s nem használja vallási ha
tározatainak alapjául; de azt sem engedi, hogy a múlt időket 
vakmerően gyalázzák; hanem gyermekeinek szabadságát szűk
keblű szenvedélyes bírálatok által illyenekben nem korlátoz
ván," bánásmódjával még jobban fejezi ki mint szavaival a 
valódi műveltség és haladás azon igaz élvét: In necessariis 
unitas, in dubüs libertás, in omnibus caritas. 

2) Della Minerva piaczán, Roma közepén áll a domon-
kosiak híres zárdája is, szép könyvtárukkal, — Casanatensis. 
— Eine der reichsten und wohlgeordnetesten Bücher-Sámm-
lungen Italiens. Die Dominicaner können, wo sie kein Be-
denken tragen, als Inquisitoren selbst verbotene Bücher dar-
leihen. •— Forster. — A 3 hajóra oszló csúcsíves templom 
leginkább síremlékeivel kecsegtet: X. Leóé és VII. Kelemené 
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van itt, Sangallo, Montelupo, és Bandinellitól. Lanté her-
czegnöét Tenerani készité. Minő da Fiesole-, és Joh. Cosma-
titól is van kettő a középkorbul. Nevezetes még Üdvözítőnk 
szobra Michel Angelotul; az Aldobrandini kápolna Giac.*della 
Portatói; Aquinoi sz. Tamás kápolnája Filippino frescoival, a 
boltozaton Rafaelíno del Garbó festvényével, és Fra Beato An-
gelico da Fiesole sírjával. Sienai Katalin kis imaházzá ala
kított szobája is itt van a sekrestyében. — Minerva terén 
hordja egy köelefánt az Isis templománál talált és VII. Sán
dor alatt Bernini által ide helyezett jeliratos díszgúlát; mely-
lyet Neith-nek az egyiptomi Minervának tulajdonítanak. 

3) Szép ellentét ez: miszerint az Arénákban Jupiter és 
Venus, a sas és fejsze-nyaláb — fasces — uralkodott; a bör
tönben Jézus és Mária, a galamb és kereszt. Azt gondolnók, 
hogy nem nehéz a kettő közt választani; és mégis három 
század folytonos küzdelmeibe, annyi ártatlan áldozat vérébe 
került az üldözött félnek végdiadala. 

4) S. Mariina templomának földalatti hajlékában lévő sír
iratból következtetik, hogy a Colosseum építésze Gaudentius, 
későbben megtért keresztény vértanú volt: Sic Práemia Ser
vas Vespasiane. Dire Praemiatus Es Morte Gaudenti. Laetare 
Civitas, Ubi Gloriae Autori Promisit Iste; Dat Kristus Omnia 
Tibi Qui Aliud Paravit Theatrum In Coelo. — S. Lorenzo 
templomán még a régi fölirat áll: Divo Antonino Et Divae 
Faustinae Ex S. C. '•— Constantín basilieáját, mások a béke 
templomának állítják, a Farnese palotában lévő, mellette ta
lált föliratnál fogva: Paci Aeternae Domus Imperat. Vespasiani 
Caesaris Augusti Liberó rumque Sacrum. 

5) A Colosseumra néző rövid fölirata ez: Senatus Popu-
lusque Romanus Divo Tito Divi Vespasiani F. Vespasiano 
Augusto. — A Capitolium felöl volt pompás föliratát későb
ben találok meg a nagy circusban: 
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S. P. Q. R. . . 
Imp. Tito Caes. Divi Vespasiani Filiö 
Vespasiano Aug. Pont. Max. Tr. Pot. X. 
Imp. XVII. Cos. VIII. PP. Principi Suo Qui 

Praecepüs Patris Cons'iliisque Et 
Auspiciis Gentem Judaeorum Domuit 
IJt Urbem Hierosolymam Omnibus Ante 
Se Ducibus Regibus Gentibüs Aut Frustra 
Petitam Aut Intentatani Delevil 

6) A bölcselet és buzgalom szemeivel ne'zett romok cso
dálatos ékesszólással bírnak. Isten és ember találkozik itten 
minden lépten; mert a diadalmaskodj kereszténység' s a le
győzött pogányság mindenütt szemben állanak. Annyi pusztí
táson ment keresztül az örök város, bogy nyomait alig kellene 
már látnod. De az Isten városa, mellyben a kálvária hegyi 
kereszt a Capitol fölött már régebben fénylik mint egykor a 
császári sas, nyugodtan emelve égbe templomainak magas 
kúpjait, védszárnyai alá vesz mindent, mit Isten a régi Ro
mából meg akar menteni a végveszélytől. A pogány kornak 
pedig legjelesebb maradványi is szívesen vonulnak, a keresz
tény hit árnyékába, s minden szolgálatra készek. Roma 
hajdani dicső emlékei, csak hogy életben maradhassanak, 
keresztény templomok lesznek, vértanuk sírjai, kereszthordó 
oszlopok, Madonna-talapzatok, alázatos küszöbök, sőt köve
zetek is a győztes házában. Boldogok, ha a mennynek 
leánya csak ujjával érinti őket; ez záloga halhatlanságuknak. 
Mintha emlékeznének a barbárok félelmes csapásaira, mellyek-
nek sebhelyeit most is viselik: ugy sóvárognak bejutni e sze
gény egyházba, mellynek vérét itták dicsőségük napján. — 
Gaume. — 

f) S. Stefano rotondo akár Jupiter, akár Bacchus vagy 
Claudius temploma volt légyen, akár fürdőterem, — Förster 
eredetileg'keresztény egyháznak tartja az V. századból — 
most a vértanuk fejedelméé. Nagy Gergely szava viszhang-

II. ' 18 
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zott egykor az 50 egynehány oszlopon nyugvó, kettős kerü
letű , küpfödeles hajlékban, kinek pásztori székét jelenleg is-
bírja. Tempesta és Pomeranzio festék falaira az első keresz
tény századok véres jeleneteit. — Nem messze a Ludus ma-
tutinus — gladiátorok iskolája, — MaceUum magnum, s az 
5 éjjeli cohors tábora: most már puszta névemlékek. 

8) Csak egy szerény oltár ékesiti a helyet, s a szöglet
ben álló gránit oszlop rátekert régi lánczezal, méllyre irva 
van: Sed verbum Dei non est alligatum, — de az Isten igéje 
nincs lekötve; — meg a kis forrás. A ki sz. Pál leveleinek 
fönséges tartalmát becsülni tudja, jobban örül e helynek, 
mint ha Ciceróval találkoznék a Forumon. Sz. Lukács is itt 
irta az Apostolok cselekedeteit a nagy apostol lábánál. 

9) Keresztény történeti fölirata ez: 
Sixtus V. Pont. Max. 

Columnam Hanc 
Ab Omni Impietate 

Expurgatam 
S. Paulo Apostolo 
Aenea Ejus Statua 
Inaurata In Summo 
Vertice Posita D. D. 

A. M. D. LXXXIX. Pont. IV. 
10) Drága ereklyéi e basilicának: az 1492-iki ujitás al

kalmával véletlenül újra feltalált „titulus-verae crucis," — 
a kereszt czímirata: fíiesvs Jvdaeorvm Nazarenvs Rex; — a 
keresztfának egy része; 2 tövis a koronából; a szögek egyike; 
darabja a kötélnek, mellyel az oszlophoz szoriták; és a szi
vacsnak. Mik körül a keresztény hősöknek egész serege 
áll ört. 

11) Ez egyház Lucina házának helyén áll, hol a dicső 
pápát a zsarnok Maxentius csúfságból kényszerité állatokat 
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őrizni. Consalvi bibornok síremléke a Feszület kápolnájában 
van, melly az 1519-iki beomláskor egyedül maradt épen. 
Pierin del Vaga és Daniele da Volterra freseoi ékesítik. 

12) A vallás és erkölcsiség érdekében Örökké működő 
intézetek száma Romában olly nagy, hQgy azoknak legrövi
debb vázlata is hosszura terjed. Nagy része megóvni;' elhá
rítani igyekszik a bajt; s ide számitandók: a hittanitás, egy
házi beszédek, lelkigyakorlatok, 40 órai könyörgés, állomá
sok, a Szentség nagy testvérülete, sz. Alajos magántársulata, 
esti tanodák, éjjeli oratóriumok, veszélyben-lévök intézete, sat. 
Orvoslószerek ellenben: a töredelemliázak, és javitóbortönök. 

A ke re sz t ény okta tás fÖtestvérületét V. Pius és XIV. 
Bencze különösen pártolák. Ez hozta *be a gyermekek ösztö
néül a romai jellemnek megfelelő császári versenyt. Quasi-
modo után I. Vasárnap minden plébániából 2 jeles tanulót 
választanak a nagy közönség előtt tartandó kísérletre; s a k i 
Bellarmin kis katechismusát legjobban tudja császár lesz, 
4 legjobb vetélytársa pedig udvari főemberei. A megkoszo
rúzott 7 — 8 éves kis fejedelem kocsin vitetik szülői házához, 
hol fölékesített helyen fogadja 8 napig minden rangú rendű 
emberek hódolatát, maga is kocsin látogatván meg Roma 
legkitűnőbb féríiait, kiktől dicséretek- és ajándékokkal hal
moztatik el. — A gyermekek kereszttel és esengetyüvel híják 
társaikat álla dottrina eristiana, reggel és este nagy böjtben. 

Az első ünnepélyes á ldozásra készítés végett több 
kegyes intézetben 8 napra fogadják be a kisdedeket; S. Lu-
cia-nál még föl is ruházzák a szegény fiukat. De a nagyo
kat is kell készíteni a húsvét i gyónásra; melly czélra 
egész böjtön át 60 egyházi szónok törekszik. Ezért kezdőd
nek az úgynevezett Statiok is hamvazó-szeredán, Bármelly 
mise- könyvben olvashatod, hova megy ma, mellyik gyönyö
rűen ékesített templomba vonul a rpmai nép vértanúink va-\ 
lamellyikének sírján hitében erősödni. Mindmegannyi ó'r-

18* 
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állomásai ezek a viaskodó egyháznak. XIV. Beneze üdvös 
rendeletéből böjt IV. vasárnapjától fogva különösen' n é p 
szerű t an í tás t nyernek a vallásban a felnőttek. Ezekre 
az uraságok kötelesek cselédjeiket elküldeni;. s a kávéházak, 
boltok, raktárak ez órában bezáratnak. 

A l e l k i g y a k o r l a t o k nagyon el vannak terjedve. A 
passionisiák zárdája a Coeliuson, a ferenczieké a Palatinon, 
a lazaristáké Monté Citorion szívesen befogadják é ezélra a 
papokat és világiakat. S. Lucia-nál kézművesek, katonák, 
szegények 8.— 10 napi magányba vonulhatnak. Piatti érsek 
1819-ben alapított a Janiculumon igen kedves lakot e végre 
jobbsorsuak és katonatisztek számára. Hölgyek e czélból az 
apácza zárdákba mindig fölvétetnek. 

A vasárnapi réhdes isteni szolgálaton és délutáni ájta-
tosságon kivül Romában rendkívüli segédszereket is használ
nak a buzgalom emelésére. Az egyes társulatok imaházaiban 
un Fervorinot —egy kis buzdítót, — este felé kitűzött 
helyen Missione nrbana- t tartanak: t. i. valamellyik nép
szerű szónok vagy lelkipásztor erélyes intő beszéde után ün
nepélyesen nyilvánítják bűnbánati érzelmeiket, s a nép kü
lönösen hajlik ez ájtatossági gyakorlatra. E missio minden 
hónapban más templomba vándorol. S. Maria in Cappella-
ban a ripa-grandei hajósoknak számára szokott tartatni. — 
A szent í rás magyarázata szakadatlan folyamatban van; 
félévenként váltják föl egymást a magyarázók; s minden 2 
évben az egész biblián át mennek. 

Népszerű vasárnapi — és pénteki — ájtatosság a Co
losseumban lévő keresz tú t járása is. Via Crucis 
t e s tve rü l e t ének nevezik a jámbor egyletet, melly a'Fo-
rumon" álló imaházából kiindul, s nagy fakeresztjét a párt
fogó bibornok társulati öltönybe rejtve viszi előre; a Sorellá
két valamellyik uri hölgy —- Gaume szerint Fabius vagy Scipio 
ivadéka — hordja.; Hymnusok zengedezése közben vonulnak 
a roppant körszínbe, hol rendesen nagy sokaság némán várja 
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őket Egyik szegény szerzetes a kereszt talpkövét szószék
nek használva beszélni kezd, s egyszerű igéit az óriási romok 
s még óriásibb történeti emlékek ellenál'Uiatlan erővel ruház
zák föl: ugy hogy a hívek és ellenfelek, romaiak és idegenek 
könyei áztatják a földet, melly 16* század előtt martyrok 

, vérét itta. , 
:A kathol. cultus 3 nagy tárgyai, a legszentebb, legked

vesebb, legérzékenyitöbb: Jézus, Mária, és a halottak vallá
sos emléke. Ezeket állítja folyvást híveinek szeme elé az 
egyház; s naponként i tanítások és vallási gyakorlatok 
szakadatlan sora létezik e eze'lra. Minden délután 2 népszerű 
oktatást hallani a Yallieellában; este a monte-citorioi missio-
ban, és minden éj jel i o ra tór iumban. így nevezik azon 
templomokat és kápolnákat, mellyek esténként megnyílnak a 
közönségnek; s a hol buzgó énekek, zene, tanítás, könyör
gések és más jámbor gyakorlatok váltják föl egymást. Ro
mának minden vidékein el vannak terjedve. Antonelli bibőr
nők 1795. egyszerre 4-et alapított a város legvégső részem. 

Az Ol tár i - szentség , egész esztendőn át éjjel nap
pal szüntelen ki van téve, az örökváros valamellyik egyhá
zában; s ez üdvös szokást a halál fötestvérülete alapitá 1560. 
Mikor egyik templomban ekéjük az Ur, ünnepélyes harang-
jzúgás hirdeti a távolban máshelyütti megjelenését. Igen de 
éjjel kinek? A Szentség nagy társulata ébren van az egész 
város helyett: négy óránként felváltva virasztanak és imád-, 
koznak azokért is, kik lelkileg alusznak széles e világon. 

A Madonna t i sz te le te : ujabb hatalmas és folytonos 
eszköze Romának a szellemi élet táplálására. Nincs szöglet, 
utcza, piacz, nincs talán egyetlen egy ház sem, meHyet a 
bold. Szűz képe nem ékesítene. Áz utczák szögletem gyak
ran kis kápolnáira találsz, hol a szomszéd lakosok folyvást 
lámpavilágot ápolnak, és kivált esténként szívesen imádkoz
nak. Róla nevezett 66 templomban pedig számos ünnepeit 
rendkivüli- örömmel és lelkesedéssel üli meg a buzgó nép. 
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Bécsnek a törőktüli megszabadulását Roma Sobieszkyvel együtt 
Máriának tulajdonítja. XI Ineze az ö sz. nevéröli társulatot 
is alakított, melly a Trajan Fórumán levő templomából éven-
ke'nt ünnepélyes járdalattal megy S. Maria della Vittoriahoz. 
— Ehhez kapcsolják sz. József gyakori emlékét, ki a sze
gények-, munkások- és kézműveseknek különös pártfogója. 

A Janiculum sírkertjében minden este könyörögnek a 
ki mul t aké r t ; s az egész városban hangzik a halottak Ave 
Maria-ja. A temetések különösen épületesek. A halottak 
nyolezada alatt épen leirhatlan, a mi történik. Pedig az 
élőknek is sokat használ az, erkölcsi tekintetben, a mit ked
ves halottjaikért tesznek. 

Alig van Romában egy nap, melly egyik vagy másik 
egyházra nézve ünnep nem volna. Hozzá téve a szükséges 
készületeket, és megünnepelt előestéket: az egész esztendő 
szakadatlan isteni szolgálatból áll. Kivált miután a hét min
den napjának megvan saját vallásos rendeltetése. Vasárnap 
erőért, kegyelemért kell esdeni az egész hétre; hétfőn a ha
lottakért; kedden a szentek tisztelete, jelesen sz. Anna és sz. 
Antalé; szereda sz. Józsefé; csötörtökön az Oltári-szentség 
imádása; pénteken Urunk szenvedésének s a fájdalmas szűz
nek emléke; szombat a bold. Szűzé. Ekkor tartatik S. An-
gelo in Pescaria-nál a zsidókat térítő egyházi beszéd. 

A mindkét-nemü ifjúság megőrzésére szánt intézetek közt 
nevezetes: sz. Alajos tá rsu la ta . Minden vasárnap össze
gyűl az ártatlan vidám sereg együtt imádkozni, tanulni és 
játszani de' Cerchi kertben. "Védszentjük ünnepére 6 elöttei 
vasárnapon készülnek. A nagy nap elérkeztével pompás 
oltár áll szabad ég alatt a gyönyörű kert közepén; s azon 
égöszénnel tölt medencze. Mindnyájan körülveszik ezt, 
közbehelyezett zenekarokkal; s miután egyszerű dalokban 
dicsőitek érdemeit: a hozzá intézett, s ártatlan kivánataikat 
és föltételeiket magokban foglaló szép, szalagok- és rajzola
tokkal ékes leveleket egyszerre a tűzbe vetik; hol tömjén-
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füst föllegekben emelkednek óhajtásaik vidám robaj és zene-
harsogás közben az ég felé: al Santo Gioyane Luigi Gonzaga 
in Paradiso. Évfolytán többször emlékeztetik az ifjakat arra, 
mit irtak, s mit ígértek sz. Alajosnak. Jól mondja Gaume: 
3iogy ,,az embernek, s kivált az ifjúnak — Nella fiorida etá 
quando piú T uom vaneggia. Tasso. — ünnep kell. Mióta 
közöttük a jámbor társulatok megszűntek, s a keresztény 
ünnepek vidor színöket elveszték, elhalványultak: miben 
keresi a szerencsétlen ifjúság kedvét?" 

II Conservatorio delle P e ri c o 1 ant i , az erkölcsi veszély
ben forgók számára alapult. Föintézete a Janieulumon van. 
Mihelyt a lelkész valamellyik hivét, leányt vagy fiatal Özve
gyet, veszedelemben látja: ott menhelyet talál neki. VI. Pius-
nak különös atyai gondja volt rá. Selyem-gyárral van egy
bekötve. 

A bűnösök re és foglyokra nézve: anyagi tekintet
ben már sokan dicsérték a romai börtönöket; de szellemi, 
erkölcsi javitó eszközeit kevesen ösmerik. Roma találta föl 
— vagy is alkalmazá — először a töredelmi rendszert. Azt 
hiszi, hogy a keresztény hit, melly az egész emberi nemet 
megújította, képes leginkább helyre állítani az egyes embert 
is; azért e hatalmas szövetségessel együtt működik. Ez által 
eszközöket nyújt az elesettnek folyvást̂  hogy önbeesének ér
zetére jusson, a rósz fölötti töredelemre ébredjen, s a jóra 
való bátorságot, kedvet, erőt visszanyerje. A börtöni számos 
lelkészek mind e czélra működnek. Az évenkénti lelkigya
korlatok nagy hatással vannak. S mivel a tapasztalás azt 
tanitá, hogy saját társaivali kizáró együttlét a vétkesen leg
többet ront, puszta magány pedig semmit sem használ: Roma 
mindig becsületes, erényes, vallásos embereket igyekszik a 
fogoly közeiébe juttatni, hogy ezek jelenléte és társalgása 
kedves gyógyszerül szolgáljon neki. Azért látogatják napon
ként szerzetesek, világi papok, és jámbor egyletek tagjai a 
iömlőczöket: az angyalvárban, a Capitoliumon és Diocletian 
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fürdőiben. Sz. Jeromosnak a s z e r e t e t r ö l nevezett fő t e s t -
ve'rü le te rendkívül sokat tesz e eze'lra. X. Incze'nek a Via 
Giulia-n emelt h í r e s b ö r t ö n é t is átvette, melly Howard 
szerint egyike a legüdvösebbeknek Európában. Ez egylet 
tagjainak gondja alatt van az ifj u b ün h 5 n ez ök javító 
háza is, niellyet XII. Leo emelt. De a jámbor munkások 
társulatának lelkészei is járnak ide. Gyapjú munkával fog
lalják el őket Van szántóvető gyarmat is illyenek számára 
Villa AlbanináL — A foglyokkali i r g a l o m t e s t v é r ü l e t e 
e'venke'nü 2000 tallérra menő alapitványnyal bír, hogy húsvét-, 
és karáesonkor adósokat válthasson k i ; leginkább szegény 
munkások hitelezőit igyekszik kielégiteni. 

Leghíresebb fenyitöház a sz. Mihályé, hol az igazgató 
egyszerre 64 cellát tarthat szem előtt. Húsz éven aluli fegyen-
ezek számára alapitá XI. Kelemen 1703. Ott vannak a hozzá, 
iaríozó műhelyek is. — Nibby szerint ez intézetet vitte által 
XII. Leo a Via Giuliára. — Erre nézve idézi Gaume Montes-
quieut, ki szerint: „A bölcsészet semmi jót sem tesz, mit a 
vallás már előbb, s még jobban nem tett volna;" és Guizot 
Ítéletét az e nembeni ujabb irókrul: „Nyissátok föl könyvei
ket, s bámulni fogtok, mennyire hasonlitanak az általok aján
lott eszközök azokhoz, miket az egyház gyakorlott." Ugyanő 
— Guizot— stúdiumra méltónak mondja az egyház büntető 
rendszerét; az elméleti bünfenyitöjognak elveit és alkalmazá
sát találja föl benne, s kivált az elégtétel eszméje nagyon 
tetszik neki. 

A h a l á l r a i t é l t bűnösnek töredelmes kimúlását több 
testvérület czéljául tüze ki. Jézus Maria sz. neveinek fölár-
sulala illyenkor nagy szeretettel működik; más fő testvérülete 
a haldoklóknak hasonlóképen buzog; ker. sz. János társulata 
is a XV. századból egyenesen a kivégzendök iránti keresztény 
kötelességek teljesítésére alakult. 

Végre a b ű n ö s h ö l g y e k számára is javitó-menhelye-
ket alapita a keresztény irgalom. — Mindezeket igen érdé-
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'kesén és bőven tárgyalja Gaume, hihetőleg Morichini után. 
Ennyiből is látni, minő joggal hánytorgatják Roma vallásta-
lanságát épen azok, kik Geramb szerint: otthon a zongora 
hangjaival sem akarják háborítani vasárnapi csendjüket; itt 
pedig a kathol. egyházakban és kathol. ünnepélyeknél leg-
szemtelenebbül viselik magokat. 

XXXIV. 
t) Constantih laterani basilicája a IX. században földren

gés, alkalmával összeomolván, III. Sergius épité újra. Ez 
kétszeri elégés után is helyreállott; s 1570-töl fogva nyeré 
mostani alakját. Az emiitett folyosóban mutatják a követ is, 
mellyen romai katonák Krisztus öltönye fölött koczkát ve-

• tettek, Pilátus házából 2 oszlopot, s egyet á jeruzsálemi tem-
plombul, melly Urunk halálakor, megrepedt, végre az 0 testi 
nagyságának mértékét; de a szigorú Roma százados hagyo
mány daczára sem állitja e nevezetességeket nyilvánosan ki. 
— Ellenben templomi kincstárában őrzi: darabját a bibor-
őltonynek, mellyet csúfságból Urunk vállára vetettek; egy 
részét az eczetbe mártott szivacsnak; sz. János evang. ruha
darabját, és lánczát mellyel terhelve hozatott Ephesusból Ro
mába. Különösen becsüli a főoltárába rejtett fenyütáblát; 
mellyen sz. Péter áldozott, s mellynek egyszerűsége, szegény
sége az egyház első századaira emlékeztet; ép olly állapot
ban lévén, miként I. Sylvester a katakombákból kivéve. 
Lélekreható üdvös szokás, miszerint az áldozári szentelesek 
rendesen ez oltár zsámolyánál történnek: az apostoli és vér
tanúi elemből alakuló papi szellem forrásánál. 

2) Sz. András kis hajlékán kivül, több egyházban mu
tatják a szószéket vagy helyet, honnan nagy Gergely szóno
kolt; névszerint: S. Clemente, S. Stefano rotondo, S. S. Neréo 
e Aehilleo, S. Sabina templomában. Kis cellájának fölirata egy
szerű : Nocle dieque vigil longo hic defessa laboré 

Gregorius modica mémbra quiete levat. 
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Az angyalnak asztalánáli megjelenését csinos fresco ábrázolja, 
és e verspár hirdeti: 

Bis senos hic Gregorius paseebat egentes 
Angelus et decimus tertius accubuit. 

Az előcsarnok emlékei közül Gerbet Peeham Róbert angol 
lovag és kir. tanácsos síriratát idézi, és szépen mondja felöle: 
hogy koporsója az angol egyház bölcsőjében nyugszik. „Qui 
cum pátriám suam a fide catholica deficiscentem sine summo 
dolore non posset aspicere, relictis omnibus, quae in hac vita 
tíarissima esse solent, huc voluntario profectus exilio, post 
sex annos, pauperibusChrisli haeredibus testamento institu-
tis, vitám finivit. 1569. 

3) A Propaganda is élénken figyelmeztet ama szeren
csédre, miszerint Romában azon örökké világító tűzhely kö
zelében állasz, mellynek sugarai változhatlanul érnek el a 
föld határáig. Evenként egyszer vidorabban lobognak itten 
a lángok, s érdekesen derítik föl az egyházban élő szellemi 
egység s egyetemiesség életjeleneteit. Ez intézet imahelye 
különösen Három-királyok napján nagyszerű panorámája lesz 
a katholicismusnak: midőn kelet és nyugat különböző szer
tartású áldozárai a fönséges szolgálatot, mindenik saját módja 
szerint, egy szívvel lélekkel végezik. Gaume egymás után 
görög, melchita, Örmény, maronita, franczia, stb. papokat 
látott áldozatot tenni, s végre együtt leülni a szeretet asz
talához. Hát még a nyelvünnep, miliy elevenen ábrázolja 
a katholicismus életerejét! Nincs ennél, úgymond, festőibb 
s tiszteletreméltóbb jelenet; a jeruzsálemi pünköst nagy nap
ját gondolod megújulni. A pápa mellszobra előtt, számos 
vendégek jelenlétében, hallá ö, 39 nyelven zengeni a Meg
váltó dicsőségét. Szelíd fuvola hangúnak állítja gyermeki 
ajkon a kínait. S magasztalja ez ártatlan ifjakat, kik ezer 
meg ezer mérföldrül jönnek bölcsőjüktől a világ; minden ré
szeiből; és talán egy pár év múlva áldozati lesznek apostoli 
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buzgalmuknak. Yalódi növendékháza ez a buzgó téritök-, 
apostoli helynökök, püspökök, érsekek és vértanuknak. Ily-
lyenkor csakugyan meg kell vallani, hogy ez a leghagysze-
xüebb, legszentebb kísérlet, melly valaha tétetett, a nagy 
ember-család eredeti egységének helyre állítására. És pedig 
nem a haszonleső kereskedés vagy puszta irodalmi érdek 
nézetei szerint osztályozzák itt a népeket; a legszegényebb, 
legkifejletlenebb nyelvtöredéknek is magasabb becset kölcsö
nöz az emberi léleknek fönsége, mellynek megmentését az, 
egyház hivatásának érzi. A néger durva hangjai megered
nek a görög ékes nyelve után, s a latin tolmácsul szolgál 
Confucius mondatai és a gambieri-szigetek vadainak példa
beszédei közt. — Gerbet — Ennek tanúságául szolgálnak az 
ünnep nyolczada alatt sz. András ~ in Yalle — templomában 
tartatni szokott különnyelvü egyházi szónoklatok is. 

A könyvtárnak egyik nevezetessége Lord Kingsborough 
pompás nagy munkája a mexicoi régiségekről. Múzeumában 
van a földabrosz, mellyen VL Sándor a spanyolok és portu-
gallok tengeri birtokát kijelelő határvon alt húzta. Üveg 
szekrényben láthatók: a szegény vad indiánok ajándékai a 
pápa számára; egy üveg csésze a II — III. századból, mellyen 
á bold. Szűz áll kiterjesztett karral az apostoli fönökök-tül 
környezve; Páter Ricei, mint Mandarin, kínai kép; s egy 
kínai folyamodvány jezuitákért 1840-ből selyemre irva, xav. 
sz. Ferencz képe elején és végén. A nyomdának egyik leg
újabb terményében is volt szerencsénk részesülni: a f. év és 
hónap 2-ikán történt ünnepélyes jutalmazás emlékiratával 
megajándékoztak. Kezdetét ide irom: 

Quod In Maiorem Christiani No minis Laudem Cedat 
Rei Literariae Benevertat 

Alumnisque Collegii Urbani Pontificii Faustura Felixque Sit. 
Publicantur Nomina Eorum 

Qui Inter Aequales Ingenio Doctrina Literarum Peritia 
Praestiterunt. 
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A tudori koszorút elnyerők öten vannak:, G. Keegan Indus, 
Sí. Azarian Armenus, P. Guarini e Coll. Illyrico, F. Dicharry 
ex Neo-Aurelia, J. Hőlasian Armenus; s ezek is ele'g-gé kép
viselik a föld kerekséget. A szentírásban kitűnők közt áll; 
Zaccarias Cahen'Abissinus; a hitágazatokban: Jos. Santama-
ria Africanus; az egyházi jogban: Jos. Varig Sinensis; az 
crénytanban: J. Brant Fernando Indus; az egyházi törtene
tekben: G. Chaiat Chaldaeus; a bölcseleti tanulmányokban: 
G. De Cruz Peguanus, D. O'Connell Hibernus; a keleti nyel
vekben: M. Kabis Aegyptius; a görög és latin nyelvben: 
Sámuel Cadar — Kádár? — Transilvanus, és Georgius Ba-
ver — Bayer? — Claudiopolitanus; ez utóbbi a jó énekesek 
közt is elül áll. 

A kínai növendékek rendesen Nápolyban tartózkodnak, 
hol a levegő egészségüknek inkább kedvez. Vannak még 
az egyes rendeknek is téritö-collegiumjaik; de az " illető, 
nyelveket ezek is a propagandában tanulják. A franezia 
kormány becsületére legyen itt is följegyezve, hogy a hitté
ritök hajóit ingyen használhatják. Rokon intézet ezzel az 
angol collegium, melly alapításának első 5. évében 300 papot 
bocsátott kebeléből haza. Közülök valami, százan börtönt és 
különféle kinzatásokat szenvedtek; s-nem kevesebb, mint 40 
múlt ki vértanúi halállal. 

-. S. Andrea delle Fratte templomának homlokát jól nézd 
meg. Consalvi bibornok, VII. Pius barátja és hív tanácsnoka, ' 
Európa fejedelmeitől nyert ajándékokbul burnot-szelencze 
gyűjteményt alakított; legpompásabb volt az, mellyet az 
ISGl-iki franezia concordatum alkalmával kapott; s 30 ezer 
frank értékűnek tartottak. Végrendeletileg meghagyta, hogy 
adják el min-d; s egy részét-néhány romai templom homlok
zatának ékitésére fordítsák, mellyek közt van az idézett egy-

'ház is; másik felén VII. Pius gyönyörű síremlékét emelek,a 
vaticani sz. Péterben. 



285 

4) A romai egyetem nagy udvarát 3 részről pompás keV 
-emeletes oszlopcsarnokok kerítik; 4-ikét a templom foglalja 
el. "Vili. Bonifácztól kezdve, és X. Leotul sokat tetteik a pá
pák ez inte'zet emelésére. Legtöbbet tulajdonítanak ujabb 
időkben XII. Leo gondosságának, ki új" tanszékeket- állított, 
*új rendszert hozott be, .és bővebb segédeszközökkel látta el. 
Elnöke egy bibornok. A philologiával együtt 5 .kara van, s 
48 tanára. Szépművészeti leczkéket benne a S. Luca akadé
mia 11 -tanári adnak. Főbejáratán ragyog a szép fölirat, 
mellytöl nevét viseli: Initium Sapientiae Timor Domini. 
— Roma elerusa azonban S. Apollinare tijéllefti épületben 
nevekedik, melly valaha a német-magyar Collegiumé volt; 
s a melly ért ez intézet legújabb hirek szerint Borromeo pa
lotát nyeri* lakhelyül. A nevezett egyházat — Apolló , tem
ploma helyén? — XIV. Benedek ujittatá meg. Perugino Ma
donnája, xav. sz. Ferencz szép szobra Le Grostul, és sz. 
Ignáczé Marchionitól érdekes benne; meg a főoltáron, mi
ként szenteli föl ravennai püspökké sz. Apollinarist az apo
stolok fejedelme. 

5) A portugalloknak olly alapítványuk van, hogy 7 na
pig maradhatnak Romában, s még egy Zecchinot is kapnak; 
a csehek egy scudot; az osztrák birodalombeli zarándokot 
is felfogadják deli'Anima-nál. 

6) Ez egyház és S. Andrea della Valle közt terült el va
laha a virág mezeje — Campo di Fiore, — a híres udvari 
hölgy Acca Laurentia ajándéka a romai nép számára. Itt 
látod Pompejus színházának nyomait.az Orsini palotában, 
mellyenek Nero 24 óra alatt minden tészeit aranynyal vonatta 
be, hogy Tiridates örmény királynak Roma gazdagságát meg
mutassa. E tájon keresd hűlt helyét az ő híres oszlopcsar
nokának, és Curiajának. A Caesar haláláról nevezetes Spada 
palotában áll Pompejus jeles fejér márvány szobra; mellynél 
— s igy mintegy vetélytársa lábainál — a világ ura kedves 
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őve'i. által Intézett 23 gyilok-szúrás alatt, arczát öltönyével • 
fedve, lerogyott. Egyébiránt nincs kit sajnálni, ha a többi 
közt eszedbe jut csak azon jéghideg kegyetlensége, mellyel 
ide közel volt Naumachiajában — hajóviadalra, szánt nagy 
vízmeder —. egyetlen egy nap. alatt majdnem 19 ezer szeren
csétlen rabszolgát, az elfajult gyáva néptömeg mulatságára 
egykedvüíeg, oda sem figyelve, folyvást álladalmi iratokkal 
foglalatoskodva, feláldozott. 

7) Roma nem csak úgy, mint az egyházi kormányzat 
középpontja, mint megmérhetlen mügyüjtemény s a történeti 
emlékek legdúsabb múzeuma érdemli meg a világváros nevét; 
hanem az, jótékony-intézeteinek száma, terjedelme, belszer-
kezete, s a bennök élő szellem által is. Azonban a tisztán 
keresztény Romát, a népek anyját s az emberi szeretet király
néját szellemében és müveiben ösmerni olly tanulmány, mire 
az utasok nehezen vállalkoznak; bármilly érdekes és ártatlan' 
örömekkel teljes légyen. A művészet fejedelmi városát min
denki bámulja; a szegények dajkáját, s az irgalom tetteiben 
a nemzetek példányképét mellőzik. Mivel az iparos népek 
tetszéletét, s lázas tevékenységét benne nem látják, halottnak 
hirdetik. Holott a testvérszeretet alkotja valódi életét a vá
rosok- és népeknek; ez pedig minden ereiben foly. Mivel 
Roma a hitnek középpontja, azért kell neki a szeretet tűz
helyének is lenni. Katholikusság, egyetemiesség uralkodó 
jelleme a jótéteményben is; minek bizonyságául Gaume 5< 
körülményt idéz föl: 

1. Katholikus, mert senki t sem zár ki. Alapítványt^ 
saját takarékosságának; s az ö iskolájában felnőtt nemzetek 
adományainak lévén gyümölcsei: minden népekre szívesen 
kiárasztja ezek áldásait; itt nincs idegen. Az élö hit nap
jaiban a keresztény Európa fejedelmei és köztársaságai any-
jokkal egyesülten vetélkedve alkottak az egyházi élet köz
pontjában menhelyeket népeik számára. Majd minden olasz 
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tartománynak, s majd mindén nemzetnek valamint külön, 
temploma úgy saját koródája és vendégháza is van Romában. 

2. Katholikus, mert aránylag- gazdagabb a világ többi 
városainál. Évenként többre teszik 4 milliom franknál a 
rendes kiadásokat merő kegyes czélokra; melly Öszvegnek 
felét alapítványi kamatok, felét a pápai kincstár szokott ado
mányai nyújtják. Párizs 5 —6-szor annyi lakossággal 10 — 
12 milliomot ád ki. Tehát a kis Roma többet költ a szegény
ség és nyomor enyhítésére, mint a nagy Párizs philanthropi-
kus civilisatiójával. 

3. Katholikus, mert az irgalom müveit e lőbb hpzá 
l é t r e , mint más hatalmasabb országok és birodalmak. III. 
Incze leien czházát a XII. század végéről már emiitettük. A 
sz. Rokusnál lévő szülőház 1770-ből való; tehát régibb a. 
bécsinél, melly különben első volna. A fölüdülök-házát Neri 
Fülöp alapitá 1548-ban; 2 századdal előbb, mint máshol. 
Hiszen a Samariai-nörül nevezett koróda, mellyre olly büsz
kék az angolok, csak 179'1-bÖl való. Amerika is magának 
tulajdonitá a múlt század végén a Poenitentialis rendszer fel
találását; s Roma hallgatott. Cerfbeer a franczia kormánytót 
tapasztalás végett kiküldött zsidó iró 1839-ben jelenté: hogy 
XI. Kelemen 1703-ban Fontana Károly rajzai szerint egy igen 
nagy javitó-házat épitett ifjú bünhönczök, számára; s a 
pápa irta saját kezével annak első szabályait. Roma épite 
először egyes börtönöket; Roma alkalmazá világilag a kemény 
és szelid magán rendszert, melly a zárdákban tulajdónképen 
mindig megvolt. Amerika Gentböl, — vagy Genfből?— Gént 
Majlandból, Majland Romából kapta. Maradjon tehát .erede
téhez hü, az az keresztény, mondja Cerfbeer, ha üdvös gyü
mölcsöket akar teremni. Különben is Poenitentia, bűnbánat, 
töredélem az egyházon kivül nem is igen jól hangzik. 

4. Katholikus, mert a láza tos , szerény; vezeklő zsákba 
rejtezve működik az Evangélium szellemében: Ne tudja bal
kezed, a mit jobbod tesz. Máshol mindent ki szoktak kür-
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tolni, még a terveket is; "Roma hallgat, s tettleg mutatja 
többszázéves valósulását azon eszméknek, mellyek nálunk 
most ébredeznek. Igen-jellemző az olasz irgalom müveiben 
e majdnem túlvitt igénytelenség. Hiszen a kereszténység 
anyavárosáról is csak legújabban Moriehini adatai után: DegF 
istituti di pubblica caritá e d' istruzíóne primaria in Koma, 
Passy levelei, Geramb útja, és Gaume, meg a Hisi polit. lapok 
közleményei által tudunk valamit. A legtöbb utazó arehaeo-
logiai buzgalmában mindezt föl sem vette, vagy nem is tudott 
róla semmit. Pedig századok Óta, a kegyes czélokra rendelt 
legnagyszerücbb intézeteknek egész sorát látjuk emelkedni, 
mellyek az Örökváros Örök dicsőségére válnak, s minden' 
más tartományoknak mintául szolgálhatnak. Sok ezek közül 

.Isten áldása mellett alig észrevehető csirából fejlett ki ; sokát 
valóban szegény, megvetett, alacsonsorsu de szent szeretettől 
lelkesült férfiak alapítanak. 

5. Katholikus, mert m i n d e n e m b e r i s z e n v e d é s t 
felkarok Pedig a fájdalom szétszakgathatlan háló, melly 
Adam unokáit bölcsőjüktől sírukig —• s azon túl is — elbo
ntja. Hogy tehát a szeretet katholikus legyen, olly tágkö-
rünek, olly terjedelmesnek kell lennie minő az élet, s olly 
sokfélének mint a nyomor. Igaz, miszerint jogunk is van 
mindezt leginkább Romában keresni: a h i t t ű z h e l y e a 
h i t é l e t g y ü m ö l c s e i b e n szükség, hogy bővelkedjék. Ugy 
is találjuk. Sehol világi uralkodók annyit nem tettek. Való
ban ha a fát gyümölcseiről kell megítélni, Romának nincs 
oka hitét szégyelleni. Jótékonysága valóban rendkívül nagy, 
gondos, előrelátó, szerető anyaként mindenütt jelen van, 
s az irgalom mintegy.elejébe .megy minden szűkölködőnek. 
Per caritá di Dio itt mindent megtesznek. Azért a ki tovább 
itt mulat, s részletesebben megösmerkedik e néppel és inté
zeteivel, napról napra kedvezőbb véleményt nyer felőle. Gon
dolkodó és érzékeny emberre nézYe Roma olly könnyen má
sod hazává válik. 
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Be nem szabad elfelejteni a merő philanthropia és a ke-
Tesztény szeretet közötti ama lényeges különbséget sem: mi
szerint az első csak a testre ügyel, ez mindig egyszersmind 
a lélekre is; intézeteit amaz a földhöz bilincseli, ez az éggel 
hozza összeköttetésbe; az előbbi csak a jelenre tesz mindent, 
a másiknak a jelen csak eszköz a jövőre. Az egyház.kegyes 
intézetein mindenütt a lelki gondoskodás arany fonala vonul 
keresztül a testi ápolás mellett. Azért Roma is nem csak 
táplál: hanem épit, javit, tanít egyszersmind; és pedig nem 
csak olvasni, irni, számolni: hanem dolgozni, és imádkozni 
és békéntürrii. Laborare, orare, páti: miként Szepessynk 
szokta volt Erdélyben mondani. És ez ismét új jogczím a 
katholikus névre. Az illyen irányú irgalom egyenesen a • 
hitből eredvén az egyházza l legszorosabb összeköt
t e t é sben áll. Jótékony intézeteit szent áldozárok és buzgó 
hívek alapiták, s jelenleg is többnyire egyházi személyek 
vagy szerzetes nők kezelik. Azoknak egyházias szervezete, 
a könyör-egyletek saját kápolnái, védszentei, ünnepei, lelkid 
gyakorlatai és vallásos szabályai: mind erre mutatnak. Azért 
a jótétemény itten nem a hideg törvény által parancsoltatik 
s zegény-adó neve alatt; hanem az evangélium erejére van 
bizva; s az evangél ium roppant intézeteket tudott emelni. 
A szegények itt nem halnak el éhen az utczákon, miként az 
európai civilisatio némelly fő-székhelyein. Az igaz, hogy 
kedvező azon körülmény is, miszerint a túlfeszített müipar-
államok pauperismusa itten Ösmeretlen, A romai határt Isten
nek kegyelmes rendelete mindeddig megörzé a gyapot-gyárak 
ostorától, s természetes következményeiktől, a túlnépesedés-
és népnyomortul. Ha valaki azért, mivel Romában a tem
plomajtók előtt néhány koldust látott, a pápai birtokban ural
kodó nagy szegénységről szól, nem tudja mit beszel. Hiszen 
Olaszhon szelíd éghajlata alatt a nyomor és szükség már ter
mészettől fogva csak fél annyi lehet, mint hidegebb tarto-

IL 19 
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mányokban. De különben is el van látva e nép születésétől 
haláláig minden szükségeiben. 

Gaume az emberi nyomort helyesen felosztja: testi 
szenvedésekre, — szegénység", betegség*, halál; — szel lemi 
fogyatkozásra, —tudatlanság, hiba; — és e rkö lcs i bajokra, 
— a vétkek, szenvedélyek, eredményeikkel együtt; — s illy 
rendben sorolja elo Roma ellenszereit. Egy részét a két utolsó 
pontra vonatkozó gyógyszereknek, jelesen a vallásbeli tudat
lanság elhárítására szolgáló eszközöket XXXIII. 12) alatt es
mérjük. De mivel a testileg' szenvedő embert is e nyomorú
ság völgyében bölcsőjétől sírjáig lehet kisérni: az első pont 
újra feloszlik: árvákat, betegeket, szegényeket, öregek-s öz
vegyeket, és halottakat érdeklő intézkedésekre. A kinek nincs 
alkalma egész terjedelmében olvasni ezeknek érdekes leírását, 
a jelen kivonatot is szívesen veendi; és pedig ez úttal külö
nösen a betegekről., 

Csupán a be tegek számára 20 intézet áll nyitva Romá
ban. Ezek közül: 8 közhasználatra szolgál; lí^nek különös 
rendeltetése van, — spanyol, német, portugall, lombard, 
firenzei, luccai, bergamoi, sai eredetűek fölvételére; — az: 
utolsó házi-betegeket ápol. Egy sincs templom és saját lel
kész nélkül. Az .ágyak számát öszvesen 4 ezerre teszik. 
Bélbajok orvoslására kettő van különösen kitűzve: S. S piri t o 
a férfiaknak, S. Salvatore a nőknek. Amannak jelesen ki
kövezett, magas, szellős, tiszta, vigasztaló festvényekkel ellá
tott tereméi vannak. Nevét mindenik valamelly védszenttöl, 
vagy alapító pápától viseli. Kivált VII. Pius, a nagy szen
vedő, sokat tett; tőle való a nagyon czélszerü, gazdag mű
téteit hajlék. Vas ágyak állanak sorban, s minden 2 ágy 
közt márvány asztal Háromszor egy bélben ebéd idején 
orgonálni szokás. Vasárnap különösen nagy a vigasztalni, 
szolgálni, enyhíteni akarók száma. — A teremek keresztútjá-
nak közepén szép oltárok állanak. IX. Kelemen rendelete 
szerint minden szerzetes rend köteles minden hónapban 2 
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tagot küldeni segédgyóntatókul. Különben is Önkényt sok 
jámbor lelkiatya meglátogatja naponként ez intezetet. Ca-
millus de Lellis tölte itt el néhány evet éjjel nappal szolgál
ván; különösen a haldoklóknak, -r- Mindenesté Ave Maria 
után buzgó társulati tagok jelennek meg a halottakat fáklya
világnál fölkisérni a Janiculum sírkertébe. De halott nélkül 
is föl szoktak menni az elhunytak lelkeért könyörögni. «— 
Különös gondot fordítanak arra, hogy a nagyszámú koródái 
személyzetben a kitürö gyöngéd keresztény szeretet szelle
mét, lelkigyakorlatok s üdvszerek által, mindig ébren tartsák. 
Illyeneket tesz Roma századok óta zaj és-kérkedés nélkül. 
S. Sa lva tore — vagy S. Giovanni, — 4 teremén kivül a 
nagy csarnok fölirataiban hirdeti jótevőinek érdemeit. A benn 
lakó lelkészekkel felváltva kegyes egyletek tagjai, köztük 
főrangú hölgyek is, gyakran látogatják és ápolják a beteg 
nőket. Innen is jámbor társulat kiséri a holtakat a Campo 
Santo^ra. 

Fájdalmas -műtétetekre' s más külső bajokra szolgál 3 fö-
kóroda: Sz. Jakabé, sz. Galliean-é, és vigasztaló sz. Máriáé. 
Az első, közel Augustus mausoleumához, egyszersmind fel
sőbb sebészeti tanulók oktatására minden szükséges műsze
rekkel gazdagon el van látva. Majd 400 ágygyal bír. Co-
lonna Jakab alapitá 1338-ban; Salviati bibornok és VII. Pius 
nagy jótevői. A gyógyithatlanok is itt ápoltatnak. Sz. Gal-
l i eanénak — in Trastevere — eredete sajátszerű. A kö
zépkorban egy franczia bélpoklos, a Porta Angelican kivül 
tartózkodván, annyi alamizsnát kapott, hogy kis házat sze-
rezhete hasonló bajban szenvedő ember társainak. Később 
bŐrkütegek s effélék orvoslására használák. XIII. Bencze 
külön kórodat emelt nekik, egyikét a legszebbeknek Európá
ban. ~ A ezímszent főrangú romai keresztény a IV. század
ból, ki első nyitott Ostiában menhelyet betegek- és idegenek
nek.— Két nagy hajlékban 200-nál többen ápoltatnak. A 
férfiakat kis kápolna választja el a nöktül. Csinos és XII. Lej> 

19* 
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által dúsan fölszerelt tanterem is van hozzá csatolva. A gyer
mekek külön osztályt alkotnak, s ez 'úgy rendeztetik el, hogy 
a tanulásban hátra ne maradjanak. Alvó-szobájuk XIV. Ben-
eze pompás teremé. — S. M a r i a d e l l a C o n s o l a z i o n e 
sze'p nevének igen megfelel, hogy a tarpeji sziklához közel 
a Velabrum felé terjedő nagy épületébe a véletlen szeren
csétlenség eseteiben — vagy verekedés közben — megsérül
teket befogadja. Itt volt sz. Gallának, Symmachus patrícius 
romai senator leányának, háza, hol naponként 12 szegényt 
szokott vala táplálni. Idöjártával a pápák által, s jelesen a 
XI. századtól fogva lön azzá a mi most. Két széles, tiszta, 
szellős teremében — másfél száz ágygyal — az indulatos olasz 
nép hevességének következményeit orvosolják. Carnevalkor 
és Octoberben legszükségesebb. 

Továbbá a Tiber szigetén lévő i r g a l m a s o k — Benfra-
telli — háza említendő; 1481-iki alapítvány, 2 magas világos 
teremmel, s 74 ágygyal. Az egyháziak is rendesen ide vo
nulnak. M e g r ö g z ö t t b e t e g s é g e k enyhítésére romai ir
galmas nénék szövetkeztek. Egyes plébániák körében 40 
éven felüli özvegyekből egyletek alakultak az illyen szeren
csétlenek látogatására és minden szükségesekkeli ellátására. 
Mit mondanának a Fabiúsok és Scipiok, ha leányaikat szol
gálni látnak azon szegényeknek, kiket ök egy pillantásra sem 
méltatának? Nem isteni azon vallás, mellyavilág erkölcseit 
szokásait illy gyökeresen megváltoztatja? A Longaran látható 
a s z e g é n y b o l o n d o k irgalmas sz. Maria-ja. Nyájas neve 
az 1548-ban spanyolok által, istenes János példájára, alapított 
lébolydának. Borromei Károly nagy jótevője volt. Itt nem 
nagy szükség van rá; mert a tapasztalás szerint minél keve
sebb a vallás valamelly népben, annál több á tébolyodott, — 
és öngyilkos. — XII. Incze alapitá az alamizsnák apostoli hi
vatalát, melly az egész városban 11 látogató-szakaszra oszol
ván, a többi közt h á z i b e t e g e k fölsegéllésére is fordítja 
gondját. Sőt vidékről is hozat be saját költségén betegeket. 
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A Dataría evenként 7000 tallérral járul e ezélhoz. A fölüdü
lök számára is nyitva álló Trinitá dei Pellegrinií már ösmer-
jük. Különösség gyanánt megemlítem, hogy a pékeknek is 
külön koródájuk van a XV. századból. A lombardokéban 
Borr. sz. Károly gyakran szolgált a betegeknek. A lengye
lekét híres bibornokjuk Hosius alapította; sat. 

XXXV. 
1) S. Maria maggiore Iáján Juno Lucina temploma volt 

és Macellum Liviae, a romai finnyás torkosság, márvány osz-
jopfolyosoktul körülvett vásárhelye, egyszersmind a keresz
tények mészárszéke; honnan a közel S. Vitoban mutatják 
a ködarabot, mellyen sokan felkonczoltattak. A téren, melly 
köztudomás szerint fajtalan hölgynek, Tiberius anyjának vala 
felajánlva, de számtalan vértanuk által megtisztítva, most a 
szüzek királynéjának legszebb temploma áll. Nevei: S. Maria 
ad Nives, első építése csodálatos indokától; Basilica Liberiana 
az akkori pápáról; S.Maria ad praesepe, Urunk bölcsőjéről; 
$..M. Maggiore a többi templomok közötti rangjáról. A IV. 
században épült; az V-ikben, a XH-ikben, s a XVI-ikban 
megújult. 

Régi mozaik jelképeinek hitágazati dús tartalmát Gerbet 
elmésen fejtegeti. Ugyanő hivatkozva az itteni paolina ká
polna egyik dombormüvére, mellyen Perzsia és Japán köve
tei, meg egy congoi néger III. Páltól fogadtatnak, és azon 
körülményre, miszerint ez utóbbinak sírja is a keresztelöká-
polnában látható; szépen jegyzi meg: „Miként egykor a ke
leti 3 király, ugy hozá később a világ 3 része . ajándékait 
ide a Megváltó bölcsőjéhez: Amerika aranyának zsengéjét, 
Ázsiából Perzsia és Japán kelet illatozó fűszereit, s Afrika 
fekete gyermeke hamvadó tetemeit, Obtulerunt Dominó aurum 
thus et myrrham." Gaume pedig — és Gerarnb — leirja, 
milly szép ez egyház karácson estéjén, midőn a pápa régi 
szokásnál fogva veesernyét mond benne. Ezernél több gyertya 
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világánál csillog a kedves hajlék drága belseje, s az újvilág 
nemes ércze sohasem ragyog élénkebb fénynyel. Az Üdvö
zítő jászol-bölcsőjét évenként ez egy alkalommal teszik ki. a 
hivek tiszteletének tárgyául. Az Islam vad rohanása .elöl 
menekülve hagyá el 642-ben keletet; sz. Jeromosnak, egykori-
hív őrének tetemeivel együtt. Azóta több enyészett el egy 
évezrednél, s ma is érez szekrényben őrzi Roma becses kin
csét, melly ez éjjel néhány órára kilép tisztes rejtekéből. 
Idöbamitotta öt kis deszkadarab az egész maradvány; de IV. 
Fülöp ajándékozta pompás kristály edényben fekszik, melly-
nek ezüst rámáját arany- és drágakö-zománez ékesiti. Ekkor 
szokták ünnepélyesen leleplezni S. Luca Madonnáját is; melly' 
előtt VIII. Kelemen hajnalban mezítláb tévé áldozatát; XIV. 
Bencze pedig minden szombaton hódolt neki, jelenlévén a 
lauretana litánián. — Sz. Lukácsnak, Mária történetírójának, 
feje is itt nyugszik, a feszület-kápolnában; s Canterbury-i 
Tamás karja, véres öltönye, és ciliciuma; „meg a martyrok 
királynéjának dicső homlokát fénylő rubin-koronaként Övező 
számtalan vértanuk ereklyéi." 

Ez'egyház régi tornyát állítják Romában legmagasabb
nak, honnan Ave Maria után késő este hangzik a megmentö-
harang éles szava, egy haladó utas alapítványa következtében: 
ki a Campagnán eltévelyedvén csak a S. Maria maggiore-nál, 
valamellyik Madonnaünnep előestéjén, kongó harang hangja 
után találá föl az igaz Ösvényt; s azért hasonló veszélyben 
forgók oltalmára tévé örök időkre ez intézkedést. 

2) Ott van egy igen régi niozaik Madonna; s lábánál 
nyugszik Sylvester, ki szerencsés tan uja lévén a nagy viadal 
eredményének eloazör illeté a bold. Szüzet e'czímmel: Gau
dium chrislianorum. A szent pápa székének kötámasza, s 
egy kis ládában fövege, nyak- és kar-öltője, meg saruja is 
látható. 

3) Roma első keresztény családjára nézve Gerbet is azon 
történetirókkal tart, kik a régi oklevelek nyomán két Pudenst 
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különböztetnek meg". Az öreg- senator Punicus Pudens voll? 
•és nője Priscilla; fiát is Pudensnek hívták, és menyét Sabi-
nellának; ezeknek gyermekei valának: Timotheus, j\Tovatus, 
Pudentiana és Praxedes. . 

4) Franc. Alciatus Cardin. sírirata ez: Virtute Vixit. Me
mória Vivit. Glória Vivet. — Petrus, Paulus Parisius. Consen-
tinusé pedig-: Corpus Humo Tegitur. Fáma Per Ora Volal 
Spiritus Astra Tenet. Kevés szóval többet és szebbet mon
dani alig lehet. •— Diocletian nehezen gondolta, hogy vérta
nuk és hitvallók kezeivel a szüzek királynéjának emel szent-
hajlékot, ö ki csak a fürdői kicsapongásokrul álmodott Für
dőinek legnemesebb része maradt fenn e £zélra örök emlékéül 
az üldözök tehetlenségének, s a vallás nyilvánosan isteni 
győzelmének, melly erővel bir a halhatlanság .pecsétjét nyomni 
mindenre, a mit érint. 

5) Innen a Lateran felé merive, Sienai Katalin temploma 
és zárdája körül képzeld Paulus fürdőit; az Aldobrandini kert 
magas térségén pedig Deus Fidiusnak, a hűség istenének nyílt 
templomát, mellyben Tanaquill rokkáját és orsóját orzék. 

6) A Lateran földszinti szoborgyüjteményében nem rósz 
sírirat Oetavius Valerianusé: 

Evasi, effugi; spes et fortuna valete. 
Nil mihi vobiscum est, iudificate alios. 

7) Lehet ugyan mondani, hogy a pápai állam nem maga 
az egyház; s ha kormányát bibornok vezérli is, azért ki van 
téve a világi álladalom minden veszélyeinek. Szeretik is 
ennek árnyékoldalait jól kiemelni azok, kiknek nem jól esik 
liogy Ferrarától Terracináig pápa az Ur. Azonban miután a 
földi birtok megtámadói és ócsárlói közönségesen egyszer
smind az egyházi hatalom gyengitésén vagy legalább beszeny-
nyezésén működnek: tanácsos nekünk mindenkor amannak 
védelmére "is készen állani. Az igazság határán túli engedé
kenységgel elleneinket sohasem nyerjük meg. Ha Romát, s 
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a pápát roszakarói azonitják rágalmaikban: hogy választanok 
mi el a férfias oltalom kötelmének teljesítésében? A többi 
közt pénzügy i nehézségeit hánytorgatják, mintha e bajban 
hasonlithatlanul hatalmasabb birodalmak nem sinlödnének. 
Más részről ez világos megczáfolása azon vádnak, hogy az 
egyház kincseit halomra gyüjü. Ha voltak gazdag pápák, 
vannak dicső gazdag templomok; de az erszényben nem 
maradt. Hatalmas bökezü főpapok alatt lön Roma a vallástól 
lelkesült szépművészet székhelye; s ez, miként valaki meg-
jegyzé, fölér néhány milliom röf kartonnal. A nép anyagi 
javára is eleget áldozának; hiszen a pontini mocsárok kiszá
rítása, mellyhez VI. Pius fogott, talán legnagyobb mindazon 
munkák közt, mik országgazdászati tekintetben a XVIIL szá
zad folytán megkezdettek. Az idén meg évenkénti jutalma 
rendelt a kormány selyem, gyapot és gyapjúszövetekre. Jut 
azonban szentebb czélokra is: mert egyedül missiókra és 
Olaszországon kivüli szűkölködő egyházak föisegéllésére más
fél annyit ád ki Roma, mint a mennyit különféle czímek alatt 
az úgy nevezett külföldrül bevesz. Ez öszveget 300 ezer tal
lérra becsülik; amazt pedig 533 ezerre. Hogyne örülnénk 
tehát, ha olvassuk, miszerint a forradalom által nyert sebei 
e tekintetben is olly szépen hegednek: hogy a papirpénz 
törlesztő bizottmány rövid idő alatt 3 l/3 millió Scudi értékű 
jegyeknél többet beválthatott. — Es ekként enyésznek el 
egymásután közelebbről tekintve a Roma elleni becsmérlések; 
mint például a hivatalok osztogatásábani részrehajlás. Mire 
nézve már most tudjuk, hogy minden álladalmi tisztségeket 
összevéve: 109 pap mellett 5059 világi szolgál. Igen fonák 
vád is volt ez: épen a pápai birtokban, hol századok óta 
nyitva áll a hivatali-pálya mindenkinek kivétel nélkül; itt a 
kegyelem országában, hol a legfőbb méltóságra a legutolsó 
is eljuthat. — Épen illy igazságtalan epélylyel irá a minap 
egy utas, midőn a Romagnában egy híres rablónak hihetőleg 
vele egyetértő rokonait a katonai hatóság befogatá: Questo 
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si ehiama giustizia di prete; — ezt híják' papi igazságnak. 
Míg mások epén a túlságos szelidségröl, lágyságról vádoljak 
az egyházi kormányt; s tudva van, miszerint 1831 óta egy 
foglyot sem büntettek halállal, hacsak egyszersmind gyilkos 
nem volt. — De hiába a kit s a mit nem szeretünk, az ellen 
mindig találunk kifogást. Majd meglátjuk, mit szül Göttinga 
pályakérdése, melly szerint az ide'n jutalmat tüzö ki a pápai 
állam alakulásának történetére, a mi eddig, úgymond, csak 
egyoldalú elfogult irók tollából ösmeretes. Nehezen fog e 
feladatnak bárki végére jutni, ha az egyik leghatalmasabb 
tényezőt — az Ur kezét— számitásából kifeledi. 

XXXVI. 
1) A Collegium romanum roppant épület 1582-ből Am-

manato rajza szerint, XIII. Gergely alapítványa. Föliratai: Re-
ligioni ac bonís artibus, meg: Non1 jacet in molli veneranda 
scientia lecto, — férfias jó szellemet árulnak el. 1831-ben is 
minden egyetemet be kellé zárni, míg ez békésen működött. 
Tudományos hírét a többi közt PP. Perrone, Marchi, Secchi, 
Patrizi, Passaglia híven őrzik. Ezernél több tanítványa van 
rendesen, az idén is több volt 700-nál, s 3 űj tanszékkel 
szaporodott. Múzeumáról Gerbet igen érdekesen irja: Kireher 
tudós jezuitától alapítóit, gyűjteménye a világ minden részei-
böli, vadnépektöl is eredő, házi és hadi szereknek, termé
nyeknek, sat. egykor páratlan volt a maga nemében. Most 
már nem olly nagy ritkaság; de belbecsét, melly alakulásá
nak sajátszerű alkalmától származik, soha el nem veszti. 
E tárgyak legnagyobb része ugyanis missionarjusok külde
ményeiből áll, kik a lelkipásztori müködé.s gondjai közt, 
apostoli foglalkozásaik mellett nem mulaszták el összegyűj
teni mindazt, a mi tudomány és művészet érdekében hasz
nosnak látszott; szorgalmas aratókhoz hasonlítva, kik a sárga 
kalászokat, kévébe kötvén, a mező virágairól sem felejtkez-. 
nek meg. Nem a kereskedés nyereményei ezek, hanem a 
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szeretet gyümölcsei; nem európai szöveteket s csillogó üveg
árukat adának értök, hanem a keresztény feláldozás minden 
kincsét, mellyet verite'kok és vérök hullásával tanusitának a 
lelkes téritök. Tehát nem csak a tudós, vagy a földleiró és 
természetbúvár, hanem minden tisztakeblü ember részvéttel 
tekint egy' igen nagy műnek ezen apró emlékeire. Itt van: 
a tökkobak, mellyel az utas Kisázsiában és Sziriában vizet 
mérit, a krimiai tatárok szarueszközei, nyilak és tegezek 
puszta Arabiából, perzsa Írószerek, indiai edények a szarv-' 
orrú csontjából, malabari könyvek pálma-leveleken, Mozam
bik- és Borneo szigetéről való szőnyegek, kínai tudósok övei, 
irományok, képek és más ritkaságok ugyanonnan, japáni 
szép edények; Afrikából eléfántcsontmüvek, angolai szövetek, 
legyezők és fövegek pálmalevélböl. Az amerikai ritkaságok 
leginkább vadnépektöl valók: canadai férfi- és nöruházatok, 
sajkák fakéregbol, egy Huronnak öve, egy másik ember fo
gakkai kirakott öv, valamelly főnök győzelmijeié, az éjszak
amerikai fekete lábuak vezérének egész fegyverzete, — 
legújabb ajándék, -— köbuzogány és egy japáni görbe kard, 
mindkettő számos vértanú dicső halálának eszköze. Szen
débb alakúak a.perui finom szövetek fabél-szálakból, virágos 
czifra tarisznyák, függöágyak, mexieoi jeliratos tekercsek, 
brasijiai színes madártoll -készítmények, paradicsom-mada
rak, sat. 

2) A boltozati festvények nagyon is elevenen ábrázolják 
a pogány Mythologiát. III. Pál a Farnese családból mint bi-
bornok kezdé e palotát épiteni, unokaöcscse Sándor végzé. 
A Colosseum romjai t használák föl, nem pedig a pápa 
bontatta le e czélra, miként rágalmazzák. Hiszen épen ö 
rendelé a tudós Latinus Juvenalis Mannetto-t általános bizto
sává a romai régiségeknek. — Ez úttal Roma többi palotáit 
is szándékom röviden megösrnertetni Försler és Gaume ada

t a i szerint. Palazzo Albani t Fontana tervezte; műkincsei a 
hasonnevű Villában vannak; csak a Winckelinann rendezte 
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könyvtár maradt itt. Pal. B.arberini a kitünÖbbek egyike. 
Nagy lépcsőjénél lévő szép régi oroszlána s több régi szobrai 
és sírmedrei Palestrinából és Sallustius kertéiből jelesek. Egyik 
terem padlazatát Cortonai Péter freseoi, a földszinti raktárt 
Caravaggioéi borítják. Féstvényei közül nevezetesek: Tizían 
mellképei, Urunk és Magdolna Tintorettotul, A. del Sarto 
Madonnája, Guidotul Corsini sz. András, és Beatrice Cen,ci, 
Spagnoletto Jeromosa, Guercino Illése, s Daedalus és Icarus, 
Domeniehinotul Ádám és Éva, Claude Lorrain tájképe, Rafael 
Fornarinaja sat. Gaume nagyon dicséri Gerhardnak a fél-
jsötétbeni festésznek egy jeles müvét: Urunk elfogatását a 

.kertben, mellyen az éjjeli világitás játékának valódisága fel
ötlő. Pal. Borghese-t a régi szobrászat és ujabb festésze 
mesterei remekmüveikkel tölték meg. Rafael egyik legjele
sebb müvét a Keresztröl-levételt bírja; meg ama híres szobrot, 
a borghesei Vívót. Pompás udvara, mellyet 96 gránit oszlo
pon nyugvó csarnokok környeznek, s az,.épüiet bosszú fényes 
homlokzatai fejedelmi lakra mutatnak; földszint a doriai, fenn 
korinthi rend uralkodik. Igen jeles és jókarban tartott kép
tára 1700 eredeti festvényt számlál. Híresebbek: Rafael em
iitett remekén, és Borgia Caesarján kívül, Sassoferrato Ma
donnája, Bassano Három királya, Tizian sz. Domonkosa, "Ve
ronai Páltól a halaknak szónokló paduai sz. Antal, és ker. 
sz. János a pusztában, ugyanaz Giulio Romanóiul, Domeni-
.chino Sibyllája és Diana vadászata, Guercinotul a tékozló fiu 
hazatérése, A. del Sarto Magdolnája. A régi szobormüvek 
közt föltűnök Júlia Pia mint Thalia, Sabina, Ceres, Apolló 
Musagetes óriási alakban. Pal. Braschi-t nem rég vette 
meg a czár veje 3 milliom frankon. Nehezen jutni bele. 
Egyik külszögletén áll a Pasquino név alatt ösmeretes szo
bortöredék. A Cancel ler ia Bramante rajza szerint készült 
a Colosseum omladványiból;" kapuja Fontanatól való. Udvara 
szép. Chigi — egykor X. Leo bankára? — palotáját a Co-
lonna piaczon Giac. della Po-rta és Maderno emelek. Agyő-
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nyorü épület első emeleteben néhány régi jó szobor van. 
Festvényei közt jobbak: Guido Cziczeléje, Urunk ostorozta-
tása Guercinotul, Domeniehino sz. Pétere, Cortonai Péter Őr
angyala és Bassanotul a templomban árulók kiűzése. Gazdag 
könyvtárában van Dániel kézirata a 70 szerint, Dionysius 
Halic., Melanehthon levelei, sai Pal. Colonna "V. Mártontul 
ered. Belseje pompás. Képcsarnokából említendők: Giul. 
Romano Szentcsaláda, Rubenstól Mária mennybevétele, Tin-
toretto Narcissusa. Egyik teremben elefántcsont müvek álla
nak, jelesen M. Angelo Végitéletének másolata. Szobrászati 
régiségei közt egy kútpárkány nevezetes. A kertben Aure-
lian naptemplomának — ?—romjai porlanak. Corsini pa
lotájába, melly Fuga legjobb építménye, Sixtus hídján átjutni. 
Egykor Svéd Krisztina lakhelye volt haláláig. Két előteremé
ben régi domborzatok vannak. Festvényeinek nagyrészén 
Gaume a pogány sensualismust ócsárolja. Azonban Guercino 
Ecce Homoja fönséges, meg a bold. Szűz Murillotul, és Gui-
dotul János fövétele, meg Péter fölfeszitése. Említi még Ru
bens tigrisvadászatát, A. Dürer tengerinyulát, II. Gyulát Ra
faeltől, II. Fülöpöt Tiziantól, Barberini bibornokot Domenjchi-
notul, a katona életét 12 ábrában Callot-tul, sat. Könyvtára 
különösen gazdag XV. századi kéziratok- és kiadásokban; 
rézmetszvényi gyűjteménye nagyon jeles. Gyönyörű Villája 
felvonul a Janiculum ormaira, hol a tetöni Casinobul Roma 
tökéletes képe látható. Costaguti palotában Albani, Do
meniehino, Guercino frescoit mutatják. Palazzo Dor iaPam-
fili a Corson kitünö képtárral bír. Itt van például: Garofalo-
Szentcsaláda, ugyanaz A. del Sartotul, Claude Egyiptomba 
menekülése, ugyanaz G. Poussintól, Guercinotul a tékozló fiu, 
Jizian Izsák-áldozata, Leonardo da Vincitói Arragoniai Johanna, 
Ann. Caracci tájképei bibliai ábrázolatokkal, M. Angelotul 
Urunk fölfeszittetése, Belisar a pusztában Salv. Rosatól, sat̂  
Falconier i palotáját Borromini épité; Fesch bibornok jeles 
képgyűjteményét eladták, H P r ^ u s t i n i a n i Nero fürdőinek 
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romjain épült, Fontana C. terve szerint. Régi műkincseiből 
kevés maradt. Peruzzi épité a Massimi palotát, mellyben 
Caravaggio frescoi, és Myron tányérvetöje Titus fürdőiből 
nevezetesek. Pal. Mattéit a Circus Flaminius helyén emelte 
Maderno. Gaume dicséri benne az aránylatok szabályosságát, 
az építészet szépségét. Leginkább szobrászaíilag érdekes., 
Udvara és pitvarai telvék domborzatokkal s más régiségekkel. 
A nagy lépcsőn 2 márvány szék a Coeliusról figyelmet érde
mel, és Commodus vadászata, meg Pallas, Jupiter és a Bőség 
szobrai. A szabad lépcsőn áll nagy Sándor régi mellszobra; 
onnan le tekintve Meleager vadászata, s több romai császár 
tűnik föl. A képtárban Tintorelto sz. Bonaventurája, meg 
Domenichino frescoi pompáznak. Odescalchi palotáját Ma
derno és Bernini emelek. Ot tobonié Diocletian palotájá
nak romjain épült a XIIÍ. században. Pal. Rospigliosi , a 
Consulta baloldalán, nagy udvarának háttérében mutatja szép 
homlokzatát. Három nagyhirü bibornok dolgoztatott rajta: 
Scipio Borghese, Bentivoglio, és Mazarin, ki Maderno által 
bevégeztette. A kertbeni Casino boltozatán ragyog Guido 
Reni híres Aurorája. Ugyanott van Minerva régi szobra, Ca-
racci,Lajos Sámsona a romok közt, Domenichinotul Ádám és 
Éva, A, Dürer sz. Jeromosa. Afrikai Scipio régi mellszobra 
is nevezetes. A második emeletben Claude és N. Poussin 
tájképei díszlenek, meg Jób baráti Guei%einotul, és! Rubens 
Magdolnája a Megváltó holttetemeinél. Többi ékei: egy pom
pás régizöld díszedény, gyertyatartó, különféle szobrok, és 
18 fresco Constantm fürdőiből. Pal. Ruspoli 115 fokú lép
csőzete, mindenik egy egész fejérmárvány darabból, veteke
dik a Braschiéval. Földszint van a Corson Roma legszebb 
kávéháza. Pal. Sc ia r ra képgyűjteménye igen jeles. Szép 
tájképek ékesítik Claude Lorrain-, Fiammingo-, N. Poussin-
és Breugheltöl; továbbá Guido Mózese és Magdolnája, Guer-
cino sz. Jakabja és Jeromosa, Maria halála, jeles kép a német 
iskolából,, Tiziantól ön képe családjával, és la Bella diTiziano, 
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Fra Bartolommeo Madonnája, "és Giottotul 6 kép Jézus életé
ből. Pal. Spada Pompejus szobráról híres. Földszint egy 
ülő bölcs, talán Aristoteles, meg 8 régi domborzat érdekes. 
Giulio Romano frescoi, meg Guercino Dávidja, Guido Judithja, 
Caravaggio és többek festvényei a képcsarnokban jelesek. 
Tor ló ni a palotája a Corson C. Fontanatól való. Többször 
megfordulánk benne. A velenczei piaczra nyiló pompás ud
vara apró források csevegése mellett élvezhető kis múzeum. 
Canova dühöngő Herculese, Thorwaldsen s az ujabb festészek 
közül Camuccini, Landi, Pozzi müvei nagyon ékesítik. Pal. 
Talent ini-ben Fiesole, Dávid, és Benvenuto Cellini reme
keivel-találkozni. P. Vidonit S. Andrea della Valiéhoz kö
zel, maga Rafael tervezte. Nagy lépcsőzete alján Maré Aurél 
a kapuőr. Többi nevezetességei közt, leginkább a romai 
naptárnakVerrius Flaccustól, Augustus unokáinak tanítójától, 
eredő s a rnult század folytán Palestrinában talált kötöredékei 
vonják ide az utazó régiségbuvárt. Vidoni bibornok paran
csára Nibby tanár kiegészité s kinyomatá azokat. E fölfede
zés k kiáltólag tanúsítja a hajdani erkölcsök állapotát. Sze
rinte a nyilvános játékok az esztendőnek két harmadánál 
többet fölemésztettek. Gaume a franczia köztársasági naptárra 
czélozva, azt jegyzi meg: hogy az ember az "Evangélium nél
kül mindig ugyanaz marad. P. Zuccheri Pincio hegyén 
egykor a. hasonnevű festészeké volt. Egyik teremében József 
története látható Overbeck, Veit, W. Schadow és Cornelius 
német művészektől 1816-ból. 

E rövid vázlatból is kivehető, .miként igyekvének az örök 
város magán urai lakhelyeiket Európa s a világ mindannyi mú
zeumaivá alakítani. A hit buzgó ápolása mellett e lelkesült 
szeretete a művészet alkatainak Roma koszorújának egyik 
legszebb virágául tekintendő. Látszik, hogy a festészet és 
szobrászat remekei valóban itthon vannak saját földükön. 
Canova is azt monda Napóleonnak: hogy ezek itten az élő
kor más számtalan dicső emlékeivel, mellyeket Romából• s-
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Olaszhonbul elhozni nem is lehet, egy gyűjteményt, egy sza
kadatlan lánczot képeznek. A romai népnek, úgymond, joga 
van a romai föld méhében talált emlékekhez; honi termények 
ezek, s a földdel annyira egyesitvék, hogy az uralkodó nép 
ezen Örökségét, ezen atyáinak'győzelmeiből szerzett nyere
ményt elidegeníteni senkinek sem szabad. • Szerinte Olaszhon 
boldogságát csak a művészet hozhatá vissza; ezt pedig á 
vallás ápolja. 

3) A hajdani piscina publica vidékén valának e fürdők. 
Képizelj, Gaume leírása szerint, 4200' kerületű és aránylagos 
magasságú négyszög-palotát a legritkább márványokkal egé
szen elborítva, s érez és márvány oszlopok- és szobrokkal, 
a régi művészet remekeivel, ékesitve. Lábaid legszebb ala
kokkal behintett márvány kövezetet tapodnak; szemeid a 
boltozat tündöklő aranyozatán és festvényein legelnek. Jobbra 
balra 1600 fürdöhajlék kínálkozik finom márvány üléseivel,, 
s azonkivül roppant teremek készek a nyilvános játékokra. 
Nem ©Ily nagyok e thermák, mint Diocletianéi; mégis a régi 
Roma csodáihoz tartoznak. Kivált főteremé és óriási szobrai 
dicsőitek. Amannak hossza 690' széle 430' lévén bolthajlá-
sának merészsége és könnyedsége által az első építészeteket 
is bámulatra készteté. Erez és márvány szobrainak a nápolyi 
múzeum legfőbb kincseinek egyike is elegendő volna egy 
egész várost sőt egy országot-gazdagítani. A megnevezettek 
mindenesetre legtetemesebb maradványi a régi szobrászatnak. 
A kinek ideje és bátorsága van fölmehet a nagy térem bol
tozatára, vagyis annak egy kinyúló, ah'g néhány ujnyí vas
tagságú, s több helyütt megrepedt darabjára. Gaume e leve-
göbeni kirándulást borzalommal tévé, s ott is szép mozaikra 
talált. Neki is minden kő, minden rajz, minden oszlop-töre
dék azt mormogá: Bibe fratrem. 

4) XII. Inczének a rlárvákra különös gondja volt, s az ö 
bőkezűségének' sokat köszönhet ez intézet. Hat szobában 
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vannak ezek elhelyezve, mellyeknek mindenike valamelly 
védszent nevét viseli, s a növendékek közül választott 2 ti
zedes alatt áll. Pezsg az élet mindenfelé. A pompás dolgo-
zóteremekben szabad művészetek- vagy mütani és kézmüi 
Ösmeretekkel foglalkoznak. Köröskörül a könyv-nyomó, és 
kötő, szabó, varga, kalapos, gyapjuszövö, festő, nyerges, 
asztalos, lakatos, aczélmüves, sat. műhelyei vannak felállilva. 
A szépmüvészetek osztálya is épen illy teljes: kezdve a fa-
metszésen és diszménytanon — Ornamentik, — s a festészet, 
szobrászat, réz- és drágakő metszet minden ágain keresztül 
menvén. Mercurii és Calamata jeles metszők itt nevekedtek. 
Végy- és géptan, földmérés, zene, iralom, sat. sem hiányzik. 
Atyai fenyiték mellett ártatlan ünnepek, hangversenyek, szín
padi mutatványok derítik föl az évfolyamot. A leányok is 
igen szorgalmatosak; annálinkább, mivel fele a keresménynek 
az övék. Itt maradnak, míg férjhez vagy zárdába mennek. 
Az Annunziata fölársulala évenként 100 romai tallért ád ide 
a kiházasitás költségeire; Nibby szerint a Szentháromság fő-
egylete 800 Seudit ugyanazon ezélra. A lelki gondrul néni 
is lehet kételkedni. Elég hogy külön plébániát alkot e ho-
spieium, s évenként egyszer az egész ház együtt tartja sz. 
Ignácz lelkigyakorlatait; az Öregek azonkívül az úgynevezett 
jó ha l á l szent gyakorlatát. 

Ez alkalommal ösmerkedjünk meg az örök város többi 
jótékony intézeteivel is. Az á rvákra , kisdedekre különös 
keresztény gond fordittatik, melly a szerencsétlen lelenczek 
ápolásával kezdi anyai szeretetének fonalát. S. Spi r i to t e 
tekintetben már érintők. Tudva van, miként a Tiber partján 
sétáló III. Ineze, hallván hogy-egy halász 3 holt csecsemőt 
fogott, azonnal rendelvényt ada ki, miszerint a Szentlélek 
koródában forgóládát állitsanak föl e boldogtalanok betehe-
tésére. A kit egyszer befogadtak folyvást segítik, sőt nagy 
korában pénzzel is ellátják, hogy tanult mesterségéhez szük
séges műszereket vegyen, s ahhoz foghasson. A leánykák. 
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külön osztályt alakítanak, mellyben nemökhöz ülő munkák
ban gyakorolják magokat, s jelesen az egész nagy-kóroda 
fejérruhája kezökben van. A ki férjet nyer 540 fr. násza
jándékban részesül. Hasonló czélra áll nyitva sz. Rókus 
háza a Ripetta-n, 1500-iki alapitvány, mellyre nézve Bunsen 
azon alávaló gyűlöletes megjegyzést teszi: hogy a megesett 
személyek ilten hibájuk eltitkolására legczélszerübb intézke
déseket találnak. Rósz akaratának első bizonysága azon kö
rülmény, miszerint ide nem csak az érintett sorsuakat, hanem 
törvényes házasságban élö szegény nőket is szokás befogadni, 
és ápolni mig felíábadnak. Azonkivül máshol a civilisatio 
áldásai gyanánt üdvözlik e jó urak az illyen intézeteket; 
csak Romában lesz szálka minden az 8' álnok szemeikben. 
,,Az emberi szeretet távolabbi lehetőségek miatt az előtte 
lévő nyomor enyhítésével föl nem hagyhat, A segély meg
tagadása illy esetben a keresztény vallás és szeretet törvé
nyeinek durva megszegése volna." E nyilatkozatát idézi 
Gaume egy független írónak. Hozzá adván, miszerint Roma 
a lehetőségig mindent meglesz az itten lebetegedőnek lelki 
épülésére is; tehát joga van bezárt szemmel, elfátyolozva, 
nyilt karokkal fogadni a hozzá folyamodót. 0 előtte a népek 
anyjának gyöngédsége és belátása az árvák sorsának elinté
zésében ezerszer érdekesebb minden régi emlékei- és ujabb 
műremekeinél. A növekedő kisdedek szellemi tehetségeikhez 
képest osztályoztatnak. Ha lángész szikrája pislog a nyomor 
rongyai alatt, elküldik S. Maria in Aquiroba, melly ház 
1540-ben Loyola sürgetésére nyilt meg, s 1591-ben Salviati 
bibornok collegiumot alapított mellé, hová azok mennek, kik 
tudományos műveltségre képesek. XII. Leo a Sommasehi 
atyákra bizta őket; "s fejér öltönyükben Roma utczáin gyakran 
láthatók. Ha a gyermeknek Ízlése, kedve, tehetsége van a 

' művészi pályára a nagy hospitiumban sz. Mihálynál min
den eszközökkel ellátják. Az innen kikerülő kézművesek 
-első fölszerelésre 50 Scudit kapnak/ S. Maria degli An-

II. 20 
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geli ápoldája leginkább a közönséges kézi mesterségekre
van szánva. Ez is jó gondolat, hogy Dioclelian szennyes 
emlékű iszonyú fürdői most az ifjúságnak kedves menhelyül 
szolgálnak. Itt is 4 családra vannak felosztva. A keresztény, 
tanról nevezett jó testvérek kormányozzák a férfiakat és fiu
kat, kik saru, czipö, s katonai egyenruha készitésével foglal
koznak; de van nyomdájuk és zene-iskolájuk is. A keres
mény % a házé, % övék most, % midőn kimennek. Az 
asszonyok és leánykák Doria-Pamlili herezegnö behozta nö-
testvérület gondviselése alatt állanak. Öszvesen valami 800-an 
szoktak lenni. Tata Gi o va n ni, az az János atya növeldéje 
Borgi nevű szegény kőművestől ered, ki félszázad,előtt egyi
két alapitá a legszebb árvaházaknak. VII. Pius különösei* 
pártolá, s külön hajlékot vett számára. Százon felül vannak 
a fiuk, s a városba szoktak járni jóakaratú mesteremberekhez; 
különben pedig otthon tanítgatják egymást. Manfredi ka
nonok kis iparházát sem kell feledni.. Ünnep- és vasárnapo
kon elérzékenyitö látvány a különféle ápoldák gyermekeit 
szemlélni, midőn hosszú; sorban, tisztán és kedvesen öltözve-
jámborul zarándoklanak a tisztes basilicákba. Illyenkor a jó
tékonyság anyai örömmel és büszkeséggel mutatja barátinak 
és elleneinek számos növendékeit. 

Az elhagyatott leányok befogadására s megmentésére 
Roma rendkivüli figyelmet fordii S z. Katal in intézetében 
a sz. Ágoston rendű nénék különös gonddal nevelik őket; a 
bűnbánati zsoltárokat naponként elmondják jótevőikért. Öt
ven tallérnyi nászhozományuk biztosítva van. IV. Pál nyitá 
meg 1560-ban a Négy koronás szentek házát ugyan
iilyeneknek, mellyböl S.Maria in Aquiro fötestvérülete háza
sítja ki őket Egyházi öltönyökre szükséges vászon-munká
val foglalkoznak. Közel áll a Colosseumhoz a koldulónök 
menedéke, melly egy jámbor herezegnö oltalma alatt szép 
virágzásnak indult. Eleinte az utczán énekelgetve gyüjték 
élelmüket-, miről nevöket nyerek. Azután gyapjú-, most 
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gyapotszöveteket kezdenek készíteni. Magoknak keresnek 
mindent, s Önmagokat ruházzák is. Ez örzÖhely — conser-
vatorio — egyike a legjelesebbeknek. Védnöke a bibornok 
prodátarius. Valami 100-an vannak, gyönyörű festvénydús 
teremekben laknak, és szép palotájuk mellett igen nagy kel
lemes, faárnyas kertjök terjed el. Az Esquüin felé keresd a 
faczipörül — zoecoletto — nevezett menedéket, mivel ez volt 
eleinte a tagoknak lábbelijök. Főnökük a szent atya ala-' 
mizsnása. Az Annunziata és a vaticani káptalan házasítja ki 
őket. Hatvanan lehetnek, igen szép lakhelyÖk van; magokat 
ruházzák; künnlakók is bejárnak tanulni hozzájok. Túl 
rajta az Esquilínen áll a philippínák szerény háza fájdal
mas Szüzanyánk czíme alatt. Odescalchiék alapítványa, 
különösen Boldizsár herczegé és Károly fiáé, ki a bíbornoki 
fényt jezuita Ölíönynyel cserélte föl. Nem egészen szegények, 
hanem középrendüek számára, kik azután családaikhoz vissza
térnek. Csak 12 éven felüli leánykák vétetnek föl Jámbor 
nevelés végett. Közel hozzá Borromeo intézete, melly 
növendékeinek jövőjét egészen biztosítja. Négy kút utczában 
a t r in i t a r iusok és sz. Euphemiáról nevezett intézet 40 
taggal Baronius jótékonyságát hirdeti. . A Ripetta-n lévő nagy 
ház, I s t en i -gondv i se l é s neve alatt 100 egyént lát el; 
s tetemes forrásokkal bír. Azelőtt keztyíi- és bőr munkák
kal, most csupa női foglalatosságokkal keresik élelmüket; 
künn-lakók is bejárnak. A férjhez menők 100 tallérra biz
ton számithatnak. Pius ápoldája gyönyörű helyen van a 
Janiculus ormain. Növendékei azeíött szép asztalnemüeket 
készítenek. Védnökük a bibornok Camerlengo. Ugyanott 
áll S. Maria menedéke , mellyet 1703-ban alapított BussI 
Sándor nevű jámbor pap, a szegények atyja s XI. Kelemen
nek, meg XIII. Benczének barátja. Tizenhárom —húsz évesek 
vétetnek föl. Ötvenen szoktak lenni. Roma gondosságának 
a gyöngébb nem irányában koronája az, hogy nem dobja 
őket el néhány évi nevelés után épen legsikamlósabb koruk-

20* 
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bari, hanem holtig ellátja vagy férjhez adja. A ki ház ásí
tás ra gazdag családokon kivül zárdák, káptalanok, egyle
tek, testvérületek, még a sorsjáték is, segédkezet nyújtanak. 
Roma senatora hónaponként a városi-őrsereg árvái közül 3 
leánynak nászajándékot tartozik adni. VII. Pius e végre ala
pítványt tett az adriai tenger partjain hajótörést szenvedők 
árváinak s unokáinak számára. Öszvesen 32 ezer tallér van 
évenként e ezélra rendelve, s kerek számmal 1200-an része
sülnek benne. Azonban nem csak az ápoldákban neveltek, 
hanem szűkölködő családok tagjai is számolhatnak illy eset
ben segedelemre. Az Annunziata híres társulata minden év
ben 400 szegény leányt kész kiházasitani.. Három évi fölvi
gyázat után 15 —18 éves korukban hozatik ítélet érdemes 
voltuk felöl. A kik fogadókban élnek nem is versenyezhet
nek. Gyümölcsoltó bold. Asszony napján Sopra-minerva tem
plomban , ö szentsége s a bibornokok jelenlétében történik a 
jutalmazás, mellyet az illetők díszhelyen ülve, mindnyájan 
tiszta fejér öltözetben, fogadnak az összesereglö nép nagy 
örömére. 

Az ép, egészséges szegénynek dolog kell; ez leghasz
nosabb alamizsna neki; s ezt Roma folytonos közmunkái 
val nagyszerűen eszközli. Százados feladatokat tűztek ki az 
egyházi fejedelmek: nem csak hogy városukra egykori dicső
ségének fénykörét fölidézzék, hanem hogy ügyefogyott né-
pöknek alkalmat nyújtsanak a keresetre. Ez vala czélja V. 
Sixtus, XII. Incze, VI. és VII. Pius halhatlan vállalatainak; 
XVI. Gergely is 33 ezer tallérnál többet szánt erre évenként, 
s IX. Pius a többi közt megkezdé a Via Appia-t napvilágra 
hozni. Közönségesen 600 munkás van, s ezek egész Euró
pának dolgoznak, mert övé e múzeum-város. A Vaticanban 
lakik Elemosin iere secre to czím alatt elválhatlan köve
tője s útitársa ő szentségének. E hivatal a VII. századból 
ered, s a Dataria pénztárából évenként 22 ezer Scadit kap. 
Boldogabb időkben állandó nyugpénzeket s nagymennyiségű 



309 

havisegedelmeket tudott rendelni; most tehetsége szerint osz
togat: szemérmes házi szűkölködőknek, jótékonyintézeteknek, 
zárdáknak, s árvák nevelésére. A pápa koronázíatása napján 
elsÖ évben egész Paolo-t, azután felel kapott minden szegény; 
karácsonban és húsvétkor 3 Paolot, hogy vigadjanak. De 
most nem telik. Hanem egy évben háromszor egy egy Paolot 
nyújt: az Ineze börtönében ülö fegyen ezeknek, a sz. Mihály
nál lévő töredelmes nőknek, s a capiloliumi adósfoglyoknak. 
Nagy Gergely óta XII Leóig naponként 12 szegényt táplált 
asztalánál: most pénzzel fizeti, hogy családjával együtt költ
hesse el, a mit kapott. Házi szegények javára állandó 
segedelmi bizottmány működik egy bibomok alatt; s 12 ré
gióra osztva föl a várost, atyailag gondoskodik a családi nyo
mor enyhítéséről. Önkényt vizsgálókat küld ki a szükség 
fölfedezésére; s nem annyira pénzzel, mint házi szerekkel, 
ruha-, ágy- s fejérnemüvel szeret segiteni. Mindez Diocletian 
hospitiumában készül, bélyeget kap s büntetés alatt nem sza
bad eladni. Gaume.elösmeri, hogy a nálok hires paulai sz. 
Vincze társulat elöpéldányára talált ez intézetben, mellynek 
évenként 172 ezer Scudija van az apostoli kamarától; s azon-
kivül a Dataria és a Brevek pénztára is segiti szent czéljábanf 
A könyörüle t hegyének —Monté di Pietá— neve fela
datát is kifejezi: ut ad ipsa, tamquam ad montem confidenter 
refugere possint indigentes. P. Barnabás, egy minorita, kezdé 
Perugiaban, a XV. század elején, hogy a szegényeket az 
uzsorás zsidók körmeiből kiszabadítsa. Sok ellensége volt, 
de a pápák oltalmazták. A romait III. Pál 1539-ben erösité 
meg, s VIII. Kelemen neki 3 palotát szerzett. Borrom. Károly 
is nagy pártolója volt. A három nagy házból egy roppant 
intézet keletkezett, mellynél a múlt század végéig 30 Scudin 
alul vett kölcsönért 18 hónapig semmi kamatot sem kellé 
fizetni. Most csak 13 tallérig s egy évre terjesztheti ki e 
kedvezést Jótékony társulat áll vele összeköttetésben, melly
nek kápolnája ritka márványokfcul s drága szobrászati müvek-
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tol ragyog1. XVI. Gergely sokszor ingyen visszaadatta az 
apróbb zálogokat. Takarék pénztár is van hozzá csatolva. 
A sors já tékot XIII. Incze megengedte, XIII. Benedek elliltá, 
de utóda XIV. Benedek ismét eltűrte, mivel különben a kül
földön játszottak, annyira hozzá szokott a nép. Azonban a 
kincstárnak semmi haszna belőle; sőt tartozik a nyerőnek 
minden százra még 80-at adni; azonkívül minden jövedelmét 
a szegényeknek. Miáltal körülbelül 30 ezer tallér jut éven
ként apró alamizsnára, 15 ezer nagyobb segélyre, s 3500 
szegény leányok kiházasitására. Sz. Ivo tes ' tvérülete a 
szegények pereit vállalja föl. Főnöke bibornok, kinek » 
elnöklete alatt minden vasárnap sz. Károly templomában a 
Corson gyűl Össze; s isteni szolgálat után ügyeiről tanácsko
zik, és intézkedik. XIV. Benedek mint Lambertini ügyvéd 
jeles tagja volt. A XVI. század elején alakult. A Vélabru-
mon túl, Octavia Porticusáhál, van Sz. Gall a in tézete , 
mellybe a XVII. század közepén Marc. Ant. Odescalchi, sze
retetteljes áldozár, télen maga kereste össze úton útfélen, s 
kocsiján vitte a hajléktalan szegényeket. Ruháikat éjjel ki
javíttatta, meleg étellel s nyughelylyel látta el őket, de val
lásra is oktatta. X. Incze és több tagjai e nemes családnak 
biztositák, a ház jövendőjét. Most 5 teremben 224 ágya van. • 
A mi ez a férfiaknak", ugyanaz kisebb mértékben sz. Lajos 
háza a nőknek. Közel az előbbihez alapitá P. Gallazi Flo-
renczböl a múlt század elején. Éjjeli menedék után reggé 
dolgukra mennek. Minden hónapban egyszer gyónnak s ál
doznak és pénzbeli segedelmet kapnak. A Sacconi t sem 
kell elfelejteni, kik hosszú vászon Öltönyben, hasonló álarcz 
alá rejtve némán kéregetnek a szegények számára. Nekünk 
Is volt szerencsénk egyhez, s a csekély adományt tüstént kis 
képpel jutalmazá. Gyakran legföbb-ranguak, bibornokök her-
czegek rejlenek az egyszerű külszín alatt; ugy hogy épen az 
urak nem merik megtagadni tőlük az alamizsnát, nehogy ta
lán legközelebbi rokonukat, legjobb barátjokai utasítsák el 
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Az adósok kiszabadítása egyik foczéljuk. Illy utakon mű
ködik a magán jótékonyság", melly hasonlólag roppant nagy 
az örök városban,* s jelesen 2 intézetet ápol az elszegényedett 
jobbrendüek érdekében. Az apostolok fÖtestvérülete, 
1564-iki alapitvány, véletlenül, ösmerellenül tetemes segedel
met juttat szűkölködő esaládatyáknak, özvegyeknek, kik szé
gyenlenének koldulni. A város* vidékein el van oszolva, s 12 
orvost és" egy gyógyszertárt fizet a szegényeknek, kiknek 
csak plebánosi bizonyítványra van szükségök. Még nagy-
szerüebb az isteni i rgalom egylete, mellyet 1679-ben kez
dett Giovanni Stanchi del Castelnuovo, áldozár. A pápák 
•oltalma, jelesen XI. Incze, XII. Kelemen, s XIIF. Benedek alatt 
szépen fölvirágzott. A városnak minden részein vannak biz
tosai, kik híven végére járnak a házi nyomor fokának. 
Ahhoz képest rendesen nem pénzben, hanem inkább a szük-

"ségesek pótlásában történik a segedelem; s inkább kevés 
-családot akar fölsegíteni, mint cseppenként soknak szolgálni. 
Agy, ruha, zálogkiváltás, házbér, élelem: ezek a közönséges 
alamizsnák. A szabályok szerint különös gondja van elha
gyott nőkre, veszélyben forgó, leányoki a, elgyengült, törődött 
özvegyekre, foglyok-, hivatal nélküli férfiak-, dologtalan ifjak-
és szegény utasokra. Képzelni lehet, hogy ez úton néhány 
ezer tallér a gazdagok erszényéből évenként átszivárog a 
társalom alsóbb rétegeibe. Figyelemre méltó azon körülmény 
is, miszerint számadásaiban a szerencsétlen ügyefogyottak 
neve soha elö nem fordul. Sz. Anna napján e társulat nagy 
kenyérosztást rendez. 

Egyébiránt Gaume szerint nem csoda, hogy Roma annyi 
jót lesz; hiszen folyvást annyi vértanú sírján szívja be az 
.áldozati készség szellemét. Láttuk miként ád a halandónak 
gyermekségében bölcsöt és növeldét, betegségében gyógy
szereket," szükségében segedelmet; tudjuk hogy sz. Mihály
nál, és S. Maria degli Angeli mellett az ember vénségében 
ás oltalmat, enyhülést talál. Vannak házai, mellyben az élet-



312 é 

revaló ö z v e g y e k lakást nyernek, hogy élelmok- s ruházat* 
jokru! annál könnyebben gondoskodhassanak; például Rus-
polié egy egy szobával, Barberinié, mellyben mindeniknek 
külön 2 szobája s kis konyhája van, s.at. E szakadatlan, min
denoldalú gondosságnak,, az elet első percze'töl kezdve a vég
sőig, méltó koronája a h a l d o k l ó k s h a l o t t a k i r á n t i 
utolsó kötelmeknek példás teljesítése. Némelly társulatok 
tagjai a haldoklók látogatása- és ápolására magokat névsze-
vint kötelezik. Különös feladatuk ez S. Camillus fiainak, a 
fekete öltönyü, vörös keresztes komoly szerzeteseknek, kik 
alapítójuk példájára éjjel nappal örködnek a súlyos betegek 
ágyánál; s fogadásuk tartja, még a dögve^szben senyvedőket 
sem hagyni el soha. Ez alkalommal jegyzem föl a c a m -
p a g n a i m u n k á s o k r a nézve, hogy a Doria család minden 
tanyáján külön kocsit tart azoknak, kik a nap folytában ro~ 
szül lettek, kórorlába vitelére. De azért még e czélra is lé
tezik külön társulat, melly ott fölkeresi s behozza a betege
ket, vagy halottakat, mivel ez is megeshetik a Campagna 
magányaiban. Ez egyletnek, melly 1551-ben alakult, szokás-
szerint külön temploma, s joga van bármellyik sírkertbe te
metni. Hosszú fejér öltönyben végzik dolgaikat. Borrom. 
Károly is buzgó tagtársuk volt. Különben a h a l o t t a k iránti 
végszolgálatot megtenni több testvérület is vetekedik, mellyek 
rendesen gyászlobogóval s égö fáklyákkal sietnek a bú haj
lékába. De hiszen Roma még holta után sem tudja elhagyni 
embertársát. A Via Giulia egyik szép templomában 3 század 
óta fennáll az engesztelő könyörgések fö testvérül ele, melly 
naponkénti imáin kivül öszszel kivált a halottak napját és 
egész nyolczadát rendkívül épületesen tartja meg az Örök 
város sírkertéiben, midőn azokat megszámlálhatlan néptömeg 
lepi el. A halottak külön A ve Maria-ja pedig, Gaetano ai 
Tiena korától fogva, mindennap buzdítja a híveket imára el
hunyt testvéreikért. A valódi keresztény szeretet határtalan 
buzgalmának tanujául Gaume egy k i v é g z é s t is leír. Az, 
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irgalom testvérei, a confortatorok, vagy a János fövételéröl 
nevezeti s "VIII. Ineze alatt 1488-ban alakult jámbor egylet" 
tagjai környezik a szerencsetlent elítéltetése perczctol egész: 
utolsó leheletéig. A Szentség kitétetik néhány templomban, 
s a népnek egyedüli aggodalma, ha valljon megtért-e? Nem 
hiányzanak könyörgések, hozzá intézett elérzékenyitö intések, 
ha ez nem használ szemrehányások* fenyegetések a kocsiját 
körülvevő nép részéről. Ez alkalommal egyik sehogy sem 
akart bánatra indulni vétkei fölölt, míg rávették hogy ha ön
magáért nem akar imádkozni, legalább e pillanatban kimúló 
bűntársáért mondja el a De profundis-t; s ez ima olly hatás
sal volt reá, hogy rögtön ellágyult és épületesen halt meg. 

5) Cziprusfa koporsóban nyugszik sz, Cziczele, melly 
egy másik ezüstbe van zárva, s VIII. Orbán ajándéka, ki 
gyógyulását esedezésének köszöné. 

, XXXVII. 
1) Rendes állomások Nápolyba San Germano felé: La 

Coloxma 1% posta, Castellaccio 2, Frosinone lL/2i Ceprano 1, 
Murata di Arci 1%, S. Germano %, S. Vittore l1/,, Ponte-
storto \%, Cajanello 2, Calvi 1V2, Capua 1, Aversa 1, Na-
poli ll/2. De a S. Germánon túli mérföldeket, saját tapasz
talásunk szerint, sokkal rövidebb lánczczal mérték. 

2) Ösmered már sz. Benedek sírjának föliratát: 
Benedictum Et Scholasticam 
Uno In Terris Paitu Editos, 

Una In Deum Pietate Coelo Redditos 
Unus Hic Excipit Tumulus 

Mortalis Depó siti Pro Aeternitate 
Custos. 

A barlangalaku bejárásnál pedig ez áll: Fornicem saxis 
asperum tantae milí aditum ángustum ne mireris hospes; 
augustum fecit Patriarchae sanctitas. Venerare potius et so-
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spes ingredere. — Sze'pen irja Gaume'e helyről: Az időben 
*•—529. — midőn egy ifjú zarándok az Apennin mély völgyein 
át. ide ért, egy részről a romai birodalom estének zaját lehete 
hallani, melly a barbárok ismételt csapásai alatt ropogva om
lott össze; másrészről az új népcsordák vad lármáját, mely-

. lyek Ázsiából kitódultak, hogy a roppant óriás véres marad-
ványin osztozzanak. Pusztulás járt mindenhol /nyomaikon, 
s a hová lábaikat tevék a romok némasága uralkodott. De 
Isten e rémitö hajótörésből a tudományt és műveltséget, egy 
új világ drága zálogait, meg akará menteni; s a szerény ván
dornak parancsolá, hogy egyszerű Öltönyének redöibe rejtse 
azokat. Ö pedig e hegyen talált biztos menedéket kettős 
kincsének; s Monté Cassino tűzhelye lön a tudománynak, s 
testvérének a polgárisodásnak, és közös anyjuknak a vallás
nak. Olaszhon, Anglia, Németország egymásután azon térí
tőknek köszönék fölvilágosodásukat, kik annak ormairól le-
szállának." 

XXXVIII. 
1) Hannibál katonái talán most nem puhulnának el any-

nyira e lehanyatlott városban. A régi híres körszín, melly-
ben Cicero.szerint 40,000 növendék készült a gladiátori dicső 
pályára, földalatti üregeit mutatja. II. Fridrik császár meg
csonkított szobra a romai kapunál látható. Innen Nápolyba 
vasúton is lehet repülni; de mi felfogadott Vetturinonkhoz 
hívek maradánk. 

2) A müncheni lapok —• XIII. — jeles czikkében: Ein 
Ausflug nach Pompeji, mindent feltalálsz, a mit e városrul s 
környezetéről a Vezuvval együtt érdekesen mondani lehet. 
Ha részletes leírásával nem birsz az itteni nevezetességeknek, 
és sokáig mulatni nem akarsz: legtanáesosabb a hivatalos 
ciceronét figyelmeztetni, hány órát szánhatsz Pompejira, s ö 
ha tetszik ostromlépéssel keresztülvezet mindenen, és 6 Car-
linoval — 1 egy üzesnél kevesebb — megelégszik. JTörster 
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építészet vagy művészeti tekintetben ezeket jeleli ki: Dio-
medes Villa suburbanaját, — nyaraló, — Cajus Sallustius 
házát, Pansa Aedilis-ét, a drámaíróét, a nyilvános fürdőket, 
a Dioscurok házát, Forum Civile-t, a Basilicát, a Chaleidicu-
mot — hivatalos mosóház — Crypto-portieusával, Romulus 
templomát, a Pantheont, a Kegyistennök lakát, a háromszögű 
Forumot, Hereules templomát, a színház felső bejárását, Isis 
és Aeseulap templomait, a vígjátékszínt — Odeum, — a sző
ni orujátékszínt, s a külőn-álló nagy körs'zínt. Az emiitett 

.nyaralóhoz közel mutatják Ciceróét is, ki ,,de natura deorum, 
de amicitia, de senectute" itt elmélkedett. — ? — E tájon 
vannak a sírcsarnokok is: Arriae M. F. Diomedes Sibi Suis-
que; egy másikon: Mamiac — Mamiliae? — P. F. Sacerdoti 
Publ. Locus Sepulturae Datus Decurionum Decreto. Ezek 
mind a Herculanum felé vezető kapu előtt állanak. — A her-
culanumi ásások sokkal nehezebbek és költségesebbek, ele 
gazdagabbak is volnának; mivel, némellyek szerint, a"hegy 
tövében lévő lakosok nem menthetek meg drágaságaikat; 
minden itt maradt. Azonban a fölötte nyugvó Portici és Re-
sina miatt, a mit előbb kiástak, azt is újra behányták; csak 
a színház látható 80' mélységben — ? — fáklyák világánál 
— Gerbet szépen hasonlítja Össze a katakombák éjjelét, Pom
peji napvilágával; Itten daczára a mosolygó természetnek, 
mindenfelől a mulandóság, az enyészet képei tűnnek föl. 
Midőn nagyböjt kezdetén a munkásokat e.romok közt a lelki 
atya behamvazza, komoly szavainak: Emlékezzél meg arra, 
hogy porbul vagy s a porba visszatérendsz, jobban megfelelő-
színhelyet nem találhatna. Roma földalatti temetőiben pedig 
a halál emléke csak mellékes dolog: ott a halhatlanság ér
zete uralkodó. Ha; úgymond, a jövő életbeni hit e földön 
elveszhetne, a vértanuk sírjaiban találnók azt újra föl. A 
leganyagiasabb ember is megrendül, ha a katakombákban 
€gy fél óráig gondolkodik." 
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3) A franczia Abbé — Gaume — merészebb volt, s igy 
rajzolja veszélyes kísérletét. ,,A Vezúv látogatása nem volna 
tökéletes, ha az ember a kráterba le nem menne. Vezetőnk 
előbb kétkedett, azután biztosita bennünket, hogy az idő 
csendes lévén, nincs mitől félni, s hozzi fogánk a kalan-
dorszerü leránduláshoz. Hosszú botjainkra támaszkodva, szig-
szegesen alászállánk a forró hegytorok déli oldalán, s tíz-
percznyi fáradalmas lejtés után a kéménytől néhány lépésre 
valánk. A mélység közepén széles nyilas van, mellyböl 
éjjel nappal halvány — ehlor — és kénnel tölt fej érés füst
oszlop emelkedik. A föld méhében valamelly hámor roppant 
fuvójának meg megszűnő zúgása, vagy egy kétcsövű szivatyú 
szabályos játéka hallatszik. Minden nyomásnál néhány öl
nyire rohan ki a sürü füst; a kihányt tüzanyagok meghűlve 
esnek vissza a nyilas széleire, s felhalmozódva a torkolat 
körül több ölnyi magasságit kúpot alkotnak, mellyet kémény
nek szokás nevezni. Irtózattal vegyes kíváncsisággal néztük 
egy ideig a pokolnak ezen szelelő lyukát, midőn a szél ro
hama egyszerre felénk csapa a füstoszlopot. Egyik társunk 
fuldokolva rogyott le, szemei vérbe borultak, tagjai megme
revedtek, s lélekzete elállott. Hamar eltávoliták a helyről, s 
nem sokára föleszmélt; de senkinek sem volt kedve tovább 
ott maradni." 

4) Chiabrena igy énekelte me^ azt: 
Chi fu de' contadini il si indiscreto 

Ch' a sbigottir la gente 
Diedc nome dolente 

Al vin, che sovra gli altri il cuor fa lieto? 
Lacrima dunque appellerassi un riso 
Parto di nobilissima vendemmia? 

„Ki volt a föld népe közül olly méltatlan, hogy az emberek 
elijesztésére, fájdalmas nevet ada a bornak, melly mások 
fölött vidorrá teszi a szivet? Tehát könynek nevezzük a mo
solyt, melly a legnemesebb szürettől ered?'4 
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XXXIX. 
1) Ha kezikönyvedben, mint például Försternél, terje

delmes és részletes leírására nem találsz e tömkeleg számtalan 
tárgyainak: legjobb azonnal annak küszöbén árulni szokott 
névjegyzékre szert tenni. Különben el nem igazodol rajta, 

2) Hossza 960 lépés, széle 20'; kora bizonytalan, de 
Strabo már ösmeré, ki szerint Coecejus építész vágatta. I. Al
fonz és V. Károly tágittaíák annyira, hogy egymás mellett 
három kocsi el mehet benne. 

3) Ha igaz, a castellamarei szerzetesek évenként egy pár 
malaczot eresztenek ki a vidékre kis esengetyüvel nyakukon. 
Ezeket sz. Fer'enez disznóinak neve alatt minden háznál szí
vesen látják és jóltartják; ugy hogy öszszel hizlalt állapot
ban fogadhatják vissza a zárdába. Hist. polit. Blatter XIIL 

XL. 
1) A Campo Santo síriratai közül társaimnak ezek ötlöt

tek föl: Duo Infantes imo Angeli duo hic requiescunt; Tu qui 
ades fave linguis, ne expergiscantur. Egy másikon e vers: 
Abstulit ense caput, truncumque reliquit aréna. A vallás
szobráé: Ecce ego Jesu Christi Religio, aperiam in sono tubae 
sepulchra vestra: ut dormientes in pulvere exeitentur in vitám 
aeternam, palmam gloriae sub crucis signo reeepturi. 

2) Mielőtt e híres ápoldát feltalálók, ügyetlen bérkocsi
sunk véletlenül S. Gennaro dei Poveriba vitt, hol 400 beteg 
volt. Itt van egyik bejárása a nápolyi katakombáknak; de 
hiába, rövidre szabott idö alatt, mindent nem lehet látni. 
Gaume pogány "eredetű éknek tartja ez üregeket: olly kényel
mesen, szabályosan épitvék. — Az Albergohoz közel látha
tók Claudius Nero víz vezetőjének romjai Ponté Rossi név alatt, 
Többi jótékony intézetei Nápolynak számtalanok. Minden 
lépten nyomon egy Ospiziot, Ospedalet, Monté della miseri-
cordia-t, Conservatoriot, Ritirot, Asilo infantile-t, sat. találsz. 
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A lelenczháznak is niilly szép czimet tudtak adni: Casa sánta 
deli' Annimziata. 

3) Az idegeneknek különös készséggel mutatják hozzá 
közel tartott gyertyavilág fényénél, mintegy fölhíva Őket a 
bírálatra. Baronius bibornok „insigne et perenne miraculum-

i nak" nevezi; Perrone, Hurter, Gaume sat. hasonlólag nyilat
koznak felöle. Ezek ellenében a franczia De Sereas folyó 
állapotát a Vezuvtól származtatja, mások a kéz-, vagy össze-
sereglö néptömeg melegétől. Legkönnyebb — ? — megma
gyarázni : ha valaki a nápolyi papságot századok óta elsőiül 
utolsóig gazembereknek, s az egész jelenetet nemzedékről 
nemzedékre átöröklött népcsalásnak állítja. Mindenkinek 

, eszére és szivére bizom a választást. 
.4) Nápoly többi egyházai közt jelesebbek: SS. Apostoli, 

Mercurius' temploma helyén, Lanfranco frescoival s Guido 
.utáni mozaikkal; S. Filippo Neri, Guido Reni, Luca Giordano 
s mások jeles festvényeivel; S. Giovanni a Carbonara László 

, királynak s Caracciolonak pompás síremlékeivel Andrea Cic-
cionetól; L'Ineoronata Giotto • hiteles frescoival; S. Lorenzo 
maggiore a Durazzo ház több tagjainak sírjaival, azé is itt 
van, kit I. Lajosunk kivégeztetett; S. Maria Donna Regina, 
melly nevét Förster szerint Maria magyar királynétól, Róbert 
király anyjától nyeré, kinek sírját őrzi; S. Maria del Parto, 
a Posilipon, Sannazzaro sírjával, ki azt emeltété; S. Maria 
della Pietá de' Sangri, Bernini iskolájából való rendkívül 
ügyes szobrászati müvekkel, például a holt Megváltó egészen 
átlátszó gyolcsba takarva; S. Paolo Castor és Pollux templo^ 
mának romjain; S. Pietro ad aram, legrégibb egyház, az 
apostoli főnök oltárával; S. Severino, a Severinik Giov. da 
Nola véste síremlékeivel, s Zingaro frescoival a mellék zár
dában, sz. Benedek életéből. — Emlékül álljon itt is Andrá
sunk sírirata S. Gennarobul: Andreáé, Carpli Roberti Pannon. 
Reg. F. Neapolitanorum Regi, Joannae uxoris dolo et laqueo 
necato, Ursi Minutuli pietate hic recondito, ne Regis corpus 
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insepultum, sepultumve facinus posteris remaneret, Franc. 
Berardi F. Capyeius sepulehrum, titulum nomenque posuit. 

5) Nápoly és a Vezúv költői rajzolatában Görres kepeire 
könnyen'ráösmersz; nehogy nekem tulajdonítsd égészen e 
Töllengést érdemetlenül. Már Goethének is felötlött: dasz in 
diesen Paradiesen derWelt sich zugleieh die vuleanische Hölle 
so gewaltsam aufthut, und seit Jahrtausenden die Wohnenden 
und Genieszenden aufschreekt und írre macht. 

XLI.' 
1) Nápoly körül szárazon és vizén még sokkal több gyö-

.nyörü kirándulásokat lehet és kell tenni annak, a kinek ideje 
van. Pompejin túl Noceraig tart a vasút, hol S. Maria mag-
giore régi templomán kívül Liguori sz. Alfonz sírja és kis 
1aka, mellyben meghalt, érdekes. Cavan keresztül, melly a 
benedekiek gazdag levéltáráról híres, paradicsomi tájakon át 
jutsz Salernoba, a gyógytan középkori tűzhelyére, — Civitas 
hippoeratica.— Pompás fekvése a tengerparton, és sz. Máté
nak Guiscard Róbert építette föegyháza, az apostolnak, s VII# 
Gergelynek sírjával, mindig bőven jutalmaz. Túl rajta feküsz-
nek, s egy napot kivannak a hajdan rózsadús Paestum óriási 
romjai. Neptunus és Ceres templomait meg a Basilicát lát
hatni; a színház és körszín majd egészen elpusztulvák. Sa-
lernobul kocsin vagy hajón lehet menni Amalfiba, melly ha-
sonlólag a gyönyörű salernoi öböl szélén fekszik, s egykori 
dicsőségének nyomait a normann izlésü székesegyházban mu
tatja. Innen Monté Sant Angelo-n keresztül érsz Sorrentoba, 
honnan Richter szerint a vándor szeretne soha el nem távozni; 
kivált a Piano di Sorrento név alatt ösmeretes narancsdús völ
gyet rendkívül magasztalja. Tasso atyai házát a hullámok 
nagyon fenyegetik. Pompás kocsiút vezet a gyönyörű ná
polyi Öböl partjain, Qui-si-sana — Itt gyógyul meg az em
ber — királyi kastély mellett a nyájas Gastellamareig, honnan 
ismét vaspályán repülsz a fővárosba vissza. 
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Ellenkező irányban Pozzuolin túl találod Baj a-t és Bau-
|it, hol Nero fürdőit, Piso Villáját, Venus Genitrix, Mercur 
Diana templomait, Marius Villáját Hortensius halastavával víz 
alatt, Lucullüs Villáját a híres Piscina mirabilis-sel, Cento Ca-
merelle~t és Agrippina sírját mutatják. A Maré morto-n ,— 
hajdani romai kikötőn — keresztül jutni Capo Misenora. Ez 
és Lago Fusaro — a régi Acheron — közt terülnek el az ely-
siumi térek. Odább van az elenyésző Lago Lucrino. s az 
1538-iki földrengés alkalmával 30 óra alatt alakuló Monté 
nuovo. Lago d'Averno — egykori Avernus — körül is mu
tatják a etimai Sibylla barlangját vagy fürdőit, Apolló tem
plomát és Cicero Villáját. De tulajdonképen azon túl porla-
nak a hajdani Cumae kevés maradványi: Arco felice, az 
óriások temploma, vízvezetők,, sírok, s az elhíresztelt jósló 
üreg. — Camaldoliból visszatérve lehet a Lago d' Agnanonak 
kerülni, mellyhez közel van a Grotta del Cane, hol csekély 
pénzért mutogatják szegény kutyákon a mérges kigözölgések 
életoltó hatását. E tavakat mind őskori tűzhányók beomlott 
tölcséreinek tartják, valamint a kén-párával tölt Solfatarat is. 

A campaniai szigetekre jutányosán át lehet hajózni. A 
Cap Misenumhoz legközelebb esik a termékeny Procida, bá
tor tengerészei- s görög öllönyü hölgyeivel. Magasan fekvő 
kastélya bájos kilátással kecsegtet. Túl rajta terül el a ha-
sonlólag vulcani eredetű széles Ischia — Inarime, — mellynek 
legszebb pontja az 1800' magasságú kialudt tűzhányó Epo-
meo — Monté S. Nicolo -—gazdag tenyészetével, s jótékony 
meleg fürdőivel. Legérdekesebb azonban Capri szigete, Mi
nerva yagy Campanella tengerfokával szemközt. Tiberius 
palotájának omladványi magason fekszenek. Onnan látogat
ják meg a Nymphaeumot, Camerelle-t, Faraglioni nevű festői 
sziklákat, az elhagyott Certosát S. Costanzo régi templom-
bul alakult; mellette van a Campo Pisco. A Palazzo marino 
romjaihoz csak hágcsón juthatni. Legnagyobb s legszebb 
nevezetesség e szigeten a kék barlang — Grotta azúrra, — 
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mellybe legtanácsosabb csendes időben, fényes nappal déltáj
ban , szűk nyíláson át, a ladikban feküdve, beevezni. Belse
jét tündéri szépségűnek mondják: 70' mély vize fenékig át
látszó, s tengeri állatait és növényeit tisztán kivehetni; bolto
zatát csodás alakú csepegökö czifrázatok borítják; s az egészen 
kimagyarázhatlan világos égszín terül el, mintha fenn a leve
gőben úsznál. 

Végre Casertát keli meglátogatni királyi kastélyával, 
és híres vízvezetöjével, meg No lát , a sz. Félix és Paulinus 
emlékeivel méltán dicsekvöt, hpl Augustus meghalt; mind
kettőhöz vaspálya vezet Gaume tovább is ment a caudini 
hegyszorost, s a eannai csatatért megnézni. A városban 
pedig még nevezetesek a Capo di monte-n szállásoló kínai 
propaganda, az ott meg a tengerparton lévő királyi paloták, 
a salernoi herczeg laka, Palazzo Santangelo, sat. 

; XLII. 
1) Goethe nyilatkozatai ezek: Menschen von glücklicheni 

Naturell, die ohne Kümmernisz erwarten können, der mor-
gende Tag werde bringen, was der heutige gebracht. Au-
genblickliehe Befriedigung, másziger Genusz, vorübergehendes 
Leiden, heiteres Dulden/246. Ich flnde in diesem Volk die 
lebhafteste und geistreichste Industrie, nicht um reich zu 
werden, sondern um sorgenfrei zu lében. 247. Es ist so na-
türlich — das Volk, — dasz man mit ihm nalürlich werden 
könnte. 265. Stuttgart, 1840. A gyakran epés Riehter pedig 
•megvallja: Diese Lazzaroni sind furchtbar dureh ihre Menge 
und ihre aussere Lage, die nichts zuvcrlieren, Alles zu ge-
•winnen hat; privátim dagegen sind sie zuverlássig und,, treu, 
und, wie der Neapolitaner überhaupt, yoll unendlicher Gut-
liérzigkeit. 395. Hesper. 

2) Én is igen kevés időt töltöttem a félszigeten arra, 
hogy illetékes biró szerepét viseljem; hanem ollyanok hig
gadt tapasztalásából merítem észrevételeimet, kik ottan huza-

II, 21 
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mosabban mulatának. A többi közt Görres és Phillips lap
jainak egyik értekezése: Bilder aus defn italien. Volksleben 
— YII — e tekintetben rendkívül érdekes és tanulságos. 

3) Az olasz élénkségről fogalma sem lehet annak, ki 
nem látta ezt a szüntelen csillogó szemet, ez örökké mozgé
kony arczulatot, e végnélkül fecsegő ajkai. Készek volnának 
repülni jó kedvükben, mint a kis madarak, mellyeket híres, 
dalnokaik tiszteletére színházaikban szétbocsátanak. A farsang 
különösen fölgerjesztö hatással van rajok; ez az évnek leg
drágább szaka előttük, miként a Gaume idézte hihetlen ek 
nevezés bizonyitja: II santo Natale, la Pasqua ed il santissimo-
Carnevale. Hanem ugyanő hív tanúja azon rögtöni kiábrán
dulásnak is, melly a kitűzött órában egyszerre mérsékelni 
tudja legélénkebb Örömeit. Második ágyulovésre a Corso egy 
pillanat alatt üres. Párizsban, úgymond, néhány dragonyos 
helyett egész ezeredek lettek volna szükségesek a rend fenn
tartására illy kedvcsapongás után. — Staélnö is egy eredeti 
jelenetet közöl a hegyentúli népéletböl: miszerint Bolognában 
egy alkalommal a bekövetkező napfogyatkozást sürgették, 
miként színházban a játék kezdetét; és mivel a felhők miatt 
nern jól -sükerült, rettenetesen kifütyölték. — Egyébiránt a jó 
tettekre irányzott telkesítés ép olly elevennek, buzgónak ta
lálja e fold gyermekét; íllyenkor is egy szó, eg"y kép tekin
tete képes elragadni. Például beszélik, hogy P. Scarpa szónok
latára Romában, közrendű hallgatói kozíil a férfiak gyűrűi
ket, a nők fülfüggöiket dobák oda a szegények számára 
gyűjtő egyháza* tányérjára. 

4) Gaume szerint az olasz koldusnak szíves'öh adna az 
ember alamizsnát már csak azon gyönyörért is, hogy lássa; 
öt kérni: olly festöileg tudja bajoccoidat kivarázsolni zsebed
ből. Benefattore mioí Anima benedetta! Eccellenza! una 
piccola moneta, un mezzo bajoeco. Per 1' amor di Dio, di 
Maria santrssíma, di Gesú sacra'mentato, déllé anime del pür-
gatorioí Hozzájárul fuvolahangu szavának reszkető játéka,. 
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testének esdeklő állása, nagy kalapjának ismétélt kanyaritása, 
a tieidre szegezett szelid szemei, félvállára kellemesen lehajló 
feje, félénk s egyszersmind bizodalmas tekintete: mindez 
megbűvöli a legkeményebb szivet is; s a bajoeco vagy paolo 
kezében van. 

5) A terracinai út állomásai Nápolyiul kezdve ezek: Aversa 
\% posta, Capua 1, Sparanisi, Sant-Agata 1, Garigliano 1, 
Mola di Gaetá 1, Itri 1, Fondi 1, Terracina l l/a, Ponté mag-
gíore 1, Mesa 1, Böccá di Fiume 1, Tőrre de' tre ponti 1, 
Cisterna V/%, Vellelri 1, Genzano 1, Albano 1, Tőrre di Mezza 
via 1, Roma 1%. 

: 6) Cicero és a Sváb Conradin Mola di Gaeta külvárosá
nál estek elleneik kezébe. Itt mutatják Caposele herczeg 
birtokában amannak Villáját és sírját, — Tőrre di Cicerone? — 
Formiae volt hajdan e helyen, a Laestrygonok városa. 

7-) A pontini mocsár ^ Satura palus — hossza 36 olasz 
mérföld, széle 6 —12. Bívalók, vaddisznók, szarvasok és 
vadszárnyasok tanyája. 'Emléket haladó idők óta dolgoztak 
kiszárításán; "V. Márton, V. Sixtus és VI. Pius sokat tettek 
e czélrá; az utolsórul nevezik a fÖárkot: Linea Pia-nák. 
Lézengő lakosainak színe ijesztoleg halvány. Az ut azonban 
rajta keresztül pompás; és a rablókrul talán érdemén felül 
híres. 

8) A Monté Mario, Vatican és a város közötti tért, mellyé 
nek most közepe táján van S. Maria Traspontina, nevezi Gaume 
Territórium triumphale-nak. Szerinte itt történtek a készüle
tek s innen indult ki a diadalmenet A hol most S. Spirito 
áll, ott kelének a hidon át; Flóra mezején, a Velabrumon, 
Forum boariumon keresztül, a Circus maximus hosszában 
haladva befordultak a Coeliushoz, onnan a Palatínus hegyre* 
fc erről le a Via sacra-ra, és a romai Forumon végiga Clivus 
capitolinuson föl a Capitoliumba. A Triumphatornak legalább 
5 ezerét kellett az ellenség soraiból elpusztítani. Eoma falain 
lűvül hallgaták öt ki asenatorok, s azután tanácskoztok 

21* 
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érdemei fölött; addig a városba nem jöhetett. — Másokezt 
tagadják. — Leírja leginkább Jos-ephus Flavius után Titus-.dia-
dalvonatát: az ösncieretes szertartások, pazarlás, örömittas 
néptömeg, egy részről;- más részről vér- és könyéktől ázó 
súlyos lánezok, rabszolgaság, halál. A győztes úgy nézett 
Iri, mint Jupiternek leghívebb képmása. ; Szolgája ugyan sug-
dosá: Caesar hominem te esse mementó;, de azt elfelejté neki 
mondani, hogy azok is emberek, kiket legyőzött. A capito-
•liumi áldozat, s az ellenség főnökeinek, kik diadalkocsiját 
kísérek, megöletése után — Actum est! — az iszonyú raga
dományból Jupitert részesíteni, s a népet meg kellé ajándé
kozni és vendégelni. Caesar egyszer,22 ezer asztalnál látta 
el a polgárokat: a fálernumot korsókban, achioszi bort töm
lőkben tékozlották. . De .másik, oldalát: is ösmemi keli a győ
zelmi fénynek: a hadifoglyok eladatását, e szerencsétlenek 
sorsát, .foglalatosságaikat, s a velöki-bánásmódot, meg a szö
kevénynek büntetését.. Castpr és iPollux temploma előtt a 
Forumon tárták a híres rabszolgájáért: hol az emberhúst, 
mellyet a kalmárok nagy mennyiségben vetlek, szatócsaik 
által kisebb adagokban eladogatták. A kínálgatás jeleneteit 
olvasni borzasztó. A kit megvettek, annak hasznát is tudák 
venni Roma urai. Livia macskájának külön szolgálója volt; 
Augustus egyik szolgáját, mivel kedvencz fürjét megölé, föl
feszittette ; Pollio a magáét* mivel egy edényt eltört, elevenen, 
angolnáinak dobatta; a roszul főzött babot fején pirították 
meg. Emberi becséről elég azt tudni, hogy a rabszolga tör
vényes bizonyságot csak, a kínpadon tehetett. A szökevény
nek F betűt égettek homlokára; vagy nyakravalót kapott 
vasból e fölirattal: Tene me, quia fugi et revoca me dominó 
meo N. Azonban ez még kegyelem vala; mert rendesen az 
oroszlánok vagy gladiátorok körmei.közé került. íme illyea 
volt az emberi nem legnagyobb részének sorsa a nap előes
téjén, mellyen a kereszténység megjelent; és mi .sajnálnod 
Jiogy azon kor örökre leáldozott? Elszorul az emberi kebel,' 
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midőn e kinos ösvényeken jár, s hálát mond a szabadító 
Istennek, kinek keresztje széttöré a világra nehezedett vas 
pálezáfc. Gibbont nem kell czáfolni, hogy a kereszténység 
okozá a romai pogány bírálom összeomlását; legyen igaza. 
A Capilol diadalai s a Vatican szelid ünnepei közt minden
esetre feneketlen mélység van; s ezt csak a legnagyobb csoda 
tölthette be. 

Nyájasabb képpel tud a Monté Mario körül kedveskedni 
Gerbet, ki a Ponté Molle közelében álló kis nyilt kápolnáról 
szólván, lerajzolja a dicső jelenetet, midőn sz. Andrásnak 
keletről érkező fejét 1462»iki April 14-ikén II. Pius — Aeneas 
Sylvius — e helyen rendkívüli ünnepélylyel fogadja s gyö
nyörű latin szónoklattal üdvözli; hozzátévén, miszerint ha
sonló diadalmifénynyel a kereszténység csak azokat tiszteli, 
kik olly csatának valának hősei, mellyben a legyőzöttek fö
lött könyezni nincs okunk. 

XLIII. 
1) A Monté Citorio Statilius Taurus Amphitheatrumának 

omladványiból alakult. Nagyon ékesíti a Curía Innocentiana. 
X. Incze alatt Berninitöl kezdett, s XII. Incze parancsára Fon-
tana Károly által bevégzett büszke palota: mellynek lakbéri 
jövedelmét sz. Mihály ápoldájának szánta. Előtte áll I. Psam-
metich 90' vörös gránit díszgúlája, a Mars mezei híres, riap-
óramulató. 

.< 2) Eszép templomot Eudoxia császárnő, III. Valérián neje 
alapitá. Cusa Miklós bibornok, és Pollajuolo szobrász-test
véreksíremlékei, Guercino sz. Agöstona, meg Guido Reni és 
Domenichmo festvényei díszesitik. II. Gyula fénysírján Ráhel 
és Lia szobrai is Michel Angelotul valók Förster szerint; de 
Nibby Mózesen kivül mindent a nagy mester jeles tanítványá
nak Raffaele da Monteluponak tulajdonit. Ez egyházban vá-
laszták VII. Gergely pápát. 
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3) Titus fürdőivel ossza voltak kötve a Sette Sale név 
alatti boltozatos folyosók, mellyek valószínűleg víztartókul 
szolgáltak egyszersmind á Colosseum számára. — Roma lobbi 
régiségei és romjai közül még nevezetesebbek: Július Caesar 
vagy Nerva Fórumának maradványa, egy pár korinthi, oszlop, 
— Le Colonnaeee —; Augustus Fórumáról 3 szép oszlop, s 
egy kapu, — Arco de' Pantani —; Bacchus temploma a Cam* 
pagnán S. Urbano egyházává alakítva, régi pogány oltárral, 
és bizanczi festvényekkel; közel hozzá Egeria barlangja; a 
romai Forumon Saturnus templomából 3 oszlop, Vespásiané-
ból 8, Minerváéból 3; Arco dí S. Lazzaro a Tibernéi Nibby 
szerint Anicetus közmagtárának maradványa; Cajus és Lucius 
fürdői, mások szerint Minerva medíca temploma, vagy Poly-
theon 9 fülkével, mellynek kúpja 1827-ben omlott be; Nym-
phaeum Alexandri, egy homorpdás mellék falakkal, mellybea 
Severus. nejének szobrát találták; a Colosseum előtt látszó 
Méta Sudans Domitian pompás szökőkútjának csekély omla
déka; Tőrre de' Conti, a középkori várak egyikének része. 

4) S. Lorenzorul hol sz. Justinis nyugszik, alkalmat véve 
irja Gaume: Kelet és nyugat legnagyobb vértanúi, leghíresebb 
szentéi ide menekültek az egyház fejének védszárnyai alá. 
Rég feledékenységbe merülnek talán máshol, vagy megszant-
ségteleníttetnek; vagy az egész földkerekségén elszórva csak 
egyes, magános tanuk volnának. Romában Krisztus helytar
tója köré gyűlve, állandó közzsinatot képeznek, mellynek 
szava az évek hosszú során át, a tévely minden álokosko-
dásait lesújtva, hangzik. Roma hitegyetemiességének bebi
zonyítására csak sírjait nyissa föl: elég! Ugyanazon sír öleli 
a 2 híres Diaconust: Istvánt Jeruzsálemnek, és Lörinczel Ro
mának díszét. Amaz elleneiért, ez szörnyű kínai közt hona 
üdveért könyörgött; s néni hiába.' Mert csak hamar leszálla 
Jupiter Capitoliumáról, s a császári koronán a romai büszke 
sas helyt ada a szerény keresztnek. 
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5) Sz. Ágnes tiszteletére Gaume megjegyzi: miként egy 
gyermek templomának csinosítására két világ, pogány és ke
resztény, egyesül „ annyi századok összehordják hódolatuk 
adóját; mégis csak szép ez, s a kathol. öntudatot emeli. 
£erbet pedig Aurél. Prudentius verseit idézi: 

0 virgo felix, o nova glória! 
Cui posse soli cunctiparens dedit 
Castum vei ipsum reddere lupanar. 

•Níl non pudicum est, quod pia visere 
Dignaris, albo vei pede tangere. -

Társam a síriratok közül ezt jegyzé föl: 
Presbyter hic situs est Celerinas nomine dielus, 
Corporeos rumpens nexus qui gaudet in astris. 

(?) A Villák Roma valódi képe'nek kiegészítő részei 
mindannyi fejedelmi paloták, roppant kertek, illatozó ligetek 
fcozepén, régi és új márvány szobrok-, domborok-, hamvcd-
rek-, oszlopok- és föliratokkal, bájos f estvény ékkel, nagyrészt 
& művészet remekeivel, tavakkal, szökőkutakkal s mindennel 
•& mi kecses, elárasztva. Albani ut,án, hol a többi közt Praxi-
íeles nyugvó Satyrját, R. Mengs fresooit, Salv. Rosa, Giul. 
Homano, Perugino, Domenichino és Caracci Ann. festvényeit 
lalálod, jelesebbek: Villa Borghese 3 olasz mf. keFÜletü, B. 
Scipio bíbornak müve; V. Doria Pamfili, kétszerte nagyobb, 
{lalba császár kertéinek helyén, vízmüvei rendkívül gazda
gok, megújulva kél ki hamvaiból; V. Farneshia, a nápolyi 
lqrályé> tereméinek boltozatain nem épületes festvényekkel 
Rafael és i&nityányitól Psychc meséjéből; V. Lanté, a dames 
d}i saeré eoeur pompás fekvésű ujonczdája; V. Ludovisi, ha
sonnevű bibocnoktul kezdve Sallustius kertéiben, szobrászati 
régiségekben különösen, gazdag, Juno-ja nevezetes, a kis Ca-
mno boltozatán van Guercino híres Aiarora-ja; V. Massimi, 
Jiajdan Giustiniani., Koch, Ph. Veit, J. Sdmorr, Overbeck és 
Führich német raüvész.ek festvényeivcl Danié, Ariosto és Tasso 
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remek költeményeiből; V. Massimö legpompásb kilátással 
Roma fölölt; V. Mattéi, egyike az örökváros legszebb nyara
lóinak; V. Poniatowski gazdag növényzettel; V. Torlonia, 
élő romai művészektől ékesitve. ; 

7) Majd elfelejtem megírni, hogy ma délelőtt a Corson 
és a spanyol piaczon, hol Roma könyvárusainak fö tanyája 
van, egy pár irodalmi raktárt meglátogattunk. Stolberg,. 
Schlegel, Möhler, Klee, Döllinger, Hurter sat. remekei az 
olasz ajkuaknak már lárva vannak. A Nápolybul ide köl-
1ÖZÖ, Histor. polit. Rlaller alakú és szellemű, Civiltá caílolica 
jelességét nem győzik dicsérni. Olt találtuk Soglio bibomok 
egyházi jogát; Passaglia a dogmaticus, Casazza Jób fölött, 
Patrizi s Ungarello exegeticai munkái mind újságok a hegyen 
inneni vándor előtt Azonban nem fogsz olly elbizakodónak 
tartani, hogy Olaszhon tudományos becséről illy fölületes 
átröpülés mellett, komoly értekezést irjak; de az e tekintet
ben is divatos lenézés és tudatlanság ellenében egy pár igaz 
szól tenni kötelesség. 

Az olasz iralorn Trecentistái közt már félezred előtt a 
beszélyben remek példányokkal bírt; s azok akarnák büsz
kén lenézni, kiknek, nyelvészete tulajdonképen alig száz éves. 
Igazán mondja Staelnö: Les étrangers insultent á ce pays 
d'ou sönt sorties les lumiéres, qui ont éclairé l'Europe. — 
liv. II. eh, 2. — Hanem azért nem tetszik sokaknak a fél
sziget, mert irodalmi .nagy fériiainak élére még mindig azon 
hatalmas költészt állítja, kinek benső vallásossága őket bántja. 
Pedig Dante, a ghibellin iró, nem kíméli, lángszavakkal osto
rozza a szentélynek bármilly magas — egyházi — állású meg-
fertöztetöit: még sem tiltatott el, sőt Roma legdicsöbb fiai 
közt foglal helyet a Capitoliumon. Tagadhatlan, hogy még 
Európa többi tartományi mély álomban szendereglek, midőn 
az olasz államok főhelyein a tudomány és művészet hajnala 
már derengett. Bizonyságul elég volna az olasz egyetemek 
alapítására hivatkozni, 1100 — 1364-ig: Salerno, Bologna, NáV 
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poly, Padua, Vicenza, Arezzo, Roma, Ferrara, Perugia, Siena, 
Pisa, Pavia, Palermo, falai közi. Forsternek épen nem hizelgö 
történeti adataiból csak ennyit idézek: 1433 —1500, Marsiglio 
Ficino, Stifter einer platonischen Akademie in Florenz. Aehn-
liche Vereine in Rom, Neapel und unter Aldus Manulius in 
Vénedig1. Ausser den Mediceern, die Estensi in Ferrara, die 
Visconti in Mailand, die Scaliger in Verona, die Gonzaga in 
Mantua etc. Beschülzer der Wissenschaften und Künste. Ach-
tung vor classischer, namentlich griechischer Literatur. — Ni-
colaus V. Beförderer der Wissenschaften ; Pius 'II. ein Gelehr-
ter. — Die Pápste und die italien. Fürsten wetteifem in der 
Liebe zu den Wissenschaften. Padua's Universitat blüht. 
Keine Stadt von Bedeulung mehr ohne Bibliothek. — Roscoe 
is részrehaj latian tanú az egyházi főnökök érdemeiről, bőke
zűségéről ez irányban. Különös, hogy épen II. Gyula és X. 
Leo, tudomány- és művészet-pártoló pápák korában kezdőd
nek a német vallási mozgalmak; tehát nem tudományos mű
veltség és fölvilágos ódás érdekében, mint későbben elhitetni 
akarák. Az időben kapott Tacitus 5 könyvének fölfedezője 
500 aranyat, és Michel Angelo a sixtinai remekért 2000 scudit. 
Ujabb és legújabb időkben a tudományok minden ágaiban 
számtalanokat nevez FÖrsterj az olasz bölcselöknek, Görres 
lapjai egyik értekezésében, Leonardo da Vincitől Rosminiig 
hossza vége nincs; sőt valaki azon hamis észrevételt teszi: 
hogy az ujabb német philosophia csak majma Giordano Brú
nónak, tehát ezzel sincs mit kérkedni, ha jó volna is! Hát 
azt megemlítsem, hogy Hannibál de Gasparis Nápolyban csak 
ugy fedezi föl egymásután a bolygókat: Hygieia-t, Partheno-
pe-t, sat. De legyen ez úttal ennyi elég a szokott fennhéjá
zás leszállítására. 

XLIV. 
1) Nyugodt,, mérsékelt előadás, azt mondják, lepattanna 

€ forró nép kebeléről, mint egy csepp víz az izzó vasról. 
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A szép S. Agostino-ban van Rafael híres Jezaiása, és Be.rnini 
főoltára; itt díszlenek Guereino és Caravaggio festvén yei, meg 
a két Sansovmo Madonnái; itt? nyugszik Monica. 

•' 2) Ma is két gyönyörű templommal vevénk búcsút az 
egyházak városálóL Térrajzán kijelelt többi szentélyeiről 
még följegyzeni a következőket: S. Antonio előtt áldják meg 
január 17-én az állatokat; S. Balbina, középkori régiségei 
miatt érdekes; S, Bibiana szobrát Bernini készité; S. Carlo a 
Cati.nari-ban Domenichino frescoi láthatók; S. Giovanni de 
Florentini oltárképe Salv. Rosatól való; S. Giuseppe de' Fa-
iegnami-t Giac. della Porta épité; S, Luigi de' Franeesi leg
szebb a nemzeti templomok közt, Domenichino frescoi-, Guido 
Cecíliája- és CJaude le Lorrain sírjával; S. Maria in C$mpi-
telli-t az 1656-iki dögvész után emelé a hálás romai nép; 
S. M. in Monticelli-t középkori mozaik ékesíti; S. M. della 
Pace pompás templomában vannak Rafael Sibyllái; S. Niccolo 
in Carcere három pogány templom romjain áll; S. Onofrio 
leginkább Tasso sírjával dicsekszik -r- Torquati Tassi ossa —r 
ki 1595-ben a capitoliumi babérkoszorút elfogadandó, itten 
kimúlt, — Hoc ne ne&cius esset hospes Fratres hujus eccle-
siae: posuerunt — híres tölgyét az 1842-iki vihar szétzúzta; 
S. Sába 14 régi oszlopon nyugszik; S. Salvatore in Lauro 
melletti zárdában IV. Jenő síremléke áll; S. Sebasüano a Pa
latínuson, a czimszent vértanúi diadalemléke; S. Silvestro di 
Monté Cavallo Caravaggio festvényeit s Domenichino frescoit, 
S.. Vito e Modesto a vértanuk emlékét őrzi. 

3) Ugyanő a romai Legiok sebes lépteit hallja, miként 
viszik a rabló sasjeleket a világ minden részeire; de épen ez 
Úton, mellyen ök a legyőzött népek zsákmányával térnek 
vissza, ezen jönnek a gótok és vandálok és mindenféle bar
bárok vad seregei is, a rablást rablással büntetők. Nem gon
dola Cassius, hogy hazája leverőinek késziti e szép köveze
tet; annál kevésbé, hogy az evangéliumi hódítók ösvényét 
egyengeti. S valljon a ti csupán anyagi czélokra hevenyezett 
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vaspályáitok és gőzöseitek nem fognak-e a gondviselés má
jasabb czélzatainak eszközül szolgálni, midőn a végidó'kre 
hirdetett jóban vagy roszbani általános egyesülésnek hatal
masan siettető mozgonyai leendenek? Az ember működik, 
de Isten vezérli, 

4) A postaállomások Romától Bolognáig ezek: La Storta 
\%y Baccano 1, Mpnlerosi 1, Népi 1, Civitá Castellana 1, 
Borghetto %, Olricoli ^ , Narni 1, Térni, La Strettura 1, 
Spoleto 1, Le Véne l,Fuligno 1, Case Nuove 1, Serrayalle 1, 
Ponté della Trave I, Valcimara 1, Tolentino 1, Macerata l l/a, 
Sambuehetto 1, Recanati %, Loreto 1, Osimo 1, Ancona í l/„ 
Case hrusciate tL/4, Sinigallia 1, Marotta 1, Fano 1, Pesaro 1, 
La Cattolical, Rimini L>i, Savignano 1, Cesena 1, Forii 1%, 
Eaenza 1, Imola 1, S. Niccolo lx/4, Bologna 1% 

5) Italienische. Zustánde^ Heidelberg, J 844.. czím alatti 
munkájából, lehetetlen; valamit nem közlenem. Reisende ler~ 
nen bloss jené Measehenklasse kennen, welche ihren Unter-
halt von deit Fremden zieht; andere schöpfen, ihre Kenntniss 
des italien. Faniilienlebens aus den Novelíen und Commedíen. 
•—Vergleicht man die Zahl der uneheliehen Kinder zu den 
ehelichen in Italien mit den in andern Lándern, so ist auch 
in dieser Beziehung ein günstiges Verhállniss daselbst be-
merkbar. — Wáhrend in . áen meisten Lándern Europa's die 
Selbstmorde auf. eine furchtbare Weise zunehmen, ist ver-
háltnissmássig in Italien die Zahl ders«lben gerinc —E&ge-
hört zü den Vorurtheilen mancher Auslánder, dass die kathol. 
Kirche und die Geistlichen in Italien selbst den Vplksuníer-
lichl niditi begünstigen, yielmehr die Unwissenheit des VoJkes 

• zu erhalten suehen. Dagegen sprechen die Bemühungen der* 
Fápste íür die Bchulen in Rom. — Das Zahlenverháltniss: der 
Schulkinder mit eínjgen preussischen Provinzen, besonders 
Berlin ist zu Gunstfen,.der Lombardéi. -7- Kleinkinderbewahr-
anstalten sínd bekanntlich von Italien ausgegangen* Armen-
schulen mit Verpflegung auch. So.nnJagsschulen schan von 
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Carlo Borromeo in Mailand gegründet. In Rom sind mehr 
als 100 Volksschulen. — Die Klostererziehung giebt den Mád-
chen das Beispiel der am meisten nothwendigen Tugenden: 
Frommigkeit, Keuschheit, Gehorsam, Uneigennützigkeit, auf-
opfernde Liebe. Sie werden da gewiss besser erzogen als 
von emeritirten preussischen Unterofíizieren. — Die zahílosen 
Wohlihatigkeitsanstalten sind eine der herrlichsten Eigenthüm-
lichkeíten Italiens; sie sind die Frucht der christlichen Reli-
gion, der Kirche, der schon im Mittelaller gebildeten Asso-
ciaüonen. Die Zucht und die Reinlichkeit dieser Anstalten 
und das Wohlsem der zu Verpflegenden ist vorzüglich auf 
Bechnung der Einrichlung zu- setzen, dass die Mitglieder re-
ligiöser Corporationen allé Yerrichlungen' vornehmen. Ver-
geblich würde man von Miethlingen jené Sorgfalt und Be-
rufstreue erwartcn.— Az utasok csak azon osztályát tanul
ják ösmerni az embereknek, kik- az idegenek után élnek; 
mások az olasz családi-élet ösmeretét novellák- és színdara-
bokbul merítik. — A törvénytelen gyermekek számát a tör
vényesekével egybevetve Olaszhonban, más országokhoz ké
pest, e tekintetben is kedvező arány vehető észre. — Mig 
Éufopa legtöbb tartományiban félelmesen szaporodnak az ön
gyilkosság esetei, itten azok száma aránylag csekély. — Né-
melly külföldiek előítéletei közé tartozik, hogy a kathol. egy
ház s a papbk Olaszhonban a népoktatást nem- pártolják, sőt 
a népet tudatlanságban akarják tartani. Ez ellen szóianak a 
pápák intézkedései Roma iskoláira nézve. — Az iskolás-gye
rekek száma Összehasonlítva Poroszország némelly részeivel, 
jelesen Berlinnel, Lombardiának kedvez. — A kisded-óvodák 
köztudomás szerint Olaszhonbul származnak. A szegény-is
kolák, mellyek egyszersmind táplálékot nyújtanak, hasonló
képen. Vasárnapi iskolákat már born Károly alapita Mailand-
bari. Romában több van 100 néptariodánál. — A zárdai ne* 
velés a leánykáknak legszükségesebb erények példáival szol
gál: ezek az ájtatosság, tisztaság, engedelmesség, önzetlenség, 
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feláldozó szeretet. Mindenesetre jobban neveltetnek itten, mint 
kiszolgált porosz altisztek által. —. Számtalan jótékony inté
zetei Olaszhonnak legdicsöbb sajátságaihoz tartoznak; a ke
resztény vallás- és egyháznak, s már a középkorban alakult 
társulatainak gyümölcsei ezek. A bennök uralkodó rend és 
íisztaság, s az ápoltaknak jólléte leginkább azon körülmény
nek .tulajdonítandó, miszerint vallásos testületek tagjai végzik 
a teendőket. Hiába fognók bérenezektol ezt a gondosságót 
és hivatási hűséget várni. — A prpt. Mitlermaier után szabad 
Gaume-ol is idézni., Mig úgymond az ujabb, civilisatio 2 fő
városában London- c's Párizsban a gyermekölés napirenden 
van: Romában az majdnem ösmeretlen. Mig Párizsban .éven
ként 4—500 öngyilkos találkozik, Londonban még :több: 
itten 25 év .alatt csak 11 eset adta elő magát. Az is, neye-
^etes, hogy épen .midőn'ellenei az obs.cqrantismusl leginkább 
vetik széniére, a" XVI. században nyitja meg Roma a népnek 
ingyen Európa első nyilvános elemi tanodáit Most is 170 
ezernyi lakosság mellett 334 iskolában 14 ezer mindkétnemü 
növendéke van; mig Dickens szerint.Angliában a népnek V* 
része sem irni sem olvasni nem tud. Nem akarom elszám
lálni az iskolák különböző nemeit, miként Görres lapjainak 
VII. köt. Roms Primár-Schul-Anstalten czím alatt megne
veztetnek: csak az esti-tanodákat emlitem kézmüvesinasok 
számára! 

6) A mondottak igazolására olvasd még e töredékeket: 
C'est donc le has.ard des' relations individuelles qui inspire 
aux voyageurs la salire ón la louange; les personnes que 
Von. connart particuliérement sdécident du, jugement qu'on 
porté &ur; la natipn. .Mais ce .peupie n'est. pas. plüs méchant 
qu'un autre. II n'y a.point de peupie. plus tolérant qúe lest 
Romains, ils sönt accoutumés á ce qu'on ne vienne chézeux 
que pour voir et pour obsérv;er. C'est un; peupie qui ne 
s'occupe pasríleS autres, il.ne fait rien pour étre -regarjdé, -—. 
Staelnö. — Az egyéni viszonyok véletlénsége lelkesíti a yán* 
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dórt dicséretre Vagy gúnyra; a személyektől, kikkel történe
tesen megösmerkedik, függ a nemzetroli Ítélete. Azonban e 
nép nem roszabb a többinél.' Nincs türelmesebb a romainál^ 
ki hozzá van szokva, hogy ide csak nézni és tapasztalni 
jönnek az emberek. E népnek nincs gondja másokra; sem-
mitsem tesz azért hogy lássák. — Zufállig habé ich hier Ar-
chenholtzens Italien gefunden. Wie so eih Geschreibe am 
Ort selbst zusammenschrumpft. Gott sey Dauk, dassmirvon 
diesen Zugvogéln künftíg keiner mehr imponirt, wenn er mir 
im Norden von Rom sprieht. Das Volk beurtheilt jeder Fremde 
nach dem Maaszstabe den er mitbringt. — Goethe. — Eset
leg itt találtam Archenholtz Italia-ját. Hogy törpül el az illyen 
irka-firka itt a hely szinén. Hála Istennek hogy e vándor
madarak közül többé senkinek sem lesz hatása rám, ha 
majd éjszakon nekem Romáról beszél. É népet minden ide^ 
gen azon zsinórmérték szerint itéli meg, rnellyet magával hozl 

• ' XLV; ••• 
í) Franz. Briefe über Rom und Assisi, meg a Gatime* 

által közlött rajzolatok az itteni népünnepekröl rendkívül fe
stőiek és érdekesek. „Olaszhon népe illyenkor csakugyan, 
fejedelmi nép s a kellem,' költészet és művészet királya gya
nánt tűnik föl.* 

XLVL. , 
1) A macerataí főtemplom alatti kápolnában lévő Mater 

dolorosa szép alakjánál e fötirat jól hangzik: Gemitas mátrix 
tuae ne obliviscaris! A Fbrtim Annonac Í841-böl való szép 
csarnok. A Ginnasio Communale meg a Scuole Nottume bel-
és külsőleg ékesitik a várost. Uj körszíne is van: Giuoco 
di Palló. 

2); Az oldaloltárok képei jeles mozaikok; a kis Casa 
melíefti bal-oszlopon Ausztria czímére függ, hála-emlékirattal. 
a nagy templom építésére ajándékozott dataatiai fáért; a fö~ 
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bejárástól'balra esö kápolnában áll a gazdag bronz kereszt-
kút, bit, remény, szeretet és állhatatosság szobraira vonatkozó 
fölirataival: Nescia falli, Nescia flecti, Nescia scindi, Nescia 
frangi. A ki egyáltalában nem akarja elösmemi a Santa Casa 
hitelességet, ne olvassa Gaume értekezését és okleveleit; ne
hogy kételyei fölött kételkedni legyen kénytelen. 

8) A székesegyház főoltára mellett balról olvasható: 
Solus in oecultis degens Hieronymus antris 

Hic recubo montis accola chymerici: 
Ünde maré et terram tenebrosaque aera cerno, 

Et videó coelum quod colo sydereum. 
4) Pesaro és Rimini közt La Cattolica, nevét a riminii 

zsinatról ide vonult igazhitű föpapoktul veszi. Pesaroban az* 
mondják az egyszerű szitkozódást 1 Paoloval, a nagyobb ká
romlást négygyei büntetik. 

XLVII. 
, 1) Savignano és Cesena közt áll, egy a föld népe által 

Rubieo-nak nevezett patak mellett, köbe vésve a romai tanács 
Határozata Július Caesar ellen. 

2) Gaume szerint Roma nem erőltet senkit azon hitre, 
miszerint a sz..Lukácsról nevezett Madonna-képek tőle valók. 
A Diario Románo is azt mondja: Dipinte, come dicesi, da 
sanuiLuca. Ezt egyébiránt 1160-ban hozta egy buzgó zarán
dok Constantinápolybul ide; s azóta évenként .megtapogatja 
kedves városát a halom királynéja, és három napot benne 
tolt. Diadalmenethez hasonlít lejövetele mindenkor, s az egész 
vidék-kiseri. A bibomok-érsek a város kapujánál várva nyújtja 
át neki ennek kulcsait. Hasonló ünnepélylyel tér vissza magas 
palotájába. És mindez Május első napjaiban történik: midőn 
az olaszföldi tavasz legszebb virágivaLs a felhőtlen tiszta ég 
elbájoló sselid fényével árasztja <el a vidor néphullámzást. 

3) S. Domeríico többi oltárképei is jelesek: -például Guer-
cino §z. Tamása, De Gaume leginkább Lippo Dalmasio bold. 
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Szüzét dicséri. E jámbor festesz úgymond legnevezetesebb 
példánya a müvészeí-lelkesiiö vallásos érzelemnek. Buzgó
ságból mindig csak Madonnákat akart festeni. Feladatának 
szentségétől s a szívbeli tisztaságnak errei szükségétől annyira 
át vala hatva, hogy előbb szigorú böjttel s a kezdet reggelén 
áldozással készült hozzá. Azért Guido is elösmeri, hogy egy 
művésznek sem sükerült, Rafaelt sem véve ki, az ujabb mű
vészet minden segédszereivel a szentség, szerénység és tiszta
ság azon jellemét elérni, melly Dalmasio minden alakjain elárad. 

4) "VállfüggÖnye,' kendője, sajátkezével gyönyörűen irt 
imakönyve, hangszere, festvénye és feszülete drága ereklyék 
gyanánt őriztetnek vele együtt századok óla. Fölirata: Glória 
Ejus in te videbitur, röviden igazolja a szentek tiszteletéröli tant. 

5) S. Giacomo maggiore, mellyben délután valánk, szá
mos oltáraival egész új múzeum. S. Cecília temploma Fr. 
Francia és tanítványi frescoival elhagyatva áll. S. Michele in 
Bosco, Caracciék érdekes festvényeivel, a városon kivül van. 

6) Nevezetes még ittem Rossini háza, meg a közel Reno 
folyama mellynek — a regi Labiniusnak — egy kis szigetén 
alakult Octavius, Antonius és Lepidus szövetsége, Cicero fejét 
tűzve ki zálogul. Jótékony intézetei a gazdag városnak gaz
dagok. Nem tudom mit jelent a Förster nevezte: Collegio 
Venturoli für die.Ungarn, von 1825. Talán egy a Relig. 
1850-iki 73-ik számában emiitett Sondi Pál püspök alapította 
collegiummal. • » •' 

XLYIH. 
1) Ariosto fénysírjának fölirata ez: 

Notus et Hesperiis jacet hic Areostus et Indis, 
Cui Musa aeternum nomen hetrusca dedit; 

Seu Satyram in vitia exacuit, scu Comica lusit, 
Seu cecinit grandi bella. ducesque tuba. 

Ter summus Vates, cui docti in vertice Pindi 
Tergemina licuit cingere fronde comas. 

MDXXXIII. 
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2) Ha több időd van, nézd meg a Campo Santot isr 

tnellyiiek szép templomát Sansovinonak tulajdonítjuk. 
3) Scuola del Carmine Tizian, Pálma vecchio és többek 

íestvényeiben büszkélkedik. — Eremitani szép sírokkal bír: 
•egyiken írva van: Hic jacet, et non jacet virtus! — Illám 
quam vivus carpere non potuit quietem hic reperit J. B. Bren-
tanus, 1672. Sz. Jakab és Kristóf kápolnáját Mantcgna And. 
és tanítványi festék. — Madonna deli Aréna belsejét Giotlo 
frescoi borítják a bold. Szűznek, szülőinek, s a Megváltónak 
életéből. — II Santo mellett is két hajlék: Capella S. Giorgio 
és Scuola del Santo teli érdekes frescokkal; amaz Jacopo d' 
Avanzotul, ez Tizian- és tanitványitól. 

4) Petrarca tisztelője kirándulhat Arquá-ba, az euganei 
halmok közé, hol kis lakában téntatartóját, székét és kedves 
macskáját mutatják. Egyszerű sírját veje Brossano emelteté. 

Önmaga készítette sírirata igen jó : 
Frigida Francisci lapis hic tegit ossa Petrarcáé; 
Suscipe "Virgo parens animam, Sate virgine parce 
Fessaque jam terris coeli requiescat in arcé. 

•5) Egy szíves egyházi férfiú vezete végig a gondviselése 
alatti terem ekén. s megmutatá az első műszereket, mellyek-
kel a hévméröt s a delejességnek gépészeti alkalmazását föl
fedezek. Heléna Lucretia Cornaro Piscopia bölcseleti nötudor 
szobra is érdekes. A csillagász-torony — Ezzelinoé — szép 
kilátással kecsegtet. 

6) Possagno-t is meglehet innen látogatni, Canova szü
lőhelyét, hol a Madonna tiszteletére 1 milliom frankon Pan-
theon alakú templomot emeltetett, s fenntartására százezer 
franknál többet hagyott. Földijei koszorúzva s énekelve hor
dák az épületi köveket, hogy részök legyen a dicsőségben. 
Itt az egyház föajtaján csak a nőknek szabad bemenni. — 
Egy schweizi faluban pedig a nők jobb felöl ülnek a tem
plomban, mivel férjeiket visszatartóztaták a vallási ujitástpl. 
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— Itt van sírja is a nagy szobrásznak, és jeles embernek, ki 
a francziák alatt Roma szegényei közt egy évben 140 ezer 
frankot oszlóii ki. Egykori háza kis múzeum. 

XLIX. 
1) Csak a föbejárásnak Constanünápolybul hozott 8 osz

lopát,' a Battísterio régi szobormüveit, és bronz keresztkútját, 
Dandolo András síremlékét és Zeno bibornokét Pietro Lom-
bardotul sz. Zeno kápolnájában, a szentély magas korlátjának 
márvány alakjait, Sansovino bronz domborképeit sz. Márk 
életéből, a főoltár mennyezetének domborzatokkal bevont osz
lopait, a híres Pala d' oro-t — gyöngy-, arany- és müdűs 
oltártáblát — említem. 

2) A Palazzo Ducale érdekességét nagyon emeli ha Ma
rino Falierot, a két Foscarit, s Velencze jellemrajzát például 
Császár élénk leírásából ösmered. 

3) S. Maria Formosa-ban Pálma vecchio sz. Borbálája igen 
híres kép. SS. Giovanni e Paolö-t a Dogek sírcsarnokának, 
s egyszersmind jeles képtárnak lehet nevezni. Itt van Péter 
vértanú halála Tiziantól, mellynek eladását a velenczei tanács 
halál-büntetés alatt tiltotta meg. A templom előtti téren áll 
Colleoni bronz lovagszobra. S. Giov. Grisostomó-ban jeles a 
czímszent Sebast. del Piombolul, s Bellini Jeromosa a pusztá
ban. S. Salvatoret Sansovino épité. Tőle való benne egy Dogé 
óriási síremléke is. Tizian és Bellini müvei ékesítik. Ennek 
Megváltóját Levi asztalánál Förster talán legjobb festvényének 
tartja. — Ponté Rialto átmérője 70', széle 43', teli boltokkal. 

4) Itt is van egy remek oltártábla Pál mestertől a XIV. 
századból bibliai ábrázolatokkal; s több érdekes egyházi drá
gaságok. 

5) A Campanile alatti Loggetta Sansovino J. szobormű-
veiről híres. A mellelte elvonuló Piazzettán áll a két n&$y 
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keleti gránit oszlop, Velencze szárnyas oroszlánával, s egy
kori ve'dszerűével Tivadarral. 

6) II Redentore és del]a Salute-ra vonatkozólag idézi Csá
szár Valery szavait: Olaszország egyéb városi is így ünneplék 
hajdan templomok s kápolnák építése által a dögmirigy meg
szűnését, a hit századának emberei pompás közemlékek által 
szerették tanusitni hálájokat az Istenség iránt. Megemlítendő 
rriég a XV s XVI-d. század olasz és keresztény eivilisatiója 
díszére, hogy nem okozott az Olaszországot akkor pusztított 
rettenetes dögmirigyek által szült rettegés s kába hiszékeny
ség a nép között olly erőszakoskodást, olly gyilkolásokat, 
minőknek a cholera megjelenésekor a XlX-d. századnak any-
nyira haladt s haladó nagy városai színhelye Tálának. 

Többi templomai közül nevezetesebbek: S.Franceseo della 
Vigna, Palladio és Sansovinolul; S. Giov. in Bragora, S; Giov. 
Elemosinario; S. Maria assunta dei Gesuiti, márvány szőnye
gei- s Tizian sz. Eörinczével; S. Maria dei Carmine; S. Maria 
dclF Orto, Tintoretto Végitéletével; S. Roeco, Tizian Megvál
tójával, melly kép a szegényeknek több alamizsnát szerzett, 
mint a mennyit a művész egész életében keresett; Degli Scalzi, 
a márvány dús, nemes családok által versenyezve ékesített oltá
raival; S. Sebastiano, Paolo Veronese sírjával; S. Zaccaria, 
Bellini, Tizian, Tintoretto, s a két-Pálma remekeivel.—Mű
vészetileg jelesebb paloták: Barbarigo Tizian Magdolnájával, 
Contarini dai Scrigni, Correr, Fondaco dei Turchi, Foscari 
Veronese Aurorájával, Giustiniani, Grimani, Manfrin képdús, 
Manin, Pesaro, Pisani Moretta Veronese Dáriusával, és Ven-
dramin Ca Lergi, most Berry herczegnöé. 

7) Á ki tovább mulathat, megnézi még: a pénzverő csar
nokot, —Zecca; — a királyi palotát, sz. Márk Petrarca ala
pította s Bessarion bibomok gazdagította régi könyvtárával; 
a roppant A rsenale-l, athéni márvány oroszlánai- s "gazdag 
fegyvertárával, meg a Bucentaurus mintájával; a Biva degli 

22* 
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Sfcfciavotiiri elérhető Gtardini pubblici-t; a MeChitaristákat; * 
muranoi gyárakat; a Lidot, Murazzi-t; még a számtfeitűll 
kegyes-intézeteket. 

t 
1) Velencze a XVIL században: c ezím alatt közlék Görres 

és Phillips lapjai az ide vágó adatokat. Mikor V.. Pál-Adria 
királynéját 1606-ban kilcözönités alá vetette, a tizek tanácsá
nak minden fenyegetései ellenére 5 templom ajtajára függesz
tek föl a romai okiratot. A jezuiták, minoriták, Ihealinusok, 
és kapucinusok rögtön ott hagyák a várost; pedig ezeknek 
halálos büntetés alatt tiltva volt az elmenetel. — Áz..elcsábí
tás alattomos kísérletei napvilágra jöttek. Már 1608-ban ta-
vaszszal azt irá az angol követ házi káplánja Bedell Diodati-
nak: Eeclesiae venetae reformaüonem speramus. De nem lett 
belőle semmi; mert a népet nem lehetett hitében megingatni; 
bármennyire óhaj iák a hatalmas urak Roma elleni gyűlöletből. 
Sokan a papok közül, kik a szent szék iránti engedelmessé
get hiveiknek a gyónásban szívökre köték, titkon kivégeztet
tek: ezt jelenté nagy örömmel de Ligues, fiatal franczia hu
genotta, egyike az ide küldött Commis-voyageuroknek. Sarpi 
folyvást működött, egyetértve a külföldiekkel, s mindig csak 
háborút ohajta; mert ez úgymond használna a vallás újításnak. 
Különös hogy a többi közt azért sem sükerijltfondorkodásuk: 
mert a kiket elidegenitének ösi hitüktől, nem maradtak félú
ton, hanem, miként Asselinean az angol követ orvosa pa
naszkodik: ils se sönt laissés glisser en pur atheisme, —~ 
nyilvános istentagadókká lőnek. Valamint az első olasz re
formátorok Bernardino Ochino és Petrus Martyr sem akarának 
*azon szűk korlátok közt maradni, miket Luther és Calvin 
felállítottak; hanem következetesen tovább mentek, nem lévén 
nyugtok a protestanüsmus karjaiban. Egyébiránt Sarpi nem. 
fárádött ingyen: Hisloria-jáért az angol kir. 300 font sterling
gel jutálmazá. 
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2) Velencze különben sok elhíresztelt borzadalmas ráfo-
gások tekintetében olly ártatlan lehet: mint a hierarchia ro-

.vására annyiszor eltorzított történeti jelenet, III. Sándornak 
rötszakálu Fridrikkeli kibéküle'se falai közt, ártatlanul s köl
csönös Hiedelemmel ment végbe. Senkisem hiszi többé a 
lagunai város büszkeség-ének hízelgő mondát, miszerint ez 
kénytelen vala nyakát amannak lábai alá hajtani. Hanem 
annyi csakugyan igáz, miként e találkozás nagyszerűségéhez 
a középkor történeteiben kevés pillanat hasonló. Tizennyolcz 
évi küzdelem után győzött a szellem a testi nyers erőn; s 
1177-iki július 24-ikén jött Össze a Legnanonál megalázódott 
leghatalmasabb császár a legerélyesebb pápával, kinek nagy
ságát ujabb irok csak azzal jellemzik, hogy méltó volt ellen
feléhez. Sándor a Chioggiahoz közeledő császár elfogadására 
löbb hajót rendelt, s bíbornókok- és püspökökbül álló követ
ség által oldoztatá föl a kiközonilés alól; midőn egyszersmind 
a Fridrik részén lévő főpapok a pápát törvényes fejüknek 
esküíetétel mellett él'ösmerék. Ziani á velenczei Dogé azon-
nal elejébe sietett a megérkező fejedelemnek, s ünnepélyes 
menettel zászlók és keresztek közt kiséré öt a terfiplom előtt 
reá várakozó föpásztorhoz. Ott hol most a négyszögű vörös 
márvány lapot mutatják letéve császári bíboröltönyét Bárba
rossa a tisztes Öreg lábaihoz omlott, ki öt fölemelvén; a béke 
csókjával fogadá. Ekkor kezdé a német dalnokok káía zen
geni a Te Deum-ot, s Fridrik a szentséges atya jobbját meg
ragadván a templomba követé, honnan tőle nyert áldás után 
fényes vendégszeretettel fölékesített lakába voftult. Másnap a 
császár kérelmére a pápa sz. Márknál misét monda, mellyet 
amaz érséké'k és püspökök körében az imakárban hallott. 
Ennek végén akkori közönséges szokás szerint az egyház 
feje iránti személyes tisztéletét azzal mtítatá még, hogy a 
fejéi* paripára felülő ag& pápának kengyelét tartotta, s lovát 
égy darabig vezetvén ísméti áldás után haza tért. De hiszen 
ezt IV. Adorjánnak is megtéve, ki öt koronázta. Végre az 
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augustus első napján tartott nagy gyűlésben mondott besze
dek, mind a kettőnek "becsületére válnak. Ennyi igaz; a többi 
költészet, művészet vagy rágalom szülte mese. — Hist. polii 
Blattéi, I. B. — 

LI. 
1) Jobbra maradt a zirkniczi nevezetes tó, melly gyakran 

földalatti csatornákon elvész; meg az adelsbergi híres csepe-
göko barlang. 

2) Igen pro/ai, de nagyon szükséges dolog a pénzzel 
okosan bánni. A ki nem veszteget, olaszhoni útjában na
ponként 6 pengő forintot számítva minden költségeit, fuvart, 
sat. bőven fedezheti. Ügyes ember a mi utunkat 300 pengő, 
de valóban pengő, forinttal megteheti. A ki csak Bomát 
akarja látni, Triesten Anconán keresztül egy hét alatt ott 
van; s egy hónapig ott mulatva, őszvesen félannyival beéri. 

Részletesebb adatok a fuvarbérröl ezek: Bécstől Tirolon 
keresztül Veronába 37 for. Veronából Mailandba 6 for. Innen 
Turinba 18 frank. Innen Genuába 15 frank. Genuából Li-
vornoba a gőzösön I. hely 50 frank, II. 27% fr. Livornobul 
Civitavecchiába ugyanannyi, Innen Nápolyba ugyanannyi. 
Livornobul Florenezbe vasúton 2 for. Luccának kerülve 
mintegy 3-szor annyi. Sienába 2 for. Civitavecchia és Roma 
közt 4 — 5 for. Romából Nápolyba 16 for. Postán 24 for. 
Bolognába 20 for. Postán 30 for. Innen Ferrarába 3 for. 
Innen Paduába 6 for. Verona és Velencze közt vasúton 2 — 
3 for. Innen Triestbe I. 7 for. II. 5 főr. Triestböl Bécsbe 
20 for. vagy kevesebb. — Szállás és élelem fejében napon
ként 2 for. Olaszhon szerte tisztességesen elég. 

Utlevéli költségek: Turin 4 frank. Genua Zl/% frank. Li~ 
vorno 3 Paoli. Florencz 3 Paoli. Civitavecchia 4 Paoli. Roma 
12 Paoli; a nápolyi követség itten 5. Paoli. Nápoly Összesen 
24 Carlino. 
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A pénz nemei ezek: FelsÖolaszhonbari Lira vagy Húszas 
mindegy; 5 Cent. egy ezüst krajczár. Piemontban franczia 
pénzfolyam; egy frank 23 ezüst krajczár értékű; 1 Soldo = 
1 ezüst kr. Toscanában 1 Francescone = 2 for. 6 kr. Van 
benne 10 Paolo, s egy illyenben 8 Crazia; 1 Crazia = 5 Quat-
trini, 1 Soldo = 3 Quattrini. Romában 1 Scudo = 2 for. 4 kr. 
Van benne 10 Paolo, s egy illyenben 10 Bajocco. Nápolyban 
1 Scudo = 1 for. 57 kr. Van benne 12 Carlino, s egy illyen
ben 10 Grani = 20 Tornesi. Egy Ducato-ban pedig van 10 
Carlino. És ennyi elég a nervus rerum gerendarum felöl. 
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