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Neked, kinek szive, a’ históriai dicső néV
alatt, hazánk- ’s vérünkért hőn dobog; kinek
honleányi magasztos keble szent érzelemmel
csügg mindenen, mi árva nemzetiségünket,
’s ennek fő őrét nyelvünket emelheti; Neked
szentelem e’ lapokat, mellyekben öröm és bú
akként tükrözik magokat: mint azok a’ szép,
de szomorú ítalia’ láttára, hazám’ emlékével,
lelkemben fölmerültek.

Vili

Italia’ hölgyeinek biborajkain édesbájosan
hangzik mindenfelé— márványpalotáktól a’szalmafedeles kunyhókig — Dante’ , Petrarca’ és
Tasso’ nyelve; a’ Duna’ ’s Kárpátok’ vidékén
nem értenek meg engem ép’ azon hölgyeink'
legtöbbjei, kik legtöbbel tartoznak honunknak,
’s kiktől leginkább várhatnék nemzeti nyelvünk’
’s művészetünk felvirulását. A’ paloták’ hölgyei
nálunk feledék apjaik’ szép nyelvét, ’s vele
mindazt, mi nemzeti! ’S pedig anyák ők, kik e’ ha
zának legnagyobb hatású magyarokat neveljenek!
TE felfogád szent tartozásod' nagy és szép
Összegét. TE érteni fogod a’ magyar vándor’
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magyar érzéseit; ’s engedd jelen szerény müve'
édes díjául remélnie, hogy midőn a' hon' bús je
lene ’s múltja feletti sóhajára nemes, hőn dobogó
kebled fohászra dagad: lelked újabb lángra hevűlve, hőn öleiendi fel a’ nemzeti nyelv’ ’s művé
szet’ árva ügyét

,’s ápolására azon ma

ben, hová a’ kegyes sors nemed’ szép gyöngyéül
fölemelt, tenni fog karod, mit nemes honleánynak,
nemzete’ szent érdekében tenni dicső!
Pesten, 1843-diki octoberben
Császár.
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Keblünk’ legédesb vágyai többnyire olly szoro
san füzvék egymással össze, hogy egynek teljesülé
se gyakran valóságra fejti szivünk’ egyéb titkosan
szendergő óhajt ásít is. — Mint serdülő ifjúnak f mi
dőn a’ szépet s kellemest érezni, s amazt a’ rút
tól, emezt a?kellemetlentől, s majd a’költőit a’ pró
zaitól megválasztani; mint férfiúnak, midőn a rend
kívülit és magasztost, aJ közönséges- és aljastól meg
különböztetni ; s a5 polgári erényeket, hazafiúi ne
mes tetteket elismérni, s egész szentségükben tisz

telni kezdettem: nyájasan tűnt fel akkor képzelő
désemben Olaszország, a5 Horáczok , Brutusok,
Cicerók s Titusok’ hazája. Ifjúi elragadtatással gondolék a5 főidre, melly Rafaellot, Tizianot, a1 sasreptü Michelangelot, Correggiot 5s a1 szeszélyes Céltinit, újabban pedig Canovát, korunk’ Phidiását ne
velte, ápolta ’s megdicsőítette! — Fénysugáros
arczczal lebegett előttem a hon, melly egykor Flaccos, Virgil’ s Ovidnak, később Dante, Petrarca1
s Tassénak dalait első hallotta: a’ költészet1 bájos,
életdús hazája, hol először jelent meg az emberek
közt az érzelgő s regényes szerelem5 dalnoka; ’s
mellynek fiai a5classicus iskola1 omladványi közt épí
tőnek ^ ’s a’ görög-romai szende konyulatu ívezetek
közé gót csúcsokat ’s feszes gerendázatokat elsők
illesztőnek! Bégen sovárgtam látni ama1 szép
eget, mellynek az azt Ölelő tenger kékebb azúrt
kölcsönöz; rég, látni a főidet, hol a völgyek- és
halmokra, mellyek vérengző csaták5 ’s elkeserült
ostromok’ helyszíne valának, zöldelőbb pázsitot té
rtté, virítóbb olajfákat szóra, ’s a szende levegőt
illatozóbb ezitrorn- s narancsgalyak’ leheletével fű
szerező a’ természet, mint Európa3 bármelly más
tartományában!
E5 vágyam most, midőn tiz évi távollétem
után ismét, szeretett honomba telepedhetem vissza,
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teljesülni kezd, — É sorokat már szorosan az ad
riai öböl’ partjain írom; — partjain ama5 tenger
nek, meliy, míg itt nyugatéjszakon, a triesti kikö
tő teherdűs hajóit ringatja: gyakran haragos hullá
iéival a’ szép Hesperia’ keleti virányos partjait lo
csolja, — Igen, Triestben vagyok, meliy szeren
csésen ki tudta halászni a? gyűrűt/ mellyel a1 hatal
mas Velencze ez öblöt, s általa a világot körül
folyó tengert hajdan jegyesévé, s jegyese által magát annak királynéjául avatta; mert habár nem nö
vekedett is olly nagyra politicai hatalma, mint mi
nővel egykor a’ lagúnák5 városa kérkedék: megha
jol mégis előtte mindkét India, s elküldi gyöngyeit
s drága érczeit a’ tengerek5 ezen űj vőlegényének
a5 szeszélyes mátka5 dús hozományául
Bindoccival, az olasz rögtönészek5 jelesbei5
egyikével ülék a5 kocsiban, meliy —- a?kopár sziklák
közt kanyargó, s végtelen egyhangúságával a’ lélektompftásig unalmas .úton — Fiúméból Triestbe
hozott. Néhány dőledező kalyiba, mellyek5 halmaza
három-négy helyütt szinte nyomora falut képez, 5s
még nyomorübb lakóknak ad menedéket ; égypár
fa, és fallá rakott kövekkel szorgosan bekerített né
hány talpalatnyi fold, mellyben mostohán terem a
burgonya ; a5 szennyes czoodrákba burkolt mosdatián porontyok, kik hegynek fel, völgynek le futnak
1*
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lélekszakadva a' kocsi után, hogy egy kopott krajczárt az útas’ zsebéből kirimánykodjanak — valóban
nem olly tárgyak, mellyek felvidítsák a’ 13 órá
nyi út’ öröknek tetsző h o s s z a s á g á t D e Bindoccí’
társalgásában sem lelek sok költészetit; s így csak
örültem, midőn a’ Volosca feletti halmiakon. eltűnt
tengert, a’ Triestet környező magasról ismét megpillanthatám. — Bindoccit ismerik a’ pestiek, ’s
ismeri őt Olaszország’ majd minden nevezetesb vá
rosa. ö sienai születés, s Luccában 1828-ban lépe fel először rögtönzetével. Ő egyike azoknak, kik
a’ rú t, agg, bozontos szakáin, könyörgerjesztésig
indulatos és vad tagjárásu olasz rögtönészek’ aljas
seregéből kiválva, visszaadok a’ művészet’ e ne
mének azon díszt, mellyel érdemel, ’s barátinak
azon kellemes élvet, mellyel az nyújtani ‘képes. —
Bindoccí zongorakiséret nélkül sohasem hevenyész,
miért is előadása némileg a lovagiasb középkor troubadouraira emlékeztet, ’s ezáltal a szívnek olly jól
eső meglepetés’ bizonyos nemével hat a’ hallgatóra:
míg a’ dalaikat rendszerint zenekiséret nélkül elriká
csoló olasz rögtönészek elől sietve távozik a’ műbarát.
Triest előttem nem új. Már kílencz évvel ez
előtt ísmerém azt; ’s ez idő alatt arczolata, noha
szorosan kereskedői város, észrevehetőig nem vál
tozott, Megvannak számtalan hajói, hosszudad-négy-

5

szög kövekkel kirakott térés utczái, magas házai és
örökön éb er, örökön nyugtalan — de azért az élet'
élveit épen nem nélkülöző — lakói; ’s ki, a1 valót a
költőitől megkülönböztetni nem tudja, ki nem érzi:
mi az élet, a' mozgás és világkereskedés, s ki nem
képes megfogni: miben áll ama' varázserő, melly
kopár sziklákra mosolygó gyepszőnyeget borít, s a?
dudva’ helyén rózsákat és nárczisokat, a csalitokén
nemesgyümölcsü fákat, tenyészt, ki mindezt meg
fogni nem tudja, vagy azon, hogy ez lehetséges,
kétkedik: az jőjön Triestbe; itt mindezt kevés
óra alatt megértheti, sőt, ha kedve van, mégis ta
nulhatja. — Triest, melly a1 franczia hadak általi
báron g 'oros eífoglaltatása'alkalmával tőkésből mintegy
harmincz milliót veszte el készpénzben, nemcsak
nem bukott el a tömérdek veszteség alatt, hanem
mint kelet1 mesés madara — a phoenix, ifjűdva s
dicsőbben kelt ki hamvaiból Egyeseket ért a' sík
lyos csapás; az egészre nézve a1 balsors csak újabb
inger lön: jobbra, magasabbra tömi! A’ munka
nem maradt jutalom nélkül Triest, melly i 728-ban
mintegy 5 0 0 0 lelket számító jelentés nélküli város
ka volt, ma az ausztriai birodalomnak legelső, s az
egész kereskedői világtól ismert fokvárosa. Tágas
kikötője ’s vesztegintézete, mellyekben a1 hajók’ árboczai erdőt képeznek, a’ bámuló szem elől a’ vég

leien hullámokat elrejtő!, gyülpontjai s keresve-keresett tanyái a’ Kelet1 s két India5 kincseit hordozó
h a j ó k n a k s igy csoda-e, ha daczára annak, hogy
tokéi5 nagy részét elépíti, s hogy az 1838-d. éj
szakamerikai pénzcrisis hatalmasan hatott vissza tő
zsénre is, Triest5 pénzforrásai még sem apadnak el!
Óriás léptekkel növekszik e város. Hol még csak né
hány év előtt is dudvás tér va!a, a5 régi vesztegin
tézet5 közelében, ma már többemelet ü pompás lakok
magaslanak, mellyek földszint részét különös csín
nal, de egyszersmind erős alkattal épült raktárak
képezik; s jelenen is kétszáznál több, részint egé
szen ú j , részint javítandó építményre van engede
tem adva a5 városi hatóságtól.
E5 kincsek5 egyedüli forrása a5 kereskedés. Ez
varázsolta az e5 várost éjszak-keletre környező sziklas homokhegyek5 topárait virító kertekké, menyek
ből a1 legnemesb ízléssel épült nyaralók mosoJygnak
a5 zajos városra 5s az előtte messze elterülő tenger
hulláimra. *— A5 kereskedés, e megáldott leánya
a5 szükség- és fölöslegnek, ez tévé Triestet gazdag
gá, nagygyá, és szabaddá! Mért nem csupán ki
kötőjébe szállnak szabadon a5 hajók: de szabadok
lakói is, 2 mennyire törvényt tisztelő polgár csak
szabad lehet. Sajátlagos typusa az a5 virágzóbb fok
helyi városoknak, hogy — alkotmánynyal, vagy a5
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nélkül — sokkal szabadabban mozognak socialis vi
szonyaikban, mint egyéb, ugyanazon törvények' ólal
ma alatt levő beltartományi városok' polgárai; mi
nek oka kétségkívül ama’ szabadabb közlekedés, melly
az egykori franczia kereskedőknek — ha nem csalódom
— a' derék Colberthez intézett mélyjelentésü „laissez nous fairé44je (hagyjon ön magunkra) megtestesülé
se által fesztelenebb érintkezésbe hozza a' lakosokat
az idegenekkel; de oka egyszersmind azon magasb
fokra fejlett cosmopolitismus is, melly szorosan ra
gaszkodik ez alapmondathoz; ,ubi bene, íbi patria.4
— ilíy helyeken a közlekedés békét nem tő r;m ert
nyűgözd le az üzérkedő em bert, és elölted legott a
kereskedést. Azért regéljen, kinek úgy tetszik,-a'
szellemi haladásnak anyagi előtti szükségéről: íogicáját minden lépten kikaczagja az élet és história,
melly minden korban s minden népnél bebizonyította
azt, hogy valamint a' szűkölködő egyént: úgy lehet
szinte rabigában tartania5 szegény nemzetet is könynyebben, mint a1tehetőst, vagy gazdagot! — Csak
akkor féltsd, o hazám! alkotmányos ősi szabadságo
dat , ha kifosztva kincseidből, nem lesz min vásá
rolnod aczélt, mellyel visszaverni tudd kincseikben,
’s kincs nyújtotta hatalmukban bizakodó elíenidet!
A* kereskedés' felvirágoztatására kétségkívül
leghatalmasb tényezőül tekintendő a' körülmények'
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összefüggése ; de vau abban szinte jelentoséges ré
sze a nép szelleme- s hajlamának, valamint van a1
kormány' rendelkezésinek is. Triestnél e három té
nyező egymást gyámolítva, viszonos hatással mun
kált a város’ emelésére. Az éjszakamerikai angol
gyarmatok felszabadják magokat; közép és déli
Amerika’ tartományai lerázák a spanyol békókat;
Yelencze elbukott, s a lagúnák’ tőkéi akaratlanul
is ide vándoroltak: mert a bajék elfeledek a" tenge
rek’ elhunyt királynéjához vezető csatornát ; ezekhez
járult , hogy Napóleon1 szárazföldi rendszere a nyugat-éjszaM kereskedést jobban semy vesztette, mint a*
dél-keletit; mindezen politikai eonjuncturák vállalko
zó népet gyűjtőnek össze az adriai öböl’ ezen éjszakkeleti szögletén, és eT vállalkozó nép óriás-ttgyekeacéléit 8 kormány híven és gondosan ápolá; mert
érdekében kelle lenni: Velencéével egykori fényét s
nagyságát feledtetni! Az alapot egyébiránt VI. Ká
roly itt már megvető, s arra a’ kedvező újabb kor
ban könynyü volt építnL így lön Triest világkereskedői
várossá,' így dússá, noha sok mérföldnyi távolságra
körűié nem terem a’ mostoha sziklafötd annyit, men
nyi fakói’ első szükségfnek fedezésére talán egypár
hónapra csak elég volna? Odessa, a mi Bánátunk
és Aegyptus adnak neki kenyeret; Istria, Dalmatia
és Apuba bort; Bosznia st. húst; Nagy-Britannja’ ,
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Franczia- és Németország1 gyárai ruházatot, gyar
mati árukat pedig áz Indiák’ hajói hordanak. így a’
kopár halmak’ tövében virágzó Triest! És mi, ter
mékeny rónáink1 megáldott kebelén, bőségében —
oltykor a romlásig — termékeinknek, mi nem tud
juk mi a jólét, és még kevésbbé, mi a nemzeti gaz
dagság 1...
Ki mulatni, vagy a1 művészet’ kincseiben gyö
nyörködni , ki a’ társalgási élet’ kellemeit élvezni
akarja, az Triestet ne siessen látogatni. — Talál
itt életet, mindig éber munkásságot, mellyet önér
dek , vagyonkeresés s telbetlen nyereségvágy idéz
elő; de művészeti tekintetben szomja egészen oltat
lanul m arad; ’s ha kellő évszakban nem érkezik,
még a’ jeles olasz daljátékokban sem vehet részt, mi
úgy látszik, a’ farsangi tánczvigaímakon kívül, egyet
len mulatsága tavasz-és őszön át a1 triestieknek. A1
társalgási élet, igen kevés kivétellel, atyafiakra és
közelebbi ismerősökre szorítkozik, ’s a’ tőzsér légszívesben látja — bár szinte nem hosszú időre —
azokat, kikkel üzérleti összeköttetésben áll; de azért
a műveltség parancsolta figyelmet azok iránt sem
feledi, kiket vele barátinak ajani ványai ismertetnek
m eg; és ha dolgait ügyszobájában ’s a’" tőzsdén (bör
ze) végezé: asztala, nyaralója és páholya az aján
lottnak nyitva áll. Migaz sílydólestitársalgás’ ideje be

következik, az idegen a’ kikötőt, vesztegintézetet,
őrtornyot és tőzsdét tekintheti meg, meilyekre majd
nem kizárólag szorítkozik mindaz, mit Triestben
megtekintenie érdemes. A’ cs. kir. fegyvertár semmi
különöst nem mutat. Köz nevelő intézet nincs; de
van több jeles magán vállalat, mellyekben az .ifjúság
neveltetik s tanfttalik. Egyet közölök meglátogattam:
hasonlít ez egyéb magán nevelő házakhoz, mellyek
ben a rend, csín, és a?nevelő5ügyeleté minden tárgyon
tapasztalható. A5 cs. kir. nyilvános reál- és hajózatiskolában egy igazgató1 felügyelése alatt , 13 tanító
oktatja a fölötte csekély számú ifjúságot. A5f. 1 8 3 9
év5 nyári hónapjaiban csak 58 tanuló járt ez inté
zet5 hét osztályába, ’s csak 55 a1 rajzolásban adott
vasárnapi oktatásórákra; ’s ez, egy 5 0 ,0 0 0 lelket
számláló városban, melíynek lakói majdnem kizáró
lag ipartizok és kereskedők! .. A5 fellegvár, s a’ szo
rosan e’ mellett levő székes templom, mellyek a1
tengerpart5 hosszában elterjedő új város' épületeitől
egészen zugba szorított ó-város’ magaslatain épftvék,
semmi különöst nem mutatnak. A1 városba hosszan
benyúló kikötői csatorna’ végén néhány év előtt épített sz. Antaf temploma, bár nagyszerűvé akart is
lenni, kivált a1 tornáczát emelő tömérdek oszlopok
által, roppant terjedelmében is jelentés nélküli építvénynyé silányult: részint helyzete, részint a’ hosz-
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szasag és szélesség közti aránytalanság miatt. Bel
sője egyszerűen csinos, s csak ez, mi némileg ked
vesen hat a látogatóra a „nagy kőhalmazban44, mint
nehány hét előtt e1 templomot egy magas szellemű
ausztriai főherczeg nevezé. Új díszére leend Triestnek maholnap roppant polgári kórháza, melly a vá
ros 5 keleti részén — de mint látható vala, kissé
nagyon is halkan — épül Csodálni- lehet, hogy mi
dőn illy építői kórság lepte meg Triest’ lakóit, a vá
ros1növekedéséhez illő vendégfogadóról eddigelé sen
ki sem gondoskodott. A’ „Locanda grande44 és az
„Aquila nerau cziműeken kívül, mellyekben előre te
endő rendelések nélkül szállást alig kap az utas,
van ugyan még néhány zugépület, mellveket ven
dégfogadóknak neveznek: de ezek, valamint a1 czélra, mellvre ma fordítvák, nem építtettek: úgysem
az idegennek kellő kényelmet nem nyújtanak, sem
a város1 mai szükséginek meg nem felelnek. Csak
újabban alakult' egy társaság, melly e1 nagy hiányt
érezve, a kikötő melletti fényes Carciotti-palota’ kö
zelében, részvényeken, egy roppant épületet fog
a’ jövevények’ minden gondolható kényelemmeli be
szállítására emelni.
Az ősz évenként daljátékokat hoz Triestbe. Ez
idén „Lucia dí Lammermoor44 után „Marino Faliero44
került színpadra. Ott valók ez utóbbi’ első adatása-

kor; de a' földszín egészen tömve lévén, zárszókét
pedig már nem kaphatván, alig valók képes a1ször
nyű tolongás meg hőség közt az első felvonást meghall
gatni, Ungher, Moriani. és Coselli aratnak ez úttal a
triesti színpadon diadalt; a közönség lelkesült tapssál fogadja okét, kivált az elsőt, kinek ezüst hang
ja , mint fúlmile kellemes csattogása hangzik le a
színpadról; s azon jeles, tökélylyel határos actio,
melly Unghernek sajáta, Igazolja és helyesli azon
hódolatot, mellyel a kényesflilü triesüek e művésznőt elárasztják, Á 1 haladó kor, úgy látszik, nem
gyakorolhatott mindeddig észrevehető befolyást Ungherre, kit az örökké ifjú művészet5 ereje késő, de
mégis tavaszi friseségbee tart. — Coselli, kinek
szavát a mindinkább érezhető reszketegség egykori
kelleméből raármár kiemeli, második kedvencze
a daljáték5 barátinak; jelesb Falierot alig lehet
•kívánni: actioja remek, arczán s mozdulatin híven
tükröződik az érzések1 hulláma; mellyek a1 rsyolczvan
éves aggnak negéddel, ifjúdadhő szerelemmel s lán
goló boezúval teli kebelét lépdelik; e1 szerepben Co
selli annál kellemesb: mennél igazibb' az, hogy sza
va5 reszketegségét az agg kor5 és hatalmasan vihar
zó szenvedélyek1 igen természetes kellékének tart
hatni Moriani1 dahnüvészi híre még nem nagy; bá
jos csengésű hangja kéjjel tölti el a5 szívet, mellyre
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kifejezhetlen erővel h at, ’s mellyet elragad. A’ ze
nekar jeles. A* triesti karokat a legjobbak’ egyiké
nek tartják egész Olaszországban. Az öltözetek és
színfestemények gazdagok a’ pazar fényűzésig. A’
közönség tapsra és fütyre egyaránt kész. A’ zugás
és kopogás a’ triesti színházból épen nincs száműz
ve, ’s kinek a’pessimismus nem szűrte vékonyra agy
velejét, nem fogja neveletleneknek, vagy épen fél
vadaknak mondani pesti ifjainkat azon türelmetlensé
gükért , mellyet koronként a’ színházban mutatnak.
Szeretném, ha a magyar ifjúság’ illy catoi censorai
haliák vala azt, minek én pár évvel ezelőtt a’ triesti
színházban fültanúja valék; e’ jelenet talán alább
hangolandá a’ szigort, mellyel azokat megbírálni ’s
megróni olly igen hajlandók ? Egyébiránt koránsem
akarom ezáltal helyesleni a’ nemtetszés’, ’s még kevésbbé egyéb színen kívül tenyésző szenvedélyek’
illyszerü kijelentését; sőt azt tartom, fölötte óhajt
ható volna azt teljesen száműzetve látni színpadaink
ról; de megvallom, nem látok méltányosságot, sőt
igazságtalanságot látok abban, hogy durvaságnak
neveztessék nálunk az, mi például itt, ’s a’ mívelt
világ’ minden színházaiban legtöbbször —- bár korán
sem helyesen— a’ nemesített ízlés’ kifolyásának hir
det tetik.
Jó vizet, minek Triest teljesen szűkében van,

u
és szép némhcríajt, hiába keres itt az idegen. A’
gyülevész nép5 arczán nem tűn fel semmi sajátságos
nemzeti bélyeg, hanemha a? berészeti, melly pe
dig, minden pénzaristocratai dölyf mellett is, igen min
dennapi . — Á? nómberek, számba is alig vehető
kivétel mellett, többnyire lelketlen kifejezési) arczaikkal, csín nélküli gazdag öltözeteik- s ékeikkel, nem
képesek megadni azon kellemes benyomást , mellyel
az idegen nemükön keres; ha találkozik arcz, melljen
a kereső szem kedvesen pihen meg, az rendszerint
— nem tríesti,
Nem akarom feledni, hogy Trsest1 pénzembe
reinek két legkedveltebb, leglátogatottabb helye —
a tőzsde és színház — azonegy téren állanak, s
hogy amazon a színházi páholyok' és zárszékek is
agioval beréltetnek; de csak akkor, ha a’ daljáték
köz tetszést nyerhetett* így tegnap a' tőzsdén egy
páholyért 4 0 , s egy zárszékért 4 — 5 p, forintot
is kínáltak, de már 12 óratájban sükeretlen vala
minden kérdezosködós. Hiába, a1 tőzsér mindig, és
mindenben tőzsér: nincs nála hatalmasb csengés,
mint a5 nemes érezé, ’s ha nyereségre tehet szert,
másnak engedi egypár húszasért azon nemes élveze
tet, mellyel az emberi torok5 szívbájoló hangja ké
pes nyújtani! , . . .
A* gyönyörű őszi idő megváltozott , terhes föl-

—
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legek, hatalmas éjszaki széltől korbácsoltatva nyar
galnak a 1 zajló tenger s közel havasok felett, s a 5
gőzösnek Velenczébe indulása kétséges; mi igen
nagy baj rám nézve, ki megunván az elém akadó
élők5 élet nélküli arczait, sovárgok látni az olasz fes
tészet' mestereinek életteijes arczokkal kedveskedő
vásznait — Az olasz drama, melly a? Mauroneramphitheatrumban adatott, nem üzé el unalmamat,
s csak neheztelék azon ferde szereplőkre, kik mű
vészekül akarnak tartatni, s azt vélik, hogy mesterileg fejezik ki az érzéseket,-a' kebel5 hullámait, ha
tág torokkal kiabálják el a' költő’ szavait! Valóban az
olasznak dal való csak, és — Arlecchino; a’ ko
moly drámában, hol nem kiabálás, nem szökdécse
lés, hanem művészi szavalás kell és aetio — az
olasz mindeddig nem mester.

II
VELENCZE.
Tengeri út. — Veleneie a* tengerről* — Se. Márk* temploma ;
művészet. — A1 dogepaSota; Maiiuo Faliéra; óriáslépcsőt
Artnylépcső. — Fohászok* tikija ; tttnltfezök*

A1 szél lecsillapult, a’ tenger haragos hullámi
vissza feneklettek mélységes ágyokba, s a' gőzhajó5
indulása éjjelt 1 1 órakor már bizonyos volt. — A5
nappalon ót olly zajos Triest felett mély csönd ural
kodott 9 elborítva a 5 sok álmatlant, kik az uralgott
szélvészek miatt nem menekülhettek aggályaiktól,
mellyekkel a mammonájokat hordozó hajók1 vitorlázófiát a’ két viharos napon át kisérék; elborítva egyszersmind a 5 sok terhészt, kik nappal nyert fillérei
ket akkor már gyomrukba öntve, gond nélkül nyug-

vának szalmájokcn 1 nem törődve a 5 holnapi nappal,
s még kevesbet a’ holnaputánival! — Legboldo
gabb faja az embereknek,' ha szentebbczél nem vol
na tűzve eléjök — a’ nyomora állatiságnál!
Tizenegyre járt az óra: a’ gőzös’ 'kéményén
vastag gomolj okban tolult ki a fü st, s könnyedén
szállongtak a’ még borult, de csöndes ég felé az el
tünedező sziporkák A? San-Carlo nevű kőgátot (mó
ló), a’ késő est’ daczára is, számos népcsoport lepé el;
de csak egyetlenegy család’ tagjait vonzá oda szíve,
hogy boldog utat kívánjon szinte Velenezébe induló
bécsi vendéginek A’ részvevő „isten hozzáduból
nekem is jutott némi rész: mert a vendégszereti
Sartorio családot, meilynek körében tóJencz év előtt
kellemes, mondhatnám, felejthetetlen tizenöt napot
töltöttem a 5 triesti nyaralók’ legizletesbikei’ egyikében,
én is ismerém. — És vajmi jól esett a1 szívnek
érzeni azt, hogy'ez egészen idegen földön, nem tel
jesen idegen!
Nagy erővel tarák Mitrovszky5 kerekei a’ kék
hullámokat, s a 1 triesti kikötő- és vesztegintézetben
horgonyzó hajók’ árboczai csak hamar odamerültek
az éj’ sötét fátyoléba* Már az őrtoronynak el-eltünő
világát láthatók csak, s azon íefrhatlanui szép fény
űzőét, mellyel a’ számtalan utczai lámpáknak a’
magas házak közt összeszorult világa a’ hátunk mö2
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göttí láthatárra ömlesztett. A’ telő hold1 negyede ké
sőn bírt kibontakozni az eléje tornyosult komor felle
gekből, s midőn Jeplök alól kibútt, a’ hullámok tó
gák fel, mellyekbe nyugodott. Az utasok’ legnagyobb
része a’ tatszobába vonult ; néhányan a 3 fedezeten
vettetének ágyat magoknak; végre kívülem csak a
kormányos, kapitány, matrózok s a? szüntelenül
zugé gépek valának még ébren,
A’ taton ültem még, midőn a’ hajnalcsillag a’
tenger keleti habjaiból bájos arczát kiemelve, arany
szalag gyanánt szegébe sugárival a’ körötte szét eresz
kedő fellegeket. A’ jelenet, olly nagy ellentétben
a’ mull napok’ prozaiságával, valóban költői volt, s*
én a 1 következő sorokat jegyzőm térdemen az irány
tű melletti lámpa reszkető világánál naplómba:

A’ HAJNALCSILLAGHOZ.
Bőrös az égi bolt,
Csak arczod tündökölj
'S a" fellegek’ könvét
Ajkad csókolja föl.
Mondd meg^ nekem kelet'
Gyönyörű csillaga:
Hazámra feltUn-e
Dicsőbb kor' hajnala F
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• ’S a’ hosszú bú’. könyiH
Szép nyári nap* heve
Lakói’ arcziról
Fölcsókol aadja-e ?
Vagy éj borong-e múg
Soká e nemzeten,
’S nyomorgva teng a’ nép
Az áldott tereken ?. . ,

*
Mint végtelen papirív terült el a' tenger előt
tem , de koránsem olly tisztán, mint vizei az új vi
lágot Európától elválasztó ÁtlanticumnaL Ez még
eseménydús jövőre vár, melly őrök szózatot ad
jon hulláminak: míg az ádriai öböf kék habjai tele
irvák históriai emlékekkel, meílyek a világi jelene
tek5 s foglalkozások3 hiányában, kifejezhetlen hata
lommal tolulnak lelki szemeink elé. — Minő különb
ség a’ két város között, meílyek e’ szűk tenger ke
leti s nyugati partjain állanak?! — Két világot,
vagy helyesebben, két kort választ el e néhány
mérfóldnyi víztömeg egymástól. Amott forr az élet
egész ifjú erejében, és nagy zajjal siet növekedni a
még csak néhány évtized előtt is olly jelentőség nélkü
li város; itt az élet pislogó, fáklya csak, melly a 1
múlt századok5 dicsősége fölött félig kialva világok
Amott a 1 mai század5 szellemét — a 1 pénzszázadáét
— látjuk uralkodni minden kicsinységében, bitbe2 *

rék-életében: itt a* művészetek’ aranykorát szemlél
jük elvonulni néhány maroknyi szigetke fölött, óriá
si nagyságában, maradandó pompájában, mellyel
látva felsohajtunk: ,Velencze élt !4
Velenezét szép tiszta észt nap’ reggelén a 1 ten
gerből feltűnni látni sudár tornyaival, számtalan tem
plominak többnyire ólommal fedett kúpjaival, olly
bájos látomány, olly varázsnemü tünemény, m ely
hez hasonlót nem hiszem, hogy az ó és űj világ bár*
melly városa is mutathatna, ÁJhabokbul egymásután
kiemelkedő toronycsúcsokon túl ismét viz ömlik e l,
mellyet távol messzeségben az euganíai halmok, s
a’ tiroli havasok’ lánczsora rámáz be, A \ látomány
még szebb, még felségesb, h a ' e magas hegyiénczokat kora hó borítja: akkor bérczeik a’ fellegek
kel vegyülnek össze, s a’ tisztában kelő nap' sugárinál tündérek’ léghonakép tűnnek föl a’ kéjittas szem
előtt. Ki gőzhajón utazik Triestből Velenczébe, ne
mulaszsza el a 1 kedves élvezetet, mellyet e látomány
nyújt: benne annál könnyebb részesülnie, minthogy
a gőzös rendszerint nap’ keltekor érkezik a’ lagúnák’
közelébe.
Á? .gyönyört! képpel ezer meg ezer különnemű
emlékek társulnak, melyek a’ mint magokban di
csők,, szí vemelők, vagy keserűk: a’ szerint vegyes
húrokat is pendítnek meg a? lélekben. Bennem is ki-

moedhatatlao. érzelvegyűletet keltének fel azok, —
Voltak merengésim közben pillanatok, mellyekben
áldám Atillát, tó egyik oka volt e lagúnák1 megnépesftésének, mellyeken — hogy tábori nagy tettek
ről, a’ bizánczi koronát el nem fogadó Dandofo Hen
rik1 polgárerényiről, és Pisáéi1 honszeretetérol ne
szóljak ■
— ) Tiziano, Palladio, Canova s i nőttek
nagyokká, halhatatlanokká! Végig futottam gondola
timmal e’ mocsárszigetkék1 történeteit, s bennök
gyermekkorát, erős férfiú-életét, hanyatló aggségát
s enyészetét olvasám egy maroknyi, de rendület
len lelkületű népnek, meSty tutajokon kérésé föl a 1
hahókból kiemelkedő ezen Mddarabkákat és homokbuczkákat, hogy kunyhókat rakjon rájok, mellyeket
ivadéka pazarfényü palotákká, a 1 világ1 bámulandó
csodáivá emeljen fogyhatatlan kincseivel, mellyeket
mint fáradhatlan méh gyüjte a 1 közel és távol tenge
rek 1 partjairól — Á? szükség és a 1 biztos menedék
hely szeretető, előbb vállalkozóvá, majd merészszé
tévé a 1 gylUevészcsoportot, melly nőttön-növén
számban s gyarapodván kincsekben, a* nélkül, hogy
.egy csepp vért ontana , tó engedé síkamlani a hatal
m at, az önuralkodást kezeiből: tehetősb polgártár
sainak engedve azt, kik ész- és tehetségre nézve ké
pesbek valának fentartani a 1 meghódított tartomá
nyokat , a' velenczei név? jelentőségét és sz. Márk5
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dicsőségét; mfg majd századok' haladtával új utat
nyitván magának a’ kereskedés a 1 keleti és nyugati
Indiákba, s elenyészvén az elpuhult kereskedő-dynastákban a szárazföldi birtokszerezhetés által a' la
gúnákhoz! vonzalom: a 1 nélkül, hogy csak egyszer
is morgott s megrázta volna sörényét a szárnyas
oroszlán — noielly hajdan a 1 félhold' számtalan harczosival s a' cambrai frigy' szövetséges hadaival mert
szembeszállarsi — gyáván meghunyászkodva ereszté
le büszke szárnyait a' merészen repülő franczia sas
előtt! m)
.Minden, mit az idegen e szigeteken lát, meg
lepő , minden agg- és nagyszerű, minden sajátnemü behatással van a’ szemlélőre: a2 aranyban gaz
dag sz, Márk" templomától kezdve,' le a 1 nagy csa
torna1 nyugati végén dőledezni indult halászkunyhók
ig, Ha varázsnemü a látomány, mellyel az egész
M) A* nagytanács 1797-d. május* 12-d. mondott le a*
respublica’ függetlenségéről a’ franczia seregek’ jöttére, a’
nélkül, hogy azok* harczías fogadását, noha a* forradalom*
kezdetétől óta folyvást hadkészlilotekke) foglalatoskodott, csak
mégis kísértette volna, — A* franciák Velenczét elfoglalván.,
vele mint meghódított tartomáoyoya! bántak; a* nagytanács
helyett 60 tagból álló ideiglenes kormány alakíttatott, ’s jú
nius* 4 d. az „aranykÖnyv“ — a* patríciusok* nevelt magában
foglaló — a* franczia szabadságra8 tövénél örökre elhamvaszlátott í
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városnak tengerről], vagy a 1 se. Márk' tornyából
szemlélete nyújt: nagyszert! bizonyosan az, melly.
b sz. Márk3 piaczán s a Piazzettán mutatkozik. Az
építészet, festészet, szobrászat, a rézöotés5 meg
mozaikozás5 legnagyobb mestereit láthatni itt néhány
ölnyi tér felett halhatatlan müveikben tündökölni! —
Ha egyéb nem volna is Velenczében, maga e pi&cz
megérdemelné, hogy bámulására jőjön az idegen,
fi csodálata1 adóját rakja le a 1 lángelmék1 műveihez,
mint szinte hamvaihoz ama1 lelkes férfiaknak, kik mi
dőn még éjsötétség borongott Európa1 többi tartomá
nyain: pazar kézzel voltak készek ápolni a 1 művésze
tet közepeit e 1 mocsároknak, mellyek tengereknek
voltak királynéja. Én láttam kilencz év előtt e 1 piaezot, ’s látom most naponta, és mégis új élvezetet
nyújt az minden reggel, midőn ismét megpillantom.
Bevezessem-e olvasómat a Mindenható1 dicső
templomába, melly e? tér egyik oldalát foglalja el,
a 1 nélkül, hogy őt annak külsejére figyelmeztessem ? — Áh nem ! csodálja előbb a gyönyörű régizöld-,
porphír-, kigyókő- s a márványok1 sok más nemei
ből faragott oszlopokat, mellyek a 1 jobbadán görögaráb modorban épült templom1 tornáczát kívülről
ékesítik; s csodálja az egyik külső Ivezetben a 1 ritka
fényű mozaikmiinkát a kék köpenyen, melly sz.
Márk1 koporsóját fedezi, Egy század és tizenegy év
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haladt el, mióta e 1 munkát Leopoldo dél Pozzo bevégezé, s a? színek 1 elevenségéről, csillogó fényéről
ítélve, azt mondanád, hogy csak tegnap, csak ide
jöttöd előtt néhány perczczel készült az, — A’
toraácz1 közepén levő négyszög veres márvány tartja fen emlékét azon kibékülésnek, melly af VlU-dik
Sándor pápa által rőtszakálu Fridrik császáron — s
hogy & dolgot nevén nevezzem, a’ lelki hatalom
által a1 világín — a 1 velenczei köztársaság1 közbe
jöttével 1177-ben kivitt győzedelem után létrejött
Á1 történetet élethfven ábrázolja Zuccaro1 jeles vász
na , melly az egykor nagytanács1, m a' a 1 könyvtár1
teremét ékesítő képek közt látható. Mit fölötte hely
telennek találtam e 1 templomon, az ama1 sárgaréz
ből öntött négy ló, melyek a toraácz1 tetején álla
nak, — Á? diadal1 jeleit templomokban függeszteni
fel, divat volt a? régieknél; de a 1 mi szent vallá
sunk1 szellemével ilíy profamis diadaljelek, mint hiú
ékességek, roszul férnek össze. Azonban jóllehet
nem szívesen látom a 1 Mindenható' szent lakán e1 >
lovakat, . figyelmet érdemelnek azok mégis, mind
régiségök, mind viszontagságaik miatt. — Nero*
korából romai műnek tartatnak azok, W
IV-dtk
században Komából a 1 keleti birodalom1 fővárosába
vitettek át, honnan Dandolo Henrik1 győzelme után
1205-ben jutottak Velenczébe, innen 1707-ben

—
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Párába, s 1815-ben ismét a5 lagúnákba zarándo
koltak vissza. — Valódi emlékjelei a1 diadalnak,
mellynek nyomát ismételve követték!
Rész’etes leírást adni sz. Márk’ templomáról'
teljes lehetetlen* Azt látni és bámulni lehet csak,
leírói nem. A1 művészet5 üdülését, emelkedését,
virágzását' & hanyatlását mutatják különféle oszlo
pai, szobrai s mozaikolt képei, melly utolsók közt
különösen megemlítendő a5 „bőid* Szűz5nemzetségfájau Salviati1 festeménye után mozaikolva Bíanchinitól. Á1 művészet, türedelem, fáradság5 és kincspazarlat5nyomát mutatja itt minden, mire tekintesz*
Velencze* emelkedésének első éveibe esvén e5nagysze
rű templom1 építése, hirdetője az ama5 hatalom- s
nagyságnak, mellyel a5 büszke köztársaság e köz
emlékben magát dicsőíteni, nevét örökíteni [Igyeke
zett. 5S ügyekezete nem volt hiú. Elenyészett az
alkotó erő: de fenáll egész nagyszerűségében a mŰ,
melly még századokon tűi is képes leend azt hirdet
ni. — Mi illyekbeo is olly kimondhatatlanul szegények
vagyunk! A’ harczi zajok — mert .korábbi száza
dokban Italia sem szűkölgött azokban — nem tómpiték el e’ nép5 vonzalmát a szépmilvészetekhez,
mint elnyomának nálunk minden fejlődő hajlamot
azok iránt. Őrökön azt hivék apáink, hogy kezökbe
csak fegyver illik, s hogy az ecset meg' a5vésik,
a

nem ül fel dicsőségével a 1 győzelemnek, mellyel éles
aczélaik villának. Egyike azon boldogtalan előítéle
teknek, mellyek a magyar fajt örökön lenyűgözők I
Eljövend a’ nap, midőn nem lesz kar, melly kivonja
a 1 hüvelyébe rozsdásult aczélt, eljövend, melly a'
história’ sajátévá tegye e’ nemzetet; és akkor nem
fognak az élők találni emlékeket, mellyek .hirdessék
annak dicsőbb napjait. A’ nagyeredményti harczi tellek is el fognak törpülni, el fognak hangzani: mert
nem leend egy szobrunk, nem egy festeményünk,
mellyben mesteri kéz szóljon azokrul jövő századok
ra! ’S ha most a' hosszas béke’ idejét véleménytosákban emésztjük fel, hogy ne egyesüljünk a’
művészetnek politicai pártokat nem ismerő szent ol
tárt körül: ha kicsinyes irigységgel, férfiadon daezczal vonulunk félre a Selkesbektől, hogy erőhiány
buktassa le a? fenszárnyalni akarókat, oh akkor va
lóban nem érdemeljük meg, hogy nevünk tűi élje
enyészetünket! . . .
A’ sz . Márk5 templomával keletdélre fedett
folyosó s pompás kapu által van összekötve a dogépalota, Homlokzatát, melly a piazzettára néz , komo
ran tarkázott fal képezi, melly az évek’ hosszú során
ót talapzataikkal a’ kövezet alá nehezült oszlopokon
nyugoszik. Építtetése óta t. i. már annyira emelke
dett a lagúnák* vize, hogy a* kövezetei egypár láb-
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nyival valának kénytelenek e helyütt fólebbemelní
a* velenczeiek. — A* művészet, melly e palota5 kül
sején is elömlik, nemcsak kellemesen nem hatott ke
délyemre, de sőt nyomasztólag fogé el keblemet;
mert eszembe jutott láttára a’ gyászkép, melly épí
tésével összekötve van. Marino Faliero a dogé, ki
építteté -— lenyakaztatott; Galendario a művész,
tó tervét készíté s építését megkeZdé, honárulás
miatt felakasztatott!. . . Eszembe jutott a Tízek1
tanácsa, a 1 Három inquisitor, s mindazon szörnyeteg
csapatja az olygarchicus respublicának, melly úgy
nehezült a 5 népre, mint e’ homlokzat3 terhe a* lagú
nák5 iszapjára!... Valódi jelképe *sméltó emlékszobra Velencze’ respublicai kormányzatának, Capitoliuma a kereskedő-aristocratiának!
De lássuk belsejét, gondolám, az talán könnyítni fogja elfogultságomat Pazar pompája, mellyrőlso
kat olvasék, és még többet hallék, talán etüzendi
a* komoly képeket, a gyászos emlékeket, mellyek
külseje5 láttára lelkem elé szálltának ?
Udvarán pompás vizfogó áll. Nevezetesb en
nél az „óriásíépcső“ (scala de* giganti), melly az
udvarról a? palota* első emeletébe vezet föl. E* lépcső
Sansovino által faragott azon két óriási szoborral ne
veztetett íg y , mellyek Mars és Neptun mythologiat
istenségeket ábrázolják, Remegtek inaim, midőn e

lépcsőkön fÖknenéL Marino Faliero* véres fejét, Foscári1 merevült tagjait képzelem látni azokon* E? lép
cső' Jegfensőbb lapján tévé az új dogé1 fejére, tüs
tént megválasztatása után, a 1 tanácsosok1 legidősbike a 1
herczegí koronát; és itt fejeztetett le Marino Faliero
1355-dikiaprif 17-dike1reggelén, mint főnöke azon
összeesküvésnek, melly magának czélul az oligarchazsarnokok1 kiirtását tüzé. Egy kaczér némber v e z e tte
a1 honnak tett dicső szolgálatok közt megoszült ag
gastyán 1 fejét hóhérpallos a lá * ); s a 1 nagytanács7
teremében — hol Tintoretto, Balma és Bassano1 mes
teri kezeiktől ecsetelve zordonan tekintgetnek alá a 1
velenczei herczegeknek többnyire marczona képei,
*) Steno , velenczei patrícius, neheztelvén a' herczegre,
ki őt, illetlen magaviseletéért, tereméiből kiutasftá, e’ soro
kat irá annak nagytanácsbani székére;
„vAmiro rAurnoÉ a* szír rxr.uía .
MÁS t f . v r / . I AZT , DK Ő TARTJA H l."

A' Tizek1 tanácsa Stenot e’ tettéért két hónapi bör
tönre *a egy évi száműzésre Ítélte. Ezen ítélettel nem eléged
vén meg a’ dogé, Bertuccio Izrael arzenált felügyelővel szö
vetkezett a* tanács1 hatalmának megdöntésére. Az összeesküvés
kisülvén, a1 közel nyolczvan éves Faliero gyalázatos halált szenve
dett féltékenysége’ dijában. — Vannak, kik I . Pallérénak az
,óriéslépcs5köni‘ lenyakaztatását amchronismusnak hiszik, mint
hogy szerintük e’ lépcsők csak a' XV-cU század* vége felé ké
szültek.
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s közfHtttk a* kilenczven évű vak Dandoloé is ? ki
a1 köztársaság* herczegi süvegét nem cserélte föl
az általa meghódított keleti birodalom* császári- koro
nájával — fekete szövet van festve két dogé* arczképe közé e’ felírással:
*

,,H 1 C K Í T LOCÜS W A B U tl F A M f í l ,

OICAF1TATI VRO CÜIMIK1BVS.**

Az öreg Foscari — kit talán ismer nyájas ol
vasóm Byron’ „The two Foscari11 czimll tragoediájából — szinte e* lépcsőkön végezé, mint letett herczeg, cselekménydús napjait. Midőn a’ neki annyi
kínt szerzett herczegi széket elhagyva, családja’ kö
rébe akarna visszatérni, — családjáéba, mellyet
egyetlen nejére tudott lecsigázni a’ Tizek’ vérszom
jas tanácsa — megszakadt szíve az aggastyánnak
e’ lépcsőkön, mellyeken lejöttében fülét az új dogé’
megválasztását hirdető harang' érczszava meghatá.
Az embert, az atyát nem sujtá halálra a’ fájdalom,
mellyet Fiának, az ártatlanul halálra kinzottnak szo
morú sorsa okozott: a’ polgár’ nemesen dobogó szi
vét dúlta fel a’ gyötrelem ’s a’ mélyen sértett öntu
datnak felindulása, melly a’ valódi oroszlán-köztársa
ság’ dicsőségére tett hosszú szolgálatok közt megőszült aggastyán’ keblén elhatalmazott, midőn her
czegi székét még élet ében utódjának kelle átengednie!

E ! lépcső1 irányában látható még nyoma azon
híres oroszlánfőnek, mellynek szája nyélé el a 1
vádleveleket, mellyeket ritkán hazaszeretet, leg
gyakrabban a 1 kaján irigység, undok káröröm és
gyáva boszúvágy vettetett a 5 nemes állat’ torkába f
— És mennyi kínt, mennyi halált parancsolt a'
Hármak’ kérlelhetlen ítélete az oroszlán’ gyom
rában lelt névtelen vádakra! Hány ártatlan esett
azok miatt áldozatul a 1 hon1 szent javának-, az állo
mány1 bátorságának szép ürügye alatt, midőn még
is a 1 nagyobb résznek akarata nélkül korlátlan hata
lomra jutott aristocratia’ féltékeny tekintélye volt
leggyakrabban a 1 moíoch, melly áldozatokat kivána!
Á 5velenczei köztársaság1 jelképe egy trónon ülő némber vala: fején koronával, jobbjában pallos- és bal
jában mértékkel, mint Themis, az igazság5 istennője
ábrázoltatik; sőt a’ Tizek1 tanácsszobájában e’ jel
kép egy lánczot széttörő hölgyalakban van ábrázolva,
Veronese Pál5 vagy Zelotti1 jeles ecsetétől Valódi satirája azon politicai szellemnek, melly a 1 lagúnákban
uralkodott! Álig lehet ugyanis képzelni nagyobb nyű
göt, nagyobb elnyomatóItságot, mint melly Velem
cze1 népére — a 1 köztársaság1 legvirágzóbb korában
— nehezült; alig kevesb igazságot, mint a 1 Tizek1
határozataiban, mellyek nem csupán tetteket, nem
csak szavakat, de gondolatokat is kimondhatatlan

szigorral , magát a gyors halált felmuló kínokkal bűn*
tettek m eg! Hanem érzéki jelekben gyönyörködik
a’ sokaság, s erre kellett leginkább hatnia aTvelem
czei nagytanács’ választottainak, hogy hatalmokat fentarthassák , mellynek legfélelmetesb ellenei — igen
gyakran — saját körében, .az aristocratiában, tá
rnádénak. A1 nép, látva hazája’ jelképét, magaszta
lé Velcncze’ tanácsát, sz. Márk1 dicsőségét és a 1 köz
társaság 1 szabadságát! s e? fölötti mámorában fele
dé , hogy a 1 tört láncz csak festve volt a 1 szép hölgy1
lábai a lá : míg 5 a magáét súlyának egész terhével
viselé nyaka körött í . . .
Eddig valóban nem sok szépet, vagy legalább
nem sok szívderítőt látánk a’ herczegi palotában.
Természetesen, mert M. Faliero1 képének helyét,
mellyel az egykori nagytanács1 teremében szemléibeténk, kivevén, csak a 1 folyosón valánk. — Menjünk
tehát a teremekbe*
Az „óriáslépcsőunek van ellentéte is — az
úgynevezett „aranylépcső41,
mellyel Velencze1
krónikája nem társít olly szomorú emlékeket, mint
amazzal — Az „aranylépcsőkön44 teremek 1 sorába
jut a 1 palota1 látogatója, meltyek1 falain s padlazatán a? velenczei iskola' első és másodrangu festészinek legsükerültebb képei pompáznak. Drága már
ványszobrok közt nyílnak meg ajtai a1 „követség! 44 a

„tanácskozást teremeknek: kivált amannak padlását
gazdagon aranyzott mestervésetü rámák, cifrasá
gok, arabeszkek ’s domborzatok (bassi rilievi) közé
illesztett festemények ékesítik. Kimeríthetetlen kin
csed tanúi ezek, mellyek a’ művészetek’ avatottjai
nak tágas mezőt nyitottak a’ lelkes ápolók1 dicsőítése
mellett, saját nevök halhatlanítására! — * A’
,,pregadiwk’ tereméből, egy szűk csarnokon keresztül,
amaz egészen elhagyatott kis kápolnába juthatni,
mellynek puszta oltárán Sansovlno5 jeles müve — a 5
bőid. Szüzet ábrázoló szobor — áll, s a 1 keskeny
lépcsők felett, mellyeken egykor a 5 lagúnák1 herczege — ki magát’ a romai birodalom5 negyede5 és fe
le 1 urának nevezé! — az említett kápolnába járni
szokott, láthatni Tizianonak egyetlen fresco-festeményét: sz. Kristóf’ képét.
A5 „fohászok hidjau és a’ „tömlöczök44, egyik ki
egészítő része e 1 nagyszerű épületnek. — Rettene
tes eszme: a1 dicsőség1 emlékeit, a1 szeny- és gya
lázatéival ekkép egyesftei! Egy fődéi alatt lakott itt
egy hatalmas nemzet’ koronás herczege, az anyagi élet
minden kigondolható kényelme- és dicsőségében, a 1
képző művészetek1 remek szüleményivei dúsan felé
kesített csarnokokban: s a’ szenvedő, a’ sinlődő
rab, nehéz bilincsekkel tölgyágyára terülve, szirmos
barlangjában, vagy naphőség által izzóit ólomfe-

33

dezetti kamrájában! , . . Egyébkint, voltak a her*
czegnek is — kivált Marina Faliero5 gyászesete után
-— békéi, s talán ő volt e megfoghatatlan politi
kai elemekből alkotott álladalomnak azon rabja, kit
leginkább szorítottak a* szellemi bilincsek, kit legin
kább őriztetett a 5 féltékeny olygarchia, meUy midőn
Falierora a’ halálítéletet kimondta: kimondta egyszers
mind azt is 5 hogy herczege első alattvalója a köz
társaságnak, melly sajátlag a nagytanácsot képező
patríciusokban volt központosaivá, mindenesülve! ’S
talán nem minden jelentés nélküli volt a 1 herczegi *
lak5 e 5 bizar elrendezése? Tudatni akará a 5 dogéval
a 5 találékony eszll zsarnokság, hogy a’ herczegi teremekből egy lépcső vezet csak a 5 szírmos, irtóza
tos odúkba és barlangokba, ’s csak egy, a gazdag
■damaszki selyemszövetekkel borított nyoszolyából a1
gyalulatlan tölgyágyakra, ’s a5 fényes herozegi szék
ből a 5 — bárdtörzsökre!
Fáklyát g y u jta k alau z o m , a 1 c ic e ró é it5 lége g y ü g y ű b b ik e : m e r t 'a 5 n a p 5 é lte tő fé n y e n e m h a t
ezen irtó zato s h ely ek re. — F á k ly á t g y u jta, m ondom ,
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s a szűk falépcsőkön borzalommal követtem őt a 1
tévelyes folyosókon, mellyekre a 5 börtöneik5 ajtói nyi
lának, s mellyek olly szorosak, hogy c sa t egy ember
járhat azokon, s a boldogtalan, kit a 5 végzet e
kőodúkba kárhoztatott, csak az ajtó fölötti gömbölyű
3

3-1

nyíláson nyert levegőt — Három emeletet képei
tek e tőmlöczök: a’ legalsót azonban, melly — mint
mondják — szinte a lagúnák1 vize alá volt ép ítv e,
s mellyekben a 5 tenger apálya ’s dagálya szerint a
növekedő s apadó habok közt élve rothadt el a* nyo
moré fogoly, elöníeté az emberiebb kormány, melly
a Tizek1 korlátlan vad hatalmának véget vetett. Á 5
két fölső sorbeliekből is csak egy •van meg eredeti
alakjában, fával —• ha jól láttam, durván hasogatott
fenyőkkel — egészen kibélelve, s egy tölgyágygyal; a 1
többit a 5 nép, méltó dühében, a 5 franczia hadaknak
Velenezébe érkeztekor, berohanva a? palotába, elhamvasztá, s megszabadíta egyet — az utósót! —
e kínok1 honából, ki már sok éveket tölte azokban,
remény nélkül: az isten1 szép egét valaha láthatni!
Megszabadult tömlöczéből, de a? nap fénye eloltá vi
lágát szemének, melly attól elszokott. Látható még
azon börtön is , mellyben a kötélre ítéltek megfőjlátták, és szemlélhetők falain aJ Tizek1 és Hármak1
áldozatainak vércsöppjei; látható szinte a hely is,
mellyen a bárd függött, s a lyukak, mellyeken
keresztül a 1 kivégzettek5 vére a 5 lagúnák5 vizébe a
lezuhant lelketlen test után szivárgott. — Iparkodtam
megválni e borzasztó helytől, 3fö főijutva a? világos
ságra, a 5 ,fohászok5 hidjáts tekintém meg, melly ko
porsó-alakban építve egy csatornán keresztül, a’ kín

35

padok'hajlókét köti össze a 1 dogepalotával, s mellynek e 5 palotába nyúló részén kettős ajtó vala; egyi
kén föl, a bírák elé ment a1 vádlott, af másikon
egyenesen tőmlöczébe, — vissza rajta soha, vagy
csak igen ritkán! Az ,óIom alatti4 tömlöczöknek,
mellyek szinte a' herczegi palotában valának, ma
már csak nyoma, s padlásdeszkázataik1 maradvá
ny! láthatók. Egyébiránt az, hogy szorosan ólommal
voltak volna fedve, ha mai alakjokbul hajdani el
rendezésökre vonhatni ítéletet, nem egyéb mesénél:
mert az ólomtetőt, melylyel az egész herczeglak fed
ve van, vastag gerendák s -ezekre függesztett
erős deszkapadlás választá el a tömlöczözöttül, ki
nek sorsa itt mindenesetre kevesbbé volt kínos, mint
a' börtönök1 legalsó sorában, hol rendszerint télen
át kellett sinlődnie: midőn a* hő nyári napokban me
gint a fölsőkbe tétetett át.
„Hála, végtelen hála a gondviselésnek, hála
a' kor szelídebb szellemét lelkismeretesen szemmeltartó s követő kormánynak, melly ezen embertelen
kínlyukakat záraik- s ajtóiktól örökre megfosztotta !tl
így sohajték & herczegi palota1 térés udvarán
nehéz lélekzetet véve, melly az iszony1 helyem el
szorult tüdőmet fölenyhítse; s az átelleni,pénzverő
csarnokba4, — ,régi könyvtárba4 és ,királyi palotá
ba4, vagyis ,űj procuratoriákba* siettem, az építészet,
3*

szobrászat ’s festészet’ müveiben gyönyört keresen
dő , melly a’ herczegi palotábul hozott komor érzete
ket ismét földerítse.

IÍL

VELENCZE.
A' vfkociei iskola' mesterei: BoHIno Giovtnai, Tíziapp, GicMffi#»
m , Piolo Veronese, Tintoretto, *s as t, — Templomok’ építése és

ékesítése; S. Giorgio-nwggiore; Bedenfcore; Bella Salute;
Scalzi; dei Frari; ’s a ’ t ; CarmtgaoU* — Siépmüvéssetók* academlája*
Szobrászat#

Egyetlen kedves visszaemlékezés, mellyel ke
délyes látogató a* dogepalotából magával hozhat, a'
festészet’ és szobrászat’ elbájoló mesterművei’ szem
léletében nyert élvezet. De alig van a’ lagúnák’ e'
már nagyon is hanyatló városában nyom, mellyen,
mint a’ fényes herczegi lakban, a’ lángelmék’ szllle■ményitó'l nyújtott gyönyörrel egyszersmind a’ nyo
matáéit gyöngébbekkel oliy örömest éreztető zsar
nokság’ legvadabb kifolyásinak undor emléke nem
társulna; ’s azért olly nehéz írni Velenc?ónek még

művészeti kincseiről Is a 1 nélkül, hogy meg ne emiíttessék egyszersmind azon iszony is, mellyet a sza
badalma súlyát szinte érező aristocratia e’ kincsek5
pompájával fedezői iparkodott.
Á5 képző művészetek új életre kelvén, Velem
cze sem nélkülőzé saját mestereit, kik a5 fényt, negédet s kéjeket egykép kedvelő kereskedő-dynasiák,
és az elnyomatottságában is könnyelmű szolganép
között egyedül tudtak magoknak ecsetük s vésitjök
által szabadabb léteit kivíni s megtartani azon köz
társaságban, mellyben a 5 dogétól kezdve az utósó
csolnakászig csak lélekzeni sem vala már szabad sen
kinek, ha talán az a 5 Tizek5 vagy Hármak5 taná
csának nem tetszett!*) A 5 festészet különösen tün
döklőit e 5 szigetkéken, s az iskola, melly ,velen•) A1 Tizek* tanácsa 1310-ben, Tiepolo* zendülése’ al
kalmával alakíttatott olly czélból, hogy őrködnék az alkotmány’
biztossága fölött. E’ tanácsnak egészen korlátlan hatalom ada
tott: minden velenczei lakos* élete ’s halála fölöt, minden
formák , fölebbvitel éa felelősség nélkül ítélni, ’a egyszeramind
kellő erő ítéletei’ végrehajtására* Eleinte csak tíz napra állítta
tott föl; de 1325-ben örökösen megállapíttatott. Később
(1425-bea) a' Tizek’ tanácsa saját kebelében Három ,állomá
nyi inqulsitort1 nevezett, kik a’ másik hétnek tekintélyét Is
olly zsarnokság alá veték , mellynek nincs nyoma a’ hiatorlában: mert a* Három közöl kettő, egyesülve a’ dogéval ,
harmadik társukat Is halálra kfnoztath&tták *8 ítélhetők —
ha és mikor nekik úgy tetszett! ! , . .

cselének nevesteteti, hatalmas előbajnokokkal dicse
kedett ; és a 5 Signoría büszke volt művészire: mint
szokott lenni az, kinek szüksége van a' mástól köl
csönzött fényre, hogy annak sugárí mögött saját
gyöngéit és hibáit, hogy ne mondjam fertelmeit, el
rejthesse.
Nem less talán unalmára nyájas olvasómnak,
ha neki az iskolát s mestereit, néhány jelesb müértő 5
.kalauzolása után rövid vázoiatban bemutatom. —
Alapítója a velenczei iskolának Tiziano de Vecelli volt:
mert Bellino Giovanni is inkább e tanítványa, mint saját
vásznai által lön a’ festészeti világban nevezetessé.
— Tiziano5 vetélytársá, a 1 korán elhunyt Giorgin e ; és tanítványai: Gíacomo Tintoretto s Paoto
Veronese valának a szeretett mester1 ecsettitkainak mintegy letéteményesei s terjesztői, A1
velenczei iskola művészinek festeményein a haza1
láogszeretete, 'mondhatnám, istenítése örökös jellem
gyanánt sugárzik el. Talán nincs egyetlenegy his
tóriai müve ez iskolának, mellyen Vefeocze hatalma
és dicsősége nem tündökölnék; s innen magyaráz
ható azon erő, ' azon fenség és báj, ! mellyel ké
peiken efömleni látunk: mert ecsetüket mindig ma
gasztos polgárerény, hónuk5 fénye vezérlé! — Nem
vevők ők példányokul a szent hajdan5 remekműveit,
hogy azokat, mint a 5 roma- firenzei iskola5 mesterei te

vélt, utánozzák: ők a1 természetet iparkodtak másolni,
s azért ritkán is emelkedtek föl az eszményihez; in
nen ázon rendkívüli süker, mellyet ezen iskola mű
vészinek színezetén csodálunk* Bellioo Giovanei mü
vein még némi fesz, alakjain némi merevültség ta
pasztalható 5 mellyel csak tanítványának a nagy Tizíanonak lángesze és hosszú tanulmánya lön képes tel
jesen eloszlatni; mindazáltal Tizianoban is hiába kereenők a? legkisebb részletekig szabatos históriai fes~
tészt: nem hajhászta ő szigorún sete a? viselet
pontosságát, sem a* helyzetek1 igazságát, mint*szin
te azon mellékes kicsinységeket sem , mellyek a
művésztől képzelt korba viszik vissza a nézdelőt. A
természetet utánozta ő egészen és híven, de — ki
vált haladó korában — válogatva; mert mindinkább
kezdette érezni, hogy nem minden szép a vásznon
is | mi szép a 5 természetben; azért színezete egye
bek fölött tökéletes, s noha az általa festett ruháza
tokban s azok5 alakzata- s redőzetében nincs is meg
mindig azon fónséges, mellyet Mvált a5 művészetek 5
arany hajdanimra szobrain csodálunk, s mellyet
újabb Időkben főleg Canova vitt a 1 lehető legnagyobb
tökélyre: meg van mégis a 5 nemes és emelkedett
ség. Mire Tiziano különös tanulmányt fordíts, az a'
színezet1 valósága és természetessége; s azért rend
szerint olly helyzetben áílítá alakjait szem elé, meliy-

él
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ben a színezet leginkább pompázott. Ritka ügyes
séggel bírt hölgyek5 és gyermekek5 festésében. Kel
lemes egyszerűséggel öltöztető azokat, s ecsete ha
jaik-s ruháiknak különös bájt tuda kölcsönözni. Meg
lepő kifejezések nem fölötte gyakran tűnnek fel vász
nain , s históriai müvein is gyakran feste ő arczképeket. Ecsetvonásai elannyira egybeolvasztvák Is
észrevehetlenek, hogy festékei1 vegyüíetét kitalálni
igen nehéz. Tájképei nagyszerűségük által meglepők:
kevés, de lángelméhez illő ügyes tapintattal vitt e
nembeli tárgyakat vásznaira: fái5 alakjai könnyűdédek s elevenek elannyira, mintha esti szellő lengetné
gályáikat. — Halhatatlan ecsete 3 legszebb, legmegragadóbb hirdetői: Magdolnája, a 5 Barbarigo-palotában, és Boldogasszony1 mennybemenetele a szépmüvészetek 5 akadémiájában. Lehetetlen a 1 fájdalmat, a
léíektöredelmet, a 5 földiekről! teljes lemondást hűb
ben , valódibban festeni, mint azt Tíziano Magdolná
ján tévé. E 5 kép elragad
égbe viszen: hová a*
szent némber5 lelkét emelkedni látod, és kéjjel ve
gyes fájdalom fogja el szivedet, midőn a? bánat3 könyűit a’ hölgynek kedvesen vonzó arczulatán mintegy
hempelygni szemléled. E 5 kettő után engem legin
kább meghatott sz. Péter* vértanusága, és Ábrahám,
mefly utóbbi a „della saluteu templom5 segrestyéjének padlózatán látható, ’s „Á* hit*1, melly a1 do-

gepalotának „négyajtaju“ teremében függ. Tiziano
egyike volt azon művészeknek, kiknek ama1 ritka
szerencse jutott osztályrészül, hogy érdemüket
korok elismeri és tiszteli, ő életében élvezte mind”
azon kitüntetést, mellyre az övéhez hasonló láng
elmék jogosftvák; de annál hanyagabb volt méltánylatában az utókor. Kilenczvenkilencz éves ko
rában balt meg, s halhatatlan müvein kivül, mind
eddig nincs számára emlék emelve! Temetési he
lye is bizonytalan; azonban a Frari-templom 1 egyik oltára mellett egy közönséges márványlapba
vésett ime1 szavak:
„Q U I GlACE 11. GB AH TIZlAH O DE V Z C tI.M ,
EM U LÁ TO R ! DE* ZE17SI E D E G U i m

u ,f * )

azt látszanak mutatni, hogy ott nyugosznak asdögmirigyben elhunyt művész1 hamvai. A1 possagnoi
szobrász **) már elkészíté mintáját egy Tizianohoz
illő emléknek; de nem tudom, halál-e, vagy más
körülmények megakadályozák őt annak kivitelében.
E? mintát a 1 nagy szobrász1 több jeles tanítványai
használák, s carrarai márványba vésve, ott áll ma
*} „Itt fekszik a’ nagy vecellii Tiziano, a* Zeusísek* és
Apellösek’ versenytársa/ 1
Genova
született.

t

ki — mint alább látandjok — Poisagtioban

a’ dicső, a 5 nagyszert! emlék Tiziano* láthatían sír
jának ellenében, Canova* tiszteletére, kinek szí ve nyugoszik most ott, hová a’ nagy festész’ ham
vainak kelle tétetniök.
Giorgione — Tizíano’ tanulót&rsa Bellino mel
lett — korán meghalt. Müvei igen ritkák, ’s talán
híre is azért kisebb Tizianoénál, ki egyébiránt neki
köszönheti nagyrészben a’ magáét: mert — mint
mondják — Giorgione’ szorgalma ébreszte tanulmány-'
s munkavágyat a’ természeténél fogva tunyább Tizianoban. Giorgione helyesen ki tudta emelni, s cso
dálatos alakba önteni mindazt, mit festeni kezdett;
keze igen szabad, és színezetén harmónia uralko
dik. ügy tetszik, mintha a’ testben . mellyet ecse
te a vásznon teremte, a’ vér valóban keringne. Az
ecset’ fáradalmait igen ügyesen tudá ő a’ festékek’
szép vegyítékébe rejteni; a’ kecsest erővel páros!tá,
’s a’ testnek általában barnás színezetet szerete ad
ui. Bírta különösen a 1 titkot, melly annyira hasznos
a 1 festészetnek: előrelátni s elejétvenni az Idő’ ha
tásának a’ festékre. Három mellkép, ’s egy guitárt
pengető hölgyalak, meilyek a’ Manfrini-képcsarnokban
láthatók, különösén pedig ,Urunk’ limbusba szállása4
a? királyi palota7 egyik teremében, kitörölhetlenlll
tapadtak Giorgione müvei közöl telkembe,
Paolo Veronese — kit szorgalomra, ha Tínto-
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retto talán utóiért is, de a 1 világ' egy festésze sem
haladt meg soha — iángképzelemmel bírt. Képei
olly merészen fóllengők, mint Ossiau költői sasröptei; — rohamai azok olly léleknek, melly erősen
érez és hatalmasan. Ecsete bátor, szabad, erő
teljes; színezete — merészségében is való. Á5 nagy
szerűség fő érdeme képeinek. Számtalan müvei
közt, mellyeknek Velencze mintegy rakhelye, Eu
rópa elragadtatása, s egy szép némber mellett ülő
aggastyán a dogepalota’ egyik előteremében; a 1
trónon ülő Hercules; C eres; a 7 néhány szellemtől
környezett Velencze a 5 királyi palotában; a Levi’
házábani vacsora a szépmüvészetek’ academiájának
egyik csarnokában, reám legmaradandóbb benyo
mást tőnek. Kedves ebe minden nagyobb festeményein látható, mint szinte önmaga is, többnyire a
képhez alkalmazott öltözetben, de majd mindig ra
gaszkodva — ’s pedig nem magára csupán, hanem
többi alakjaira nézve is — kora és szülőhelye' vi
seletéhez. Nem kell felednünk, hogy azon világossötét (chiaro-scuro) modor, mellyben Paolo Veronese
néhány festvényeit, mellyek a dogepalotának jele
nen könyvtárul szolgáló tereme’ padlását ékesítik,
ecseteié, annyira sajáta volt e’ művésznek, hogy
kora óta senkisem találkozott, ' ki őt e modorban
utolérhette volna.
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Giacomo Tintoretto, Tiziano* tanítványa, szin
te Igen kedvelt és szorgalmas festésze volt Velenezének. Mestere az ifjú lángeszét s művészetben!
hatalmas haladását látva, eltávolítá őt magától: ne*
hogy osztályosa legyen dicsőségének, vagy ebben
őt még fölülmúlja. Nagy gyöngeség a nagy művész*
ben! Az ifjú nem kedvetlenült el, sőt új ösztönre
birá őt e* tett: mesterét, ha nem is fölülmúlói,
legalább utolérni; s ez némelly munkáiban, főleg a
rajz 5 pontosságát *s a’ ruházatokat tekintve, sükerült
is neki; mit leginkább Michelangelo* müvei* fárad*
hatatlan tanulásának köszöne* Bár heve őt — a
modor* tisztaságát illetőleg'— hanyaggá tévé is, s
bár örökre csodálandó marad is színezetében: gyak
ran ismétlé mégis ezen ajkain nagy erővel bíró alap*
mondást: „a* rajz fő eleme *s alapja a* festészetnek;
mert festéket minden boltban találhatni, hanem a
rajz 1 pontossága az, mi egyedül a* művész* lángeszében létezik/ 4 Kevés festész volt, ki bátrabban és
szabadabban mozgott volna e* művészetben, mint
Tintoretto. 'Szorgalma kiapadhatlan volt: alig van
ugyanis palota, alig templom a lagúnák5 városában^
mellyel Tsntorefto1 mesterművei nem ékesítnének.
Sokat közölök Párisba vitt a* köztársaság5 győzelmes
megsemmítője: de az 1815-diki diadal visszahozd
azokat (b ár némi Mfaynyal) előbbi helyökre. Mer-

m
cur a? Gratiákkal,’s Ariannának Venus általi koszoruztatása a’ herczegi palota anti-coMegiumában; a5 koporsóbul kijövő Megváltó; Sz. Márknak egy rabszolgát
megszabadító csodája; Á d á m é s É v a ; Kain és Ábel
a szépművészeti academia’ csarnokában, müvei’
legjelesbjeíül tekintetnek.
De köteteket kellene írnom, ha a velenczei
iskola mestereinek minden jelesb miiveit megismer
tetni , ’s a ’ két Pálmát, a Bassanokat, Pordenonét,
Marco Vecellit, Zelottít ’s másokat, hosszasban megemlítni akarnám, kik — ha másutt, ’s más korban
élnek — kétségkívül az előbbiek5hírében ’s dicsőségé
ben-osztoznak vala: de kik Yelenczében csak másod
rendű művészekül tartattak* A5 templomokon kivid,
mellyek’ nevezetesbjeit alább részletesben fogom érin
teni, a’ Signoria’ egykori könyvtárának ’s a mai ki
rályi palotának terem d; a5 Barbarigo, Schiavoee ’s
Manfrini magán képcsarnokok telvék a festészet’ re
mekművei’ gyűjteményivel Itt pompáznak ugyanis:
Glulio dal Moro’ Ádám és Évája, Kain és Ábele;
itt Bassano5 Jeromosa; Bellino’, Bordone1,.Bonifecio’,
Salviati’, Conegliano’ ’s többek’ jeles vásznai, mellyek
csak vesztendenének érdemökbül, ha nem eléggé
avatott toliam azokat olvasóim’ szeme elé állítani
erőlködnék.
A’ gondolatot, a tett’ ösztönét megítélni, nem
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illeti a’ végeseszü halandót: a’ vesék 1 titkait vizsgál
ói csak a’ Mindentudó’ széke elé tartozik. Mi csupán
a’ látható jelek- és tettekből vonhatunk következtetést
embertársaink’ lelkűidére, a’ szó’ vagy tett’ okaira.
— Nem akarok kétkedni abban, hogy a’ lagúnák’
egykor hatalmas királynéja, és azok, kik kincseivel
sáfárkodtak, buzgó hívei valónak a’ boldogító szent
vallásnak, ’s hogy megemlékezve a’ Mindenhatónak
emberi észtől nem is képzelhető dicsőségéről, azért
ékesíték föl az annak imádására gyülhelyül szolgáló
építvényeket, hogy méltó képei legyenek azok az Is
tenség’ amaz örök lakának, mellyben cherubok és
szeráfok zengik el lánghymnuszokban hatalmát ’s di
csőségét a’ menny’ és föld’ urának. De ha végig te
kintünk hosszú során azon templomoknak, mellyek
e szigetkéken még ma is épen és fényben állanak;
ha meggondoljuk, milly tömérdek kincs kivántatott
azoknak , nem mondom ékesít ésére, hanem csak
emelésére: akkor bizonynyal hajlandók leszünk hin
ni, mikép némi világi hiúság, dicsvágy ’s névörökítési sóvárgás is járult azon készséghez, melly a’ lagunai köztársaság’ dús aristoeratáit annyi templom’
építésére, ’s azoknak olly gazdag főlékesítésére bír
ható. — De mit használ ma már feszegetni a’ szándokot, az ösztönt? ó k , a’ bőkezű építők, hamvadnak; hazájok’ hatalma ’s fénye elenyészett; de az

általak ápolt örökifjú művészetek3 diessugára még ma
is magasztosan ömlik el a hajdani nagyság szomo
rú árnya fölött! A1 drága anyagot művészi kezek
dolgozik fel, ’s ott állanak most az Istenség1 házai,
mint kimeríthetetlen kinesgyüjteményei több századók1 mUvészetszüleményinek, szorgalmának. Mindig
kettős tisztelettel léptem én küszöbére az illy szent
hajléknak: egyiket lelkem1 mélyében vivém Jehovának, a 1 másikat szivemben a 1 művésznek, kinek ava
tott kezei1 nyoma tűnt elém a 1 felségesen egyszerit
homlokzat1 oszlopain, az oltárok1 márványszobrain ’s
a 1 faiakat borító mesterecsetü vásznak1 alakjain.
Lássuk e1 gyönyörű templomok1 néhányait. —
A1 „San-Giorgio-Maggiore“ hajdan a 1 sz. benedekiek1
temploma, hol f i i Pius l80Ö~ban romai pápául ko
ronáztatott ; és a1 „Redentorew a 1 Guidecca1 #) déli
partjain, Palladio1 müvei. — Amabban az építészet1
remekalkatán, ’s a1 szép fő oltáron kívül, bámulatos
müvet lel a látogató az oltár mögötti kar tölgyszé
kem , mellyeken ez. Benedek* életébőli jelenetek áb~
rázolvák legnagyobb tökélyt! domborvésetekben DeBrule Alberttól AJ templom melletti szűk fo
lyosón látható Mícheli Domokos ' dogé1 emlékköve e?
*) Szóles csatorna, melly nevét azon félholdakká bőszszudad szigettől kölcsönző, melly Velencze* nagyobb szigetei közt
délre legszélső.

felirattal: „Terror graecorum jacet hic.“ E 1 férfiú,
ki a’ köztársaság’ hatalmát keleten első alapította meg
szilárdul, 1637-ben nyerte e’ zugban á lé emlékét;
a’ sírirat, melly 1 1 2 4 körüli tetteire hivatkozik,
eléggé kifejezi katonai érdemeit. Emlékéül áll azon
ban a’ nagy hadvezérnek a’ piazzetta’ két gránitoszlopa,
mellyeket 5 hozott át ide a’ szigettengerről 1 1 2 5 -ben,
1 1 8 0 óta, m ely évben Barrpttierr Miklós azokat mai
helyökre állítá. Az egyiken látható szárnyas oroszlán,
mellyet a’ franczia sas 1797-ben szinte Párisba
hurczola, 1816-ban helyeztetett ide vissza. . . . A’
másikban, az építész’ mestermüvén kívül, mellyen
a’ kellemet szilárdsággal látjuk párosítva, a’ már
említett Bellino Giov.’ két szép képe érdemel meg
tekintést. *)
•) E* templom, mint szinte a* „della Balul©14 Is, a" dögmirígy*
megszűnésének emléke. Igen szivemből szól f ’s miránk magya
rokra is ©Ily alkalmazhatőlag, egy derék franczia utazó (Valeryí,
midőn e’ templomok1 építéséről emlékezvén e szavaikra fakad:
„Olaszország* egyéb városi is így Unnépi ék hajdan templomok*
*s kápolnák* építése által a* dögmirígy* megszűnését; *8 mia
latt a* ml rettenetes cboleránk a* rendőri hazug jegyzékek* sö
tétségében enyészik e l: a* hit* századának emberei pompás köz
emlékek által szerették tanusítni hálájokat az Istenség iránt
Megemlítendő még a* XV ’s XVI-d. század* olasz és keresztény
civilisatiója* díszére, hogy bárrailly bönös és vétkes volt is az
a’ fejdelmek- és nagyokban: még sem okozott az Olaszországot
akkor pusztított rettenetes dögmirígyek által szült rettegés '&
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Áf „Gesuafia , vagy mini ma nevezteti: af ssr.
Rosariom’ templomában, a' Gradeeca’ innenső partjain,
Bosa _ még él5 művész — által carrarai márványból
vésett jeles szobra a? bőid* Szűznek, 's a* laternaculumnak lazzuli-kőbül faragott gyönyört! oszlopai
nyújtanak kedves éleményt.
A’ „della Saluteu templomban, melynek külső
alakja igen szép leendne, ha szobrok- *s oszlopokkal
szerfelett terhelve nem volna, azokon kívül, miket
már Tőmhb érintettem, a? kúp* belső alkata érdemel
figyelmet, *s tflberí egy vászna, & balról! első oltá
ron, Itt jut eszembe ezen festésznek egy másik jeles
műve is, m ely a? dogepalotában t\ mostam könyvtár
meEetti kisebb csarnokot díszíti: e képen, mely a
velenczeieknek a* Dardanelláknál nyert diadalát ábrá
zolja, felötlő egy mezítlen rabszolga, melytől maga
kába hiszékenység a" nép- között olfy erőszakoskodást, olly gyil
kolásokat, minőknek a‘ chorera’ megjelenésekor a* XlX-d. század
nak annyira haladt *s haladé nagy városai színhelye valának»
— A ' naponta növekedő Pestnek nincs egy temploma, mellj
a* város8 felvirágzásához illő hajioka lenne a* Mindenhatónak!
’s a’ mai század* hitllres ^ pénz- és testikéj-sovár emberei* szel
lemét tekintve f nincs is kilátás e* hiány* gátlására! Minket sem
a* hit nem buzdít, sem a* művészet* szeretnie nem lelkesít, de
még azon hiúság sem gyűjt cselekvésre, mefly e* gondolatban
fekszik: „emeljünk emléket a* Mindenhatónak t nagyot és di
csőt: hiszen benne minmagunkat is fog egykor dicsőítve hir
detni a’ késő utókor!11

a kép „Liberi1 rabszolgájának46 nevezteték* — Á1 fő
oltár mellett balra áll Ándré5 bronzgyertyatartója, és
négy fejér márványoszlop, mellyek hajdan Diana1
templomát ékesiték Pőlában.
Á 5„Scalzi64templom márványokra nézve kétség*
kívül leggazdagabb egész Velencéében* Á1 köztársa*
ság’ hatalmas aristocratái versenygve Iparkodtak itt
egymást fényre fölülmúlni. Hat mellék oltáfa, ugyan
annyi nemes családtól építtetett, s nevét mindegyik
alapítójától kölcsön őzé. Közlök legékesb, V művészi
tekmtetben is legjeiesb a Mama-oltár, toelly a nagy*
ajtón bemenőnek balra második, Ez oltár5 kúpját Derogm gyönyört! „Ássuntája46 ékesíti fresco-festeményben; a5 bőid, Szüzet s angyalokat emelő fellegcsoportozat olíy természethőn van ecsetelve, hogy az át
elleni kápolnától nézve, azt légben vélnéd függeni,
— Maoiru, akaratlanul is, a köztársaság1 szomorú,
hanyatló szakába ragadja emlékezetemet* Egy volt
ef család azok közöl, melyek a keleti háborúk alatt
megürült állományi kincstárt megtölteni akaró nagy
tanácstól a5' patríciusok közé fölvétettek, s így —
az aranykönyv1 mindenkinek, ha pénze volt, nyitva _
állván — aranyon vásáriák a5 nemességet! . . . Egyet
lenegy jutott mindezekből a5herczegi székre, ez
Manini volt, ki sz. Márk5 hatalmát *s dicsőségét sírba
szállani látta, és sorát a1 dogéknak, kik közt Dando-
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fik, Michelik, Písanik s Contarínik voltak, olly gyá
v&n zárta be!* *
) — A?templom1 egész-kúpját Tiepoletto festette frescoban, kitől as dogepalotának úgy
nevezett ?1 de? Pregadi4* csarnokában két világossötét
modorban ecsetelt festeméoy díszeleg, melyek csak
azért is érdemesek a megemlítésre, mivel az ifjú
festész 1 4 éves korában készíté azokat, s ecsete
mutatja a 1 lángészt, m ely kezét vezette, E 1 két ca»
maieu m ) egyike Cicerót ábrázolja azon pillanatban,
midőn a* hatalmas szónok hosszú hallgatás után az
atyák 1 atyjaf gyülekezetében ismét megereszté ékesszólásának elragadó árjá t; Demosthenes megko»
szoruztatását tünteti elénk ar másik. Á? hajdankor két
leghatalmasb szónokának képe e tanácskozási terem
ben, mellybő! egy nagy szónok1 emlékét sem tartotta
fen a história! ?S ez természetes: nem azért, mint
ha e patríciusok között jeles szónokok nem voltak
•) An&festo Lukács, Velencze* ©ls5 dögejt, 6 9 7-b öo
választatott; ’s Mániái az utolsó dogé 1 7 9 7 - b e n , a* franczla
b&dak’ benyomulásakor volt kénytelen hercegségéről lemondani,
midón ugyanazon év’ május 12-d. a* nagytanács is vógkópon
lemondott Yelencie* függetlenségéről; *s így teljesült a’ XVl-d.
században élt Alamanni Lajos ftronezei költőnek jóslata, melly
szerint Velencze’ szabadsága nem fogott ezer éveü fölül egy
századnál tovább tartani!
**) Camaíeu — egy színnel festett kép, mellyel én „vi
lágos-sötétmodorban késziiltnek akartam nevezni.
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volna: hanem mert szónoklataik nem hatottak tál e
csarnok1 négy falán — a nép közé; s pedig csak a 5
köz helyekeni szónokolhatás teremthet valódi ékes
szólást és hatalmas szónokokat!*,, Huszonöt éves
korában hunyt el Tiepoletto Spanyolországban, ho
vá több festések’ végzése miatt hívatott. Általánosa’
hiedelem, miszerint a’ nagyreményű ifjút verseny
társai’ irigysége kényszerítette kor§ sírjába.
Szép szinte belsője a’ „Jezsuiták" templomának
is. Régizöld s fejérmárvány párosítva teszik fő, de
egyszerű ékességét. Gyönyörű művek a* szónokszék1 és
a’ fő oltár: mind a 5 kettőn márványból faragott sző
nyeg foly e l, gazdag s olly természetes redőzetekb en , hogy némi távolságban szövetből késztetnek
hinnéd azt. Itt nyugoszik a fő oltár előtt, mellyel
szinte családa emelt vala, Maníní Antal, az utolsó
dogé, — Á Jfestemények közt különös figyelmet ér
demel sz. Lőrincz1 vértanűsága, Tiaanotul mesterilég ecsetelve,*
A1 „San-Roccoa templomán kívül, meUyben ismét
Tiziano-, Tkitoretto-, Sehsavone- * s többekkel talál
kozóm, még kettőt látogatók m eg: a 1 „Frarí44 és nK
Giovanm e Paolo44 nevtleket. — Mindkettőben a’ mű
vészet’ jeles maradványiva! szomorú emlékek társul
nak, Az elsőben az emlékek’ serege közt Imano*
síriratán és Canova hamvvedrén kivül, egy egészen

egyszerű, feketére festett fakoporsó érdekle engemef,
melly egy ajtó fölött két pántra helyezve függ a 1 le
vegőben* Az egyházfi, kitől a 1 koporsó felől értesíttelni akarék, mondá, hogy abban C&rmagnola1 ham
vai nyugosznak, s hogy becstelensége hirdetéséül
fllggesztetett oda koporsója, melly azonban — mint
hogy már századokon át csügge ott, s fgy eléggé
hirdeté a? faőhérpaios alatt elvérzett hadvezér becs
telenségét — felsőbb parancs1 következtében máshová
fog takarítotok — Csodálatos fogalma a* becstelenitésnek! de melly olly igen jellemzi azon köztársa
ságot, melly a’ politieai balfogások* tömkelegébe ak
ként tudta m afát beszőni, hogy a 3 békó, mellyel
egyesek1 számára készíte, végre önmagából szorítnáki a 1 lelket! Áz állomány* legnagyobb embereinek
emlékt közt adott helyt azon férfiú hamvainak, ki
nek emlékezetéhez becstelenséget akart függeszteni!
— Én tisztelem Carmagnola5 emlékét: mint oly fér
fiúét , ki ritka lelki s testi tulajdonok által emelte
fel magát a? pórból magasra; s ki, midőn birtoká
ban volt a 5 hatalom, nem élt azzal vissza zsarnokul,
és nem rekesztó el keblét az emberiség5 legfényesb
erénye — a*megbocsátás előtt! Életet és szabadságot
adott a 1 foglyoknak, tóikét — a?hazájok1 szent ügyé
ben küzdőiteket — csataszerencse vezetett lábai
hoz; és mivel emlékét tisztelem, csak utálattal tm

dók visszagondolni a’ köztársaság’ azon pulyalclkü
provveditoraira, kik a’ nagy vezér'dicsőségét, W
tőlök fel nem fogott léleknagyságot, mellyel diadala
közben foglyaihoz mutatott; és utóbb az ügyetlen
Trevisaninak Carmagnola’ elkéste miatti megveretését,
hazaárulás iszonyú bűnévé bélyegezvén: arra vevék a gyanú- ’s féltékenységben határt nem ismerő,
gyakran önámyékától is rettegő patriciustanácsot,
hogy kit a’ nép és katona imádott, lelakatolt ajak
kal, hogy védelméül a nép előtt élete’ utolsó per
esében csak egy szót se szólhasson, végeztetné ki,
’s csak vérző fejét merné megmutattatni a’ hüledező
népcsoportnak! . . . Lemosta rólad, o Carmagnola !
a’ rád erőszakolt szenny’ legparányibb színét is a’
história’ örök igazsága, melly a’ kor’ haladtával mind
inkább kibofltakozott ama* gyászos fátyolból, mellyel
& középkori századok’ sűrű köde azt elborítá: s
vad gyilkolóidra hárítá a’ gyalázatot, m elyei, miu
tán megöltenek, csatáikban tenvéreddel szerzett di
csőségedet is elhomólyosítni iparkodtak. És emléket
nyerél te Italiának korunkbeli legnagyobb költője Manzonitól: emléket, minőt kevés halandónak juttatott
a’ m u s a l... Igen, Manzoni’gyönyörűtragoediájahalhatlaníta téged, ’s azon kebeltisztaságot jellemző,
erőteljes szavak, mellyeket tenvédelmedre mondat
el a’ költő tenmagaddal, legszólóbb tanúi ártatlan-

Ságodnak, ’s az irigy’ zsarnokok’ gyilkosságának; mert

ígyHa viss2«térs5i ÍGoojaga) a’
Táborba , Udvezeld bajtársimul;
’S mondd meg
hogy ártatlan halok meg.
Tanűja voltál minden tetteimnek
’S gondolatimnak, — azt te jói tudod.
Mondd miig nekik, hogy kardom* árulásnak
Nem szenoyezém be mocskával, nem! — Én
Írni tatám el. — ’S a* midőn csatára
A! trombiták megharsannak; mikor
Szél lengetendi a’ harcz’ zászlsit,
" Egy pillanatra jusson m«j<! eszedbe
A’ régi bajtárs l“ *)

csak ártatlan ajk szólhat, s a? költőnek sem szabad
a* históriával satirát űzni.. . . Nyugodjatok csöndesen
hamvai a? bátornak, a* kora1 legvitézebb vezérének!
Nem gyalázat, oh nem! de szánattal vegyes tisz
telet lengi körül az ő hamvait őriző koporsót.
Á? „San-Giovanni e Paolot( templom előtti téren,
hol Marino Faliero magát egy sötét éjen az össze
esküvőkkel megismerteié, Colleoni Bertalannak igen
jeles lovagszobra áll, bronzból öntve Leopardo által,
Andrea de Verocchio* mintája szerint. A* fejér márványból készült talapzatot corinthi rendű oszlopok,
*) WAM20N1: ,,II Carmagnola" V. flv. 5, jelenőt.

57

’s jeles domborzatú párkányiatok díszítik. Maga a 1
templom el van öntve emlékek-, szobrok-, festemények- ’s domborzatokkal, különböző korbeli szobrá
szok- ’s festésiektől: minélfogva aztán a’ művek’ ér
deme is különböző. — A1 mellék kápolna legtöbb ne
vezetességet mutat, mind festeményben, mind domborvéset- és fejér márványban is; csak az kár, hogy
kivált amazokat a’ sötétség, rósz világítás ’s még
roszabb elhelyezés miatt alig, vagy-épen nem lehet
élvezni. Egyre különösen el ne feledjen a’ látogató
e’ templomban figyelemmel lenni: Tiziano’ azon re
mekművére, m ely a’ nagyajtótul balra eső második
oltárt ékesíti, és sz. István vértanát ábrázolja. Ne
kem a’ szerencse kedvezett e’ kép’ szemléletében:
mert az áldozó nap kibúván a’ fellegek közöl, épen
reá bocsátá Bogárait, ’s én egész nagyságában, egész dicsőségében csodáltam még egyszer a’ halha
tatlan festészt e’nagyszerü müvében, naeHyet Magdolná
ja ’s Nagyasszonya után elsőnek tartok Velenczében.
Ki még több templomot is akarna meglátogatni,
teheti azt a’ Cicerone’ vagy Quadri’ útmutatása sze
rint;
*)bizonyos lehet abban, hogy egyet sem le
•) „Hűit joura á Veniae, pár Ant. Quadru* A’ legtökéletesb ’s legheljesben rendezett vezérkönyv a" lagúnák* idegen
látogatója* számára* — Cicerone neve azoknak, kik az idegent a*
város® nifeMtességlhez kalauzolják, neki azokat megmagyarázzák

fend, melyben a művészet1 némi kincsét nem szem
lélhetné, s így fáradalma dús élvezet által édes díjt
nem nyerne. Én még csak az „Áccadesnía déllé bel**
le art! 44 intézetébe kívánom vezetni olvasómat, mie~
lőtt, azon égbe meredező sziklakoporsókat tekintenék
meg, melyek láváit a?nagycsatorna mentében álla**
nak s m elyek, most jobbadán elhagyatva, romlás**
nak indulnak, ’s a 5 hajdani dicsőség sugárait vesz
tett unokákat fogadják térés csarnokaikba — nem
annyira nyugonni az ősi babérokon: mint inkább évődni aiyjaik5 még nem régi dicsősége5 emlékén!
A5 szépmüvészeiek’ akadémiája megáldott csar• noka a? festészet5, szobrászat1 és építészet5 kincseinek,
temploma a növendék-művészek’ tehetségei5 kifejté
sének Itt gyüjtetík össze mindaz, mi a 1 hanyatló
Velencze5 körében, a 1 művészet1 kípótolhatlan kárá
val veszni indulhatna, mintegy jóltevő menedékhelyen,
Áf velenczei iskola1 művészei, annak kezdetétől óta
a legújabb időkig, Itt álitvák a 1 műbőréi5 szemei
elé legfénylőbb pompájokban. Itt van Tiziano5 híres
Assuntája, mellyen midőn annyi viszontagságok után
is, a 1 festékek1 ritka .elevenségét, az arczkifejezések1
nemességét, sőt mennyeiségét csodálva nézdeled:
oda tapadsz azon kifej ezhetlenül gyönyörű arczulatb a, mellyen az örök valóság örömkedélyben tükrö
ződik, 8 azon angyalvonásokba, melyek az égbe

emelkedő Istenanya5 arczán, a? mennyei boldogság1
elvérzetében, olly kedvesen, olly remekül, olly lélekhezszólólag ecsetelvékf. ** Itt függ Tintoretto1 azon
vászna is , mellyen a? nagy festész önmagát látszik
fölülmúlni, a nsz, Márk által megszabadított rabszol
ga *44 Mílly klllönféleség, s miily csodálatos erőtelj
airczkifejezésbkben a* poroszlóknak, kik foglyuk5 békéit,
a 5 fellegekben megjelenő szent5 mosolyára szétpattan
ni látják! Miily hatalmasan rezeghette ét idegeit a 5
szabadság szeretete a művésznek, ki illy hatal
mas vonásokkal tudta vásznára varázslaeí az önkény5
pulya szolgáinak rémületét V szabadító szent5 cso
dájára! És YelenczóbQn élt, Velencéében munkált
Tintoretto, melly mégis sz. Márk1 dicsőítése mellett,
nemcsak önkeblében készítteté a békákat polgárai5
nyakára: hanem gyarmataiban is sok nyereséggel
tízé e nyomora, emberiségalázó, vad tőzsérletet!
5g Yelencze5 patríciusait nem hatá meg a 5 szabadság’
istenérzete illy ecsetelés5 láttára 1 ... Itt szemlélhetők
még Paolo Veronesétől: „Leví vacsorája44; Pordenonetői: „a 1 dogénak gyűrűt átnyújtó ha!ász44;Padovaninotul:
„a 5 kanahání menyekzőu? több másokkal együtt*
Ezen intézet5 egyik teremében őriztetik drága
ereklyeként Canova vésője is, a’ nagy művész5 jobb
kezét rejtő hamvveder felett Genováról, ki a5 szob
rászat5 görög időszakát ídézé vissza korunkba, ak
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kor kívánok bővebben szélani, ha majd Possagnol
— a’ helyet, hol született — meg fogtam látogat
ni, Itt csak Hectorát ’s Ajaxát említem, kiket az
Emo-Treves palotában csodáltam; ’s a’ Centaurust
legyőző Theseus’ mintáját, melly ez intézetben tartatik, ’s mellynek márványa a’ bécsi népkertben
szemlélhető. —- Ghiberti’ és Sansovino’ több müvei
nek mintái szinte láthatók ez intézetben, de érde
kesbek e két mester márványai, mellyek Velencze’
palotáiban, kivált a’ herczegi lak körül diszelgnek.
Egy másik teremben a’ néhai Bossi’ képgyűjte
ménye van, mellyben Leonardo da Vinci, Rafaello
’s Michelangelónak mintegy hetvenre menő eredeti
rajzaik foglaltatnak. — Volt nekünk is egy Bossink
— a nagy Széchenyi Ferencz! ó adott sokat, m ajd'
mindent, mit körülményink közt adhatott. — Nél- *
küle talán mind máig sem volna nemzeti musaeumunk!
És vájjon századok keltenek-e még arra, hogy a’
nagy honfinak szegény hazánkban utódja szülessék ?
'Vájjon jöend-e idő, mellyben messze földről zarán
dokol majd a’ Duna ’s Tisza mosta vidékre az idegen,
hogy csodálja müveit a’ nemzetnek, melly, ha lé
tezni megszünendett is, élni fogna hervadhatta em
lőidben a’ művészetek- és tudományoknak, mellyekben
pedig egyedül lehetne kérkedniük az enyésző unokák
nak.

VELENCZE.
Szent Márk1 könyvtára, — Arzenál ; Bucintoro ; a’ tenger’ öljegyeztetése. — Murano, — örménykolostor, — Lidol mulatozás;
nyilvános kertek* — Cfaíoggía ; Mnrazzi, — Dogma,

Sajáta volt az a középkor1 hatalmasbjaínak, a’
gzépmüvészetek mellett a? tudományokat is kegyel
ni; s habár a* tudósok — miként D ante, Galilei,
Tassé, s többek5 példája tanúsítja — nem része
sülhettek is mindig azon tartós és biztos pártfogás
ban , melly mintegy kizárólagos kedvezménye volt
a képző művészetek5 (festészet és plastica) meste
reinek: tetszettek mégis önmagoknak abban, hogy
nevöket, ha már saját eszök híressé nem tehető:
tegye azzá a 5 fény, melly a? tudományos férfiak'

m
társalgása és pártfogása által körükben szétömle. —
sajátlagos bélyeget a1 velenczei aristocraták sem
nélkülözék; kik egyébiránt — mint szinte egyéb fejdelinek is — a? középkorban, sőt később is * csak
úgy, és addig áraszták kegyüket a? musák1 fiaira, míg
azok tudományukat a1 pártfogók1 érdekére és dicsőí
tésére ferdítik. É bélyegnek itt némi külön, ?s egy
szersmind hatalmasan vonzó színezetet adott ama1
határtalan féltékenység, melly a? Signoria dicsősé
ge iránt minden legkisebb tárgyra Mterjedett; s
melly argusszemekkel őrködött minden felett, mi sz.
Márk1 fényének növelésére, gyarapítására szolgál
hatott, Ez nyújthatott ösztönt Petrarcának, ez Bessárion bibomoknak is, hogy nevezetes könyvtárukat
mindketten a 1 velenczei köztársaságnak ajándékoz
nák Amaz alapítója; emez megbecsülhetlen gyűj
teménye által gazdagftója lön sz. Márk1 könyvtárá
nak , mellynek őrei később a? köztársaság1 első tiszt
viselői közé soroltattak, Js közölök többen dogók is
lőnek,
Nevezetességeiből e könyvtárnak, melly kéz
iratokban Európa leggazdagabb könyvtárai1 egyiké
nek tartatik, csak Fra-Mauro1 fóldabroszát említem,
melly annyiból igen feltűnő, hogy e férfiú, ki camalduli szerzetes volt, a1 kolostor falai közt 1 4 6 0 bán — mert ekkor készíté földabroszát — már is-

meré s tudta a 1 földírat1 mindazon elemeit, melyek
ről az előtte s utána élt geographusok értekeztek,
'É földabroszon már ki van téve a Jóreményfok is:
noha az, akkor még, fel sem fedeztetett, — Bessárion5ajándéka— i4 6 8 -b a n — eszközlé igen nagy
részben Aldif híres velenczei nyomdájának létesülését, melyben egy századon keresztül a1 görög s
latin classlcusok1 munkái a 1 legnagyobb correctséggel
?s csínnal nyomattak, Az öregebb Aldi , ki olfy so
kat tőn a hajdankor* tudományos kincseinek terjesz
tésére, kinek munkásságára Velencze szűk lévén,
intézete5 egy részét Romába helyzé á t, fia halála
után feledve lön Veienczében — az emlékek1 hazájában!
Á5 könyvtárból lejővén, a? két gránitoszlop fe
lé lépdeltem, melyek közt hajdan a 5 Tizek5 és Hár
mak1 halálitéletei — ha nyilvánosságtól nem félt az
önkény — végrehajtattak. Ma víg sajkászok csevegnek
a 1 vér e* hajdan iszonyú helyén: nem rettegve at
tól , hogy meggondolatlan szavaikért fejők essék el
ott, hol nyelvök tán megficzamlott,
Gondoliere I kiélték az érintett oszlopok közli
a csevegő sajkászok közé, s legott négy-öt kínálkozék szolgálatával,. A* legjutányosbhal szerződés
re léptem, s bebűttam háttal a? ncastrum-doIorisu
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alakú, fekete szövettel borított házikóba*), melly
a bosszudad sajkának épen közepére illesztve, va
lamint egyfelől a 1 hajdani Velencze1 urainak fényizéstőli idegenkedését,**) ’s a’ mainak gyászképót
juttatja az idegennek eszébe: úgy másfelől jól eső
árnyékot ad a nap 1 hősége , ’s a? déli szélnek habo
kat verdeső locskos szakák ellen.
Az Arzenálba valék menendő, s csolnakászom
ritka ügyességgel vonva ki gondoláját a többiek
közöl, tatjára állt, ’s hosszú, keskeny evezőjét a
habokba eresztve, a 1 sajka — bárdalaku fényes hatfogu aczélorrával, melly elejére dísz gyanánt fúggesztelik— sebesen repült a’ Schiavoní-part1 hosszában
a* csöndes lagúnán; míg majd balra — ha nem csa
lódom -— a harmadik csatornába bekanyarulva,
megállapodott, s én belőle a’ -két óriási oroszlán
gránítszobra elé léptem, mellyek az athenaei pyrae*) Erre figyeljen az idegen: mert ha így nem búvik b e ,
a’ furfangos gondoliere tUstint tudja, hogy idegennel van dol
ga , ’s ez aztán ártatlan tudatlanságát sokszor szép pénzzel
lesz kénytelen megfizetni; mert az árszabást a’ velenczei sajkászok is csak úgy tartják meg, mini V pesti bérkocsisok*
**) A" nagy gazdagság’ közepette tilalmas veit a* velenczei patríciusoknak ruházati pompa által megkülönböztetni ma
gokat a1 néptől; azért a’ fekete köpenynek, ’s a* csoki akok’
fekete szövetteli beborítójának divata*

usból ide hurczoltatván, a fegyvertárnak pompás
diadalkapuhoz hasonlító bemenetéhez nagyjelentésü
árokként helyeztettek; de mellyek, erejök vénség
miatt elenyészvén f ma már az idegen* figyelmében
is csak annyira részesülnek: a mennyire némi bel
ső ösztönből az ifjabb kor az aggabbnak, ha emlé
ke dicsőd hódolni szokott
Az Arzenál Velencze1 dicsőbb századaiban egyike volt a1 köztársaság1 legbámulandóbb intézetei
nek, mint szinte egyike az ó és új világ1 nevezetesb hajógyárainak* Tömérdek falai, mellyek köríték,
s tornyai t mellyekben szakadatlanul figyeltek bátor
ságára a jól fizetett őrök: erősséggé tevék azt,
melyben Vdencze hatalma központoséivá, összesít
ve volt; azért nem csoda, ha annak fentartása s
igazgatása a Signoria1 főbb gondjai közé tartozott*
Egész hajóhadak állottak itt, készen minden perezben a 1 bútorozásra és indulásra, ’s egész seregeket
fegyverezhetének föl tárai Munkásai1 száma, midőn
azt Dante megéneklé #) , tüzenhatezerre t.éteték, melly
szám a? köztápaság 1 hanyatlásával mindegyre fogy
ván , ma már alig megy ezerkétszázra! Csak ha e1
roppant kézéről nem feledjük, lesz megfoghatővá az:
mint bírta. Velencze tengerek fölötti uralkodását szá•) „ U Commedía divina •/* Dell’ íníer&o; Caato XXI.
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zadok5 hosszú. során ál fóntartani; csak így hihető
vé , mii a1 velenczei krónikák csodaként feljegyeztek,
hogy míg az Árzenáf egyik teremében III. Henrik
franczía király a Sígnoria által megvendégeltetett:
az alatt egy puszta hadhajót butorzának fel s bocsáIának tengerre az Arzenál5 munkást! Ma félig rom
ez is, mint a 5 lagúnák5 egyéb emlékei; egyik nagyszerü maradványa a hajdani fény- és hatalomnak,
mellyben nemcsupán az oroszlán-köztársaságnak cső- .
ítéljük poüticáját: hanem magasztaljuk egyszersmind
azon üdvös intézetet, melly habokra szállttá a ha
jóhadakat , hogy a keleti sötétségnek nyugatra! ter
jedését gátolják tengeren: míg annak a5' magyar se
regek meflökbül állítának gátol szárazon!
Midőn kflemcz év előtt jövéka^agweák 1 városá
é i «gy egész napol töltöttem- az Arzenálban-; s
annyit szokott abban tölteni rendszerint az H egen,
ki először jő Velenczét látogatni Most néhány órát
szánva az itten! nevezetességeknek emlékezetemben!
SSfirisflésére, a kötelek, horgonyok, árboczok, hajófák, vitorlák1, s a 5 L gazdag raktárai5 nézdet'éséve! felhagytam, s egyenesen a? fegyvergyűjtemény 1
két teremébe iparkodtam* Kebelszorító érzés hatal
mazott el rajtam most is, mint először, midőn »
szertelenül nehéz régi fegyverzeteken végig pillantot
tam* Azok nem készültek a mai kor elpuhult emabe-

rei’ számára! Súlyát megkísértendő, egy kardot kér
tem, hogy fölemeljem. Fölemeltem ait, de vágásom
nem szabta volna ketté a’ hét sváb' nyulát, ha csak
talán a’ fegyver’ önsúlyával nem. Négy lábnyi hoszszu a ’ kard’ aczéla, ’s ehhez még egyláb hosszú
elefántcsontbul faragott markolat járu l, hüvelye
nem volt, mert a’ nyeregbe akasztatván, szükség’
idején két kézzel használta azt a’ lovag. Könnyen
megfogám, mint bánhatott e’ nehéz fegyverrel még
nehezebb pánczélában is a’ lovag, midőn kalauzom
két éves gyermekek’ számára készült fegyverzetet
— sisakot, vasinget, nadrágot ’s láncsát — mutatott,
melly által a’ gyermekek már kisded korukban a’ ne
héz öltözethez szoktattatának, ’s a’ fegyverforgatás
ban gyakoroltatának. A1 kányára bárdok, horgas
láncsák és szörnyű nagy szekerczék, úgy létszék
nekem, mintha inkább faldöntésre, mint emberek
ellen használtattak volna: mert csakugyan valódi
érczfalat is képeze egy olly hajdani táborsor, meliynek vitézeit, tetőtül talpig, hasonló aczélmez fedezé. -— Itt tartatik az első bombaszóró mozsár bőr
ből, mellyel, ha emlékezetem nem-csal, Morosini
használt legelőszer a’ peloponnesuM hadakban; itt
szinte Attilának is állítólagos bőrsisaka, meüyet én
saintolly áhítattal nézdelék, mint minővel a’ franczia
szokta nézni IV. Henrik királynak itteni fegyverzetét.
5*

Barátságos., vonzalma ?s hálája1 jeléül adá azt a’ nagy,
s hosszabb életre érdemes fejdelem a3 köztársaság
nak, mellytől saját kérelmére patríciussá neveztetőtett, 3s tetemes pénzbeli segélyt nyert a szövetsé
ges háborúkban. — Itt áll végre Angelo Emo,
utolsó velenczei admiraf {*}" 1 7 9 2 .) emléke, Canova szép müve carrarai márványból; s egy a? lagú
nák3 tengeri dicsőségének fényét taftusító zászló,
mellyel Morosíoi, Velencze utolsó nagy em bere, a'
Lepantonál megvert török harczban nyere.
Á1 vitézség3 3s általa szerzett dicsőség5 e szép
emlékíhez közel állnak ismét a sötétleg durva kor3
borzasztó müvei, mellycket a féltékeny zsarnokság
gondolt ki azok5 kínzására, kiket bűnösökül akart,
vagy vélt tekinteni Két p&nczél, mellyekhez aczéh
sísak van forrasztva, ktnzószerekül használtattak aT
vallatásokra: a 3 vádlott1 melle és feje fért azokba, s
e 1 tagjai fokonkint addig sajtoltattak, míg nem val
lott, vagy — vallani nem tudván, avagy nem akarván, ha elég lelki erővel bírt az iszonyú kínokat
elviselni — míg melle s koponyája izekre nem zá
ratott. Az egyik fül5 irányában nyílás van, mellyen
a 5vallató bíró hallgatá a vallatott3 fohászait, jajait’s töre
dező szavait! — Két üveges ajtajú szekrényben sok nemü salakú pisztolyok, kések, handsárok s puskák közt,
több gyilok is őriztetik, mind megannyi — kivált

ez utóbbi — kedves s egykor olly igen rettegett fegy
verei az olasz bravoknak. *) Varrnak e? tőrök közt,
melyeken számok láthatók, a díjt jelentők, melly
a döfés mélységét jutalmazandá; másokban méreg
lyuk vehető észre, melly egy nyomantyu által fel
nyit, Voltak kristályból készült gyilkok is, mellyek
a sebbe töretlek, hogy azt teljesen gyógyíthatlanná
tegyék. De mindezen öldöklő eszközöknél iszonyúbb
azon lakat, mellyel hagyomány szerint a’ Carrarák’
(paduai zsarnokok) egyike, féltékenység! dühében
neje 5 hűségét akará távolétében biztosítói! . . . s
amaz íjul szolgáló, a’ vékony tűt tovalökő kulcs,
mellyel egy ifjú a szeretett, de őt viszont nem
szerető s azért kezét el nem fogadó hölgynek előbb
jegyesét, aztán szüléit $ testvéreit, és végre ma
gát a leányt áldozá fel őrült szenvedelmének! —
Rettenetes időszak! midőn a’ szép Itáliában is a
dicső az aljashoz, a1 nagy a pulyához, a’ szép ésájtatos a rút- és gonoszhoz olly közel állottának., . .
Á? híres Buclotoro’ mintája, melly a 1 hajóvázak1 teremében szemlélhető, az eredetinek pontosutánzása- és pazar gazdagságával tava! készíttetett.
*) „Bravó** néven neveztettek Olaszországban a’ XVI* é&
XVII. században a1 csavargó orzók >s bérgyilkosok. — Cooper’
„The Bravó**; — és ManzonP „I promessi sposi** czimii igen
jeles regényeikben a1 bravok’ e g é s z jellemző te olvasható.
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Áf Bacíntoro pompás tejó volt, melly évenkint csak
egyszer, Urunk' mennybemenetele1 napján bocsát
tatott tengerre, hogy ennek eljegyzési ünnepélye
nagyobb fénynyel történjék. Nem volt a? keresztény
világban állomány, mellynek annyi s olly lelkidm eretesen, olly nagy külpompával megtartott népünnepei voltok volna, mint Velencéének; de talán
nem is volt állomány, mellynek annyira szüksége
volt volna a néppel elnyomatását feledtető, azt a 7
haza dicsősége- és nagyságáról! mámorba ringató
Ünnepélyekre, mint épen Velencéének.; holott egy
olasz íróként: „a 5 népnek szájában volta' zabla, de
ép 1 azért olly hosszúra kelle ereszteni a 1 gyeplőt,
hogy alig vegye észre, hogy az szájában vm«a De
minden ünnepei közt a 1 köztársaságnak legnevezetesb,
legpompásabb vala ezen eljegyzési, melly 9 9 7 -ben
vette kezdetét, Orseoío Péter dogénak a 7 narentb
nieken vett diadala1 emlékéül; a 7 gyürözési pompa
pedig t i 7 7 - b e n , midőn HL Sándor pápa aJ rőtszakáin Fridiik7 hajóhadán nyert győzelemmel meg*
térő Zianinak aranygyűrűt nyujta át e szavakkal:
„Vedd e gyűrűt, s vele hatalmamnál fogva a ten
gert alattvalódul Évenkint tudasd te , s tudassák
utódid, midőn e 7 szerencsés nap feltűnik, a 7 jövő nem
zedékkel, hogy a 7 ■hódításjog alávetette a 7 tengert
Velenczének, mini nőt férjének.” — A? pápa 7 ta

nácsát sok Bsásadakon át híven köveUe V elence,
©gésn haoyatlásaig;, midőn a hotelen jegyes csak
m osolyba már* sok évek óta,. a hm szertartást;
és a’ virágokkal behintett tengerhez, gyűrűt vetve
csöndes hullámiba t így. szólt a dogeévenkint: „Eljegyzőnk téged e gyűrűvel* igazi s örökös felsőségüok jeléül !“ — A5 Bucinioron ült Oly alkalommal
mindig a’ dogé, a 5 Jdiiiatalmak5 követeb s a' patrí
ciusok’ fiaival; de nem ültek soha — Bedmar1
összeesküvése ( f 6 1 8 ) óta — a nagytanács’ tag
jai, nehogy árulás vagy szélvész által— melly az ar
zenál’ főfelügyelője* esküjének daczára is bekövet
kezhetett volna*) — életük, s igya haza veszély
nek legyen kitéve: mert az említett spanyol követ
által forralt összeesküvésnek czélja vala: a’ Bucintoron jelenlevő minden patrícius’ kiirtásával, megdönteni a’ köztársaságot. Megülte Velencze ef nem
zeti ünnepet még akkor is , midőn az ádriai öböl
m érnem érzé elkorhadt vőlegénye3 hatalmát, ’smi
dőn a Jóreményfok3 körülhajózása és Amerika fel
találása óta megszűnt Velencze a’ tengerek 5 király
néja lenni, s e’ dicsőséget a 5 brit és németalföldi
lobogóknak lön kénytelen átengedni, meüyek a’ ke»} A z arzént!’ gdffiirálíának meg kell© a z ünnepély előtt
etkiklnte, hogy annak lefolyt# alatt hm# fogna Méivéss lá
madnia' tengeren!

leli Indiák’ kereskedését magokhoz szítvén, megron
tották a lagúnák5 azon hiú bálványát, m ely elvégre
merő szemfényvesztés! hagyományokbul lön összeférczelve *..
Eljöttömben még egyszer búcsú pillanatot veték
a 5 két elaggott görög-oroszlánra, meflyek — mint
többen hiszik — az örökre dicső marathoni csata 1
emlékére készíttetvén, i 6 8 7-ben szállíttattak át a’
lepantoi hős által Velenczébe; — s ismét a 5 gondo
lába léptem.
Hajókázásom* czélja Murano volt: egy, a
váróstul éjszakra fekvő, hajdan tükrei- és kristályí
rói, ma azonban csak üveggyöngyeiről nevezetes
szigetke. Megtekintettem egy üveghutát. Bemen
temre & munkások, feledve a 1 néhány eentesimo, #)
reményében a? déli „dolce far niente“ kéjeit — melylyet magyarjaink közt is többen szintoíly jól tud
nak, s fájdalom, szeretnek is, hasokr napsugárokóni melegítésével utánozni — legott sürögtek
mesterségökbeni ügyességüket mutogatni. Az egész
dologban semmi különös; a 5 sz. Márk-piaczon vég
telen mennyiségben láthatók gyártmányaik. A? szi
get’ templomait ismét a 1 vetenczeí iskola1 jelesb fes*) Öi centest®© tesz egy ezüst kraléiért* *s így*síéi
centesimo egy húszast,

tészinek müvei ékesítik. A5 sz. Mihály5 temploma
leginkább érdemel figyelmet a’ homlokzatán és ajtópárkányain elömíő igen jeles vésői! arabeszkek, és
Paolo Sarpi a nagy historicus emléke miatt, mellyel
— halálakor a hatalmas Veíencze, VIII. Orbán’ vati
káni menyköveitőí félve, nem mervén fólállítni —
1828-ban illesztetett ide az e’ tekintetben bátrabb
nemzedék, midőn t. i. a 1 híres férfiú’ hamvai a’ Szer
viták1 templomában fölfedeztetvén, ide áthozattak.
Egy derült reggelen, melly borús s azért a 1
laguoók1 városában kétszerié kellemetlen vasárnap 5
éjjelére viradt, a’ sz. Lázár szigetére csolnakáztam,
az ottani örménykolostort megtekinteni. Mindjárt a
zárdába léptemkor Aucher Paschal atyához, By
ron lordnak egykor az örmény nyelvben mesteréhez
kalauzoltatám. Paschal atya szíves, nyájos férfiú,
melly szép tulajdonokat többi szerzetes társaiban is
tapasztalára, kikkel a’ zárdában mulatósom alatt
találkoztam. B? kolostoriul távol a 3 henyeség, távol
minden pompa; ’s ha látja az ember, mint sürtJg*
nek a’ magány’ e’ férfiai szent hivatásuknak megfelel
ői, csak azt óhajtja: volna bár minden zárdái élet
ezéhez hasonló!.. . Nyomda, könyvkötés, az ör
mény növendékek’ iskolája, s több illy hasznos in
tézetek lelnek tanyát e szigetkén, mellynek azon ré
szén , melly a kolostort éjszakról környezi, ügyesen

és szorgalonimal müveit kert mosolyog virágai- és
gyümölcseivel a? zárda' komor tekintetű falaira. Leg»
inkább örültem én a könyvtárnak: mert haliám f
hogy abban régi magyar könyvek és iratok is ta
lálhatók. Csalódtam. A5zárda 5 ájtatos hívei — Paschal3
szavai szerint— Erdélylyet még ma is némi összeköt*
tetésben vannak ugyan, de 1 0 , 0 0 0 kötetet, «
ezek közt 4,000 keleti kéziratot bíró könyvtárukban
mégis csak egy magyar könyvet sem tudott mutatni
nyájos kalauzom; hanemha azon imát, melly egy
könyvecskében 2 4 nyelven van lenyomtatvaf s
mellyel a’ derék Paschal atya, nyilván, hogy nyelvekbeni jártasságát előttem kitüntesse f több nyel
ven, ’s különösen magyarul is felolvasott, Sajnálám,
de kérdésére őszintén kijelentéül nem-kedvező véle
ményemet magyar kimondása iránt. 6 mosolyga, g
állttá: mikép kiejtését már több magyar látogatók
igen helyesnek találták. „Elfeledém — teve szavai
hoz mosolygva — rég nem gyakorlám magamatu
Ez ugyan igaz lehet, gondolám é n ; de mégis kár
ügyetlen bókokkal áltatni valakit, s így hiúságát,
melly — hiába! — Paschal atyában is megvolt, ápolni. . , A3 könyvtárban láthatni még néhány igen
jól megőrzött papyrtekercset, egy múmiát s gyö
nyörű bibliát örmény kéziratban. A5 kolostor igen
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Jeles -toyvnyo® ó-intézetében épen most vau sajté
alatt egy franczta-örmény-török siótár,
Visszaeveztemben a 1 Lidon kiszálltam, látni
akarván a 1 velenczei népttonepef, melly gondoliereni
szériát hétfőnkint e szigeten tartatík. A1 csatorna,
mellyen a* partra-száUási pontig- evezénk, tömve
volt gondolákkal A? közel csapszékek előtti asztalo
kat és. padokat a’ nép 1 alja foglalá el, s egy kézi
orgona1 nyikorgáskiái a 1 legjobb étvágygyal költé el
épen nem ízletesen tálalt maccaroniját, vagy sült
gesztenyéit; tovább egy nyomora poticinello ugrál
taié rémitő lármája közben arlecchinóját és pamdoloját, majd ismét egy köznapi szegény rögtönző, nya
kéba különféle amuleteket akasztva, s tíz ujj ára egész keze5 fejét ellepő üveggyürűket tűzve , beszélé
el száraz torokkal, g még szárazabb prózában nemzetsége’ történetét, $ különösen egyik notestvéreét,
„ki — úgymond — Nápolyban lakó bgpíszkálófa-gyártóhoz mén vén férjhez, nem régiben azon gyomorgörayeszto kérelemmel járult ő rögtönzősége ke
gyes színe elé: küldene neki potentát *) , hogy fogpiszkáléinak, mellyeket már senki sem vesz, legaKukorlcza-liszlbö! késtUH étek, melly többnyire min
den járulék, nélkül csak vízben főivé, V — ha kissé a* légre egy
deszkán kitéve megszáradó!! — darabokra szaggatva , kedves
ötödet© az olasz köznépnek.
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Jább önmaga vehesse hasznát! . ..tt Belebb egy fánczoló csoporthoz jutottam, hol egyedül férfiak já
rók — fülkinzó zene közben — előbb az eltorzított
franczianégyest, majd az olasz monferinot, s il
lőbb a* keringőt. A? leányok sohasem elegyednek
itt a 5 férfiak’ társaságába, s ha kijőnek is a 1 Lidora,
sétával, avagy egymás közti tánczczal töltik ott idejöket. — E? szép sziget volt kedves mulatóhelye
velenczébeni tartózkodásakor Byronnak, ki annak
délre eső magányos utain, mellyeket magani is átbolygtam, szokott naponta lovagolni*
Innen & köz kertek1 — Giardíei pubblicf — meg
tekintésére evezék, mellyeket a’ köztársaság1 megsemmítője — Napóleon — kezde alakftni; ki, bár szi
get volt bölcsője, s az sírja is, inkább szerette a
szárazföldet, mint a 1 csatorna-utczákat: mintha előérezte volna sorsát, meíly hullámok közé kényszerí
tette a 1 bérczeken repdesni szerető sa st! . . . Pezsgett
itt is az ember,, de nesz alig volt halható, míg a 1
Lidon mégis víg zaj uralkodott*. 'Egyébiránt nem
láttám én sem itt, sem amott népünnepet. Velencze
rég megszűnt az lenni, a* mi volt* A1. köztársaság
enyésztével eltűnt lassankínt a 1 szellem is, melly a’
lagúnák1 lakóinak bizonyos vfgszeszélyü, sajátlagos
bélyeget, nemzeti színt adott; s csak a népnek
mindig s mindenütt azonegy jelleme maradt meg:

ff
„a? mának élés, holnapra nem gondolás !u — melíy
szerint feledi még békéit is, csak legyen neki sza
bad poharak közötti zaj mellett önthetni gyomrába
gyümölcsét hat napi verítékének — a? hetediken!!
Másnap Chioggíába rándulék, hogy lássam a
„Mnrazzi“kat egész óriási nagyságokban. Tömérdek
gránittömegek ezek, emberkarok által emelt sziklahe
gyek, mellyek nem messze a? Lidótul a? Malamocco-kikötőnél kezdődvén, majdnem egész Chioggia
szigetéig terjednek Építésökre, melíy 1750-ben
végeztetett be, a? köztársaságnak tetemes pénz- s
erőmennyiséget kelle fordítnía, Általok a lagonák?
városát kívánta a’ Signoria Adria1 viharzó hulláminak
rohamai ellen óni, biztosítói És czélt éré; mert
mig ef falakon túl hegyekké dagadnak a zajgó tenger1
habjai; azokon belül fodros rétegekbe sodorja csak
a legdühöogobb szél is a 1 lagnnák vizeit. Valódi ro
mai m i ez, mellyet az épen most említettem őzéi
ből b jelen kormány is szorgosan tart fen és javíttat,
hol azt a hullámok megrongálják. A 5 m i' óriási
nagysága igazolja a bUszke fölírást, mellyel Veleocze e habokkal daczoló kőgát1 egyik sziklájára vé
gétét! :
„AUIU R0MAHO
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Chíoggiában nincs semmi nevezetes; hanemha
a’ hosszú, de épen nem különös híd, melly e szi
get1 déli részét Olaszország' szárazföldével összeköti Templomában a velenczei iskola5 néhány mes
tereinek szép vásznai láthatók. Á? lakosok' életvidorsága ugyanazon typust viseli még ma is, mellyel
Tlzíano’ és Goldom korában mutatott, kik több mü
veikhez itt vőnek példányt: arcz- és viseletre a festész; nyelv™ és jellemre a? dramaköltő. — Pisaniró!, ki Zeno- és Contariníva!, a? genuai hadakon
nyert győzelemmel e szigetkénél szerzett halhatat
lan hírnevet, már fenébb emlékezém.
Napáldozatkor értem vissza a 1 sz» Márk1 piaczára. Áz alkonyuSó1 bíborsugárai ragyogtak a „Do~
ganau tornyának golyóján s az e fölött lebegő For
tuna szobrán. Benőni emelé e 1 csinos épületet a 1
vámhivatal5 számára a 7 XVII-d. században. A5 go
lyóra tűzött Fortuna elhagyá nemsokára a1 lagúná
kat , ' s nem tér meg azokba többé a’ szabad Mkö
tő’ kedvéért sete- — talán soha! „Gyönge fonalon
függ néha — mond egy névtelen olasz író — a1 népek1
jóléte. Ha a 5 velenczei nagytanács kérte s meg
nyerte volna az egyiptomi szultánoktól, mi a? köztilk
létezett barátságos összeköttetésnél és viszonos
haszonnál fogva könnyen megtörténhetett volna, a 7
kereskedés' utjának megnyitását a 1 földközi tenger s
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teleli India közt a1veres tengeren át: a1Jóreményfok
vagy sohasem fogott vala felfedeztetni, vagy fölfede
zése nem szülendett olly nagy eredményeket, s a1
keletindiai kereskedés maiglan is Olaszország kikö
tőiben központoséinak ’S nagyrészben Igaza van;
mert a1 szükség kényszeríté a portugálokat Afrika5
körülhajózására, miután Mahomet1 csordái által az
Indiák1 rövídebb útja elzáratván, az azokkal! keres
kedés1 kulcsát másfelé kelle keresni. Most meg van
ismét nyitva e közel ú t , *s a1 földközi tenger5part
jai várhatnak ugyan abból hasznot: de az egyedárusság? dús gyümölcseinek, — míg talán szláv ke
zekbe nem'jutand Ásia, ?s la ro p a 5 egész kelete —
jóformán vége!

V.
VFXENCZE.

Népszokások ; színházak. — Procuratorte ; hírlapok; egy len
gyel utazó Magyarországról —Éji séta a* nagy dsatornán : Velencze* különböző kormányzata ; a’ Foscaií-palota ; Kiáltó ; a1
sírb
o
lt. —
A
5nagytanács’ három végzése. — Árvák’ csatornája-

„Ainsi va la vie italienne: le malin f amour,
le soirla musique, la nuit le sommeí!" #) — mond
Balzac „Massimilla Doniu czimll beszélyében. ?S
Balzacnak igaza v an , Velencze* tekintetében i s : de
csak af két első pontra nézve; mert itt az álom haj
nalkor száll még ma is nagyrészben a* lakosok5 sze
mére. A’ zene egyik életere az olasznak. Egy sllke*) „így megy az olasz élet: reggel a’ szerelem* este
a’ zene, éjjel az álom.**

SÍ

rlilt daljáték a* „Fenice44 színházban, élveset a veleneseinek, mellyet nem cserélne fel a* szárazföldi *
élvezetek1 sok más nemével E* színház, inelly há
rom év előtt leégett, ma ismét egész pompájában
áll: de october vége nem a’ fenicel daljátékok1évsza
ka, s azért csak nagyszerű alkatát menék újra meg
tekinteni. Óhajtanék ollyankor lenni Yelenczében,
midőn Euterpe^ e7 fényes templomában először ada
tik egy éj daljáték, hogy látnám a jelenetet, inelly
igen furcsa vonását mutatja az itteni színházi közön
ség7 jellemének. Illy alkalommal t L — • Cieeroném
szerint — a1 hölgyet, ki első mutatkozik a7 páholy- *
bán, bárki legyen is az, ki szokta fütyülni a foldszini hallgatóság. A7 hölgyek ilyenkor a7 páholyok
előtti folyosókon járdáinak, s tanácskoznak a fölött:
mellyikök lépjen első, páholyába? és a szép velenczei hölgyek zúgolódás nélkül vetik magokat alája ez
— épen nem illedelmes — régi szokásnak...*.
Vájjon mit mondanának magyar hölgyeink, ha illy
jelenetre kellene elszánniok magokat a? magyar szín
házban f Tudom, lenne szóharcz és korholás az il
letlen, barbár szokás ellen, és bizonyosan még üresbek leendőének annak páholyai, mint ma!
A’ „San-Benedettou színházban igen középsze
rű daljátékot hallék; de Bellini1 „Normálja most is
megtölté e? házat. — Egypárszor valék már előbb
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m
is, most is e színházban, s mégis a1 sötét, szűk
’s untalan kanyargó sikátorok’ tömkelegében alig ta
láltam ki a’ sz. Márk’ piaczára, De bár ne találtam
volna oda ez estve! Egy pohár megylére egyebütt
is tehettem volna szert, ’s tévedésem által legalább
azt nyerendém, hogy csöndesb kedélylyel meheték
napi fáradalmim után magas, terepes ágyamba. Most
Floriani1 csinos kávéháza, vagy inkább az augsburgi
közöns. újság 287-d. száma, mellyel a’ sok üres
olasz, és egykét fecsegő franczia hírlap1 átfutása
után egy ismerőm unszolásira vevék kezembe,
elbusított, Miért is kell távol a’ szeretett hazától,
midőn a múlt száradok’ gyönyörű műemlékei’ szem
léletében keresünk édes élveket, kellemetlen 'tár
gyakkal találkoznunk, miket mi árva magyarok, ott
hon is oíly bokrosán találhatunk! . . .
Nem új , de mégis furcsa dolgokat olvasók az
érintett német lap’ említett számában hazánkról
Egy utazó, ’s mi több: egy lengyel utazó írja azokat
— Zágrábból! Olly tömérdek roszat, olly sekély
jóval vegyítve, megvallom, nem szeretnék nap
lómba jegyezni, habár tapasztalatim szinte komorabbak lennének is, semmint valónak a’ lengyel utazóéi
Magyarországban, kinek — szavai után ítélve —
nemcsak együgyű és tudatlan, de valóban gonosz

kalauza is akadt Pozsonyban, s általában magyarországi útjában,
Elmondá e jámbor lengyel (?), az úgynevezett
magyar szójárások5 egy kis gyűjteménye mellett (mi
valóban nagy nyereség lehet magára *s olvasóira
nézve!), ismét mindazon sületlenségeket és kohol
mányokat, mellyek a1 magyar nyelvnek nálunk kor
bács- és bottal! terjesztéséről olly bő, olly kedves
mese-anyagul szolgáltak, kivált drávántuli polgártár
sainknál, az 1 8 3 0 óta megjelent röpiratokban! Szól
e? szegény is ezekről ismét hosszasan; ámde sza
vait ismételnem igen hálátlan munka leeodoe* Azon
parányi igaz, mit e? tekintetben ír, elenyészik ten
gerében a balgatagságoknak, mellyeket egymásra
halmoz* Legbotrányosb, leggaládabb m , mit czikke végsoraiban hoz föl ellenünk, *s midőn arról erőködik gyanusítni a?magyart, mintha nyelve5terjesz
tésének czélja az lenne: magát a jelen kormánytól
(Regiment?) elszakasztani, s Európát, mint kílencz
század előtt, ismét rettegéssel eltölteni! — Uram, bo
csáss meg neki, nem tudja mit beszél ügy sohajték föl,
midőn a czikket átolvasva, a lapot letevém. Vájjon
mellyik században él e1 jő lengyel ? A? XlX-dikben?
Valóban csak testtel, lelke bizonyosan Kaukáz5 1 2 —
13-d, századbeli vadonaiban tévelyeg. Avagy al
szik? hacsak talán a magyar alkotmány s nemzeti6*

gég elleni düh szállván meg éjszaki széltől elzsibbasz
tott fejecskéjét, ébrenlétekor is keserűen nem ál
modik? És ez, mit leggyöngédebben mondhatnék
róla: mert ha elméje nappal és ébervoltában is ha
sonló gondolatokat képes táplálni: akkor a velenczei lagúnák5 egyik szigetkéjén — San-Servoloban #)
— leginkább helyén leendne a boldogtalan*
Onnan nem fogná hírlapokba küldözgethetni bábasá
gait,, nem leendne képes terjeszteni a5 veszélyes
ragályt, ocsmány rágalmait* — Palást, a? legdur
vább anyagokból férczelt palást kell mémelly dolgok
nak, hogy annál bajosabb legyen a 1 valót egész
mezítlenségében láthatni. — ■Nemzetünk koronás ki
rálya-, s általában a5 fenséges ausztriai Házhozi ra
gaszkodásának , újabb időkben is, nem szóval csu
pán, de tettekkel is, oliy nyilvános jeleit adá, hogy
ezeket a5 szlávok5 milliói még akkor sem lennének
képesek a5 história5 örök lapjairól !etörleni, ha sükerülne nekik panslavisticus ábrándaikat létesítői, s
minket a5 többi nemzetekkel együtt Európa5 színé
ről eltörtem* Nem lengyel az, ki e? gyalázatos so
rokat irta; mert lengyel Hlyeket alig írhat. Egyike
ő azon tudós utazóknak, kik a5 tudomány5 szép
ürügye alatt, átkos magvait hintik el amaz éjszaki

*)

Itt van a’ tébolyodottak* kórháza.

propagandának, melly nem kevesbbé veszélyes Eu
rópa’ népei- s uralkodóinak: mint vafának akár az
„ifjú Italia
akár a’ franczia democraták1 dühös
emissariusai. Á3 szlávajku népeknek nyelv általi egyesitése, a’ tudomány’ ’s művelődés’ érdekében
hirdettetik; de tudjuk már, mi a czél e tömérdek
millióitok’ öszszeforrasztásában ? Hanem azt még most
a? tudomány’ örvének, a magyar nemzetiség1 gya
núsításának kell áthathatlan lepelül borítni í E? le
pel1 egyik féreze a1 soi-disant lengyel utazónak kába
álmai is. Annak, hogy a1 Magyar világhóditásra,
vagy Európa1 pusztítására eszméljen, az utóbbi
századokban jelét épen nem a d ta; hanem közön
ség kezén forognak ama1 röpiratok, azon hírlapi
czikkek, mellyekben — ha az isteneknek úgy tet
szenék — egy általános szlávmonarchia létesithetése felől, nem ugyan nyíltan, de mégis elég értbetőleg tétetik szó* E bben, hogy egyebeket ne em
lítsek, a1 párisi „Bevue SIaveu elég bizonyságom, *)
Kern akarom e1 jámbort visszagyanusftni; de fo
gadni mernék, hogy ő is egyike azon elburkolt
szláv-orosz-üterariai hősöknek, kik néhány év óta
Európa1 több tartományait, ’s különösen a1’ testvér
*) Még ekkor sem a’ zágrábi „kis káté nagy emberek5
számára44; sem Saflfarik gonosz földabrosza, sem a* lipcsei „Jahi
bücher dér slavischen Literatur*4 m m születtek meg.
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Horvátországot, sőt honunkat is, bekalandozzák,
’s kik, midőn a’ hírlapokban vagy egyebütt is fel
szólalnak, a’ szlávok' hajdani vitézségét és dicső
ségét magasztalva: azok’ roppant erejéről — ha
egyesülendnének — olly jobb ügyhez méltó fetmagasztaltsággal szónoklanak. —■ Ah! ki tu d ja, nem
jöendnek-e el még egyszer a’ lagúnák’ művészetben
olly gazdag raktárait feldúlni sarjadéki ama vitézek
nek, kik az Oliveta szigetkéről a’ velenczei szüze
ket ’s jegykincseiket egykor etorzák? nem jőnek-e
el utódi azon kalózoknak, kik a’ serdülő Velenczének keletről hazatérő hajóit kifosztogaták ? nem jöendnek-e el, hogy a’ csodavárost, mellynek egy szép
része — „a* szlávok partja" *) — maíglan is
fentartja hajdani nyugtalanítói’ nevét, egészen szlávvá tegyék ? . . ..
IHy gondolatok közt járék fel s alá az „új“
és „régi Procuratoriák" gyönyörű oszloptornáczain,
mellyek sz. Márk’ terét három oldalról környezik., ’s
mellyeket nap- és éjen á t, szünetlenül a’ legtar
kább embervegyület népesít. Alig lesz Velenczének
olly távol zuga, mellynek lakója e’ tornáczokat na
ponta legalább egyszer meg nem tekintené. Itt vég*) „Riva rtegli S c h ia v o n ia ’ doge-palota előtt a’ „nyílfásös kertek*4 felé terjedőfeg*
'

BT
zi a? kereskedő ügyeit, itt szerződik a hajós bére
iránt; itt ad az ügyvéd tanácsot védenczének; a 5
terhész itt költi el reggeli s esti falatját; itt írja
meg a’ levelező tudósításait; itt váltanak a’ szereb
mesek sóvár pillantásokat, ?s itt szíja a’ török* ör
mény és görög — olly nagy ellentétben af velenczei mozgékony olaszszal — egész keleti lomhaság
gal hosszú csibukján át dohánya füstjét; szóval: ez
szíve Veleneze’ életének, mellybe összefoly még ma
is annak apadó vére. A* népzsibongásból itt élesen
rí ki koronkint a1 czukrozott gyümölcsöt áruló, vagy
opera-könyvecskéjétkinálgató gyermekek5 sipító kia
bálása; farsangon át gyülhelye e? tér az álarczosok*
tarka csoportinak, s illyenkor élete még vídorabb
lehet: noha akkor sem hasonlítható már ahhoz,
melly azt élénkíté a „Venezia dominante" korában,
midőn t. i. a köztársaság hatalma még nagy ?s ret
tegett volt földön és tengeren. — 0 milly dúsan
rajonghatott akkor e szép piaczon az é le t,, mellynek végvonaglásiban is olly nagyok, olly varázsszerüek
romai!
Éjfélt rég el véré az e piacz’ nyugatéjszaki ol
dalán nnagasló óratorony5 harangján aJ két érczóriás8 Áz éj csöndes vala: mint szokott lenni meg
szűnt viharok után a’ pihenő természet* nagy ünne
pe. A* t é r , mellyel minden irányban át meg átfu-
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toltam , a? megs2 akadozott feüegek közf/botygó faokf
szende világánál, mint tündérek5 enyelgő csarnoka
tűnt föl előttem. Nyugalma a Dogana előtti vizek
nek, mellyekben örökön lebegő pyramisafakban csil
logtak a5 hold5 sugárai, a5 píazzetta5 oszlopai közé,
’s innen gondolába csalt. Látni akarám a5 nagy csa
tornát, látni a5 lialto1 világhírű hidját, és látni a5
tengeri királynő’ rabszolgáinak pompás márványpa
lotáit ; látni mindezt, illy szép hold világos éjen!
A5 még itt tartózkodó nobilik salonaíkba gyűj
tenek: mert éj aző nappaluk. Társalgásuk zajtalan:
mint gnomok5 és gnomidák1 szelletcsevegései sziklák’
üregében. Még nem volt idő arra, hogy a’ bizal
matlanság, mellyel a5 tizektőli rettegés szült a5 lagunai nemességben, meghittebbeik iránt is, kiforr
hatott volna keblük5hő vériből. Ügy vannak ők, mint
rab, ki soká viselte a5 békót karjain; enyhült a*
sajgó-szorítás: de helye sajg még soká, miután a5
bilincs már széttöretett. Mi századokon át szivárga
vérébe a népnek, nem vetkőzhetik ki abból a1 leg
közelebbi nemzedék. — A5 társalgási nyelv Velem
cze5 salonaiban, kivétel nélkül, olasz; nem mintha
egyéb európai nyelvekben, s jelesen a' franczia- s
angolban is , jártasak nem volnának Velencze* szép
hölgyei: hanem mert szégyennek tartják Petrarca'
s Tasso5 gyönyörű nyelvét, melly övék is, idegen5

m
kedvéért mellőzni. Háromszor kedves nálok az ideg én , ha képes olaszul felelni első kérdésökre. Oh
mikor szálljameg, hazáin! hölgyeid1 keblét is e szé
gyennek drága* gyümölcsöt termendő érzete? Mikor
fogják a magyar pénzen épült palotáknak külföldi
virággal ékes szőnyegei visszazengni a Berzsenyi s
Kisfaludyak’ kellem- s erődús nyelvét úgy, mint zen
gik vissza Dante ét a#-itteni márványok?
Eveztünk. A1 csatorna1 habjai nyugodtak. A1
síri csöndet, melly eL márványkoporsók közt körül
fogott , csak ritkán zavarta meg az éji szellő gyön
ge fuvalma, s a’ távolban íjról lepattant nyílként
repülő egyegy sajka5 könnyű suhamlata, Sajkászom
hallgatott: hosszú lapátjamera csattant a5 holdatfúrösztő habokba, s mintha félne meghóborítni a'
mély némaságot, dal és zaj nélkül merítgeté azt a5nyu
govó vizekbe, mint Álbion5halhatatlan bárdja mondá:
„Némán evezget a* dalát felejtett sajkász.“ *)

Á? jelenetben olly nagy költőiség feküdt. IIoszszu századok terjeszték ki fölöttem s köröttem szár
nyaikat , ’s a5 szent borzalmu perczben:
„Bepillantékaz őskor’ i d e j é b e **)

’s a1 mint a1 csatorna5 két partján a’ Foscari-, Lo•) Child Sorold } IV* Ének.
**} „I iook intő the limes of old/* OSSIAN.
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redan-, PIsani- s Martini-palotákat, a5 nagyszerű
Rialtoval emelkedni látám: újra megnyíltak előttem
Yelencze5 történeteinek évkönyvei. Mennyi nagy és
dicső, mennyi aljas ós borzasztó tettel irvák tele azok
nak lapjai! Minden Oly palota, mellynek magas ab
lakain fenyőtábla akadályozza a nap5és hold5 sugári
nak az elpusztuló csarnokba hatását — egyegy fe
jezet ; minden kalyiba, mellynek szűk nyílásain
szendén raosolyg be a* csillagfény az alvó terhészre
s rongyos porontvira — egyegy lap azokban. Ide,
a’ nagy csatornára jőjön az, ki Velencze5 történe
tét tudni, a5 megfoghatlak köztársaság5 intézeteit
megfogni akarja. Egy iíly éjen át többet tanulhat ?s
foghat fel itt, mint ha átforgatná a?_ köztársaság1
minden krónikáit, mellyeket sz. Márk1 „provvedifcoraia és „avvogadorai“ részrehajló tollal jegyeztek föl
a? jövő nemzedékek5 áltatására!
Forrt a5 világ. Áz éjszakról délnyugatra toluló
népcsoportok megingadoztaták azt sarkaiban* Re
megtek a megindult földet lakó nemzetek. Hont ke
restek, kiket kedves fészkeikből tovarezzentett a! fel
bőszült keselyű. Jött Attila vérengző huntáborával,
%
s melly futott ostora előtt a5 nép — Yelenczét al
kotó! Századokon át látta ború- és derűben lenyugodni az ellenséges hadak által csak ritkán zaklatott

lagúnák7 iszapos vizében a napot, melly büszke
hatalmára közel ezred évig mosolygott. — És forrt új
ra a világ. A? nyugatról felsugárzó civilisatio előbb
fényével önté el azt, majd fegyvert ragadtak az el
nyomott nemzetek, s táboraik alatt megindulta1
föld, megindultak az azt ölelő tengerek; és a? -felzúdult hullámok eltemeték a7 büszke respublicát!
Hagy események Mézék föl az állományok7 sorába
Velenczét, s hatalmasbaknak kelle még jőni, hogy
azt azok7 sorából kitöröljék. Á? tölgy, mellynek
nem volt gyökere, s törzse csak kiévé tengett szá
zadokon át, nem állhata ellent pompás lombjaival
a nyugatról feltörő viharnak. — Megdőlt! . . .
Hárem kormányforma tűnt föl e — számra
7 2 — szigetkéo. DEMOCEATIA volt az első:
minden sziget választa évenkint egyegy tribünt, ki
tetteiről § közgyülekezetnek tartozott felelni. Heracleábae 697-bee választa először e’ gyülekezet
egy főnököt dogé (herczeg) névvel, ’s így tévé ön
kényt MONARCHIÁVÁ a?köztársaságot: mert egész
életére ruháztatván fel a5 dogé herczegi czím- és ha
talommal, ő biván össze a1 polgári ’s egyházi közgyülekezetei, ő nevezvén bírákat és trsbunokat, s
kezeibe lévén korlátlanul letéve az adó7, mint színte a1 béke7 és harez7fejdelmi joga is, ő — választott
monarcha volt Azonban a ? leíjeshatalmu herczeget

m
még az összes nép választotta 1 1 7 3 -ig , s így a'
néphatalom1 nyilatkozata, legalább az állomány5
fő tisztviselőié1 választásában 9 megtartatott. De a
gyakran történő néplázadások és vérengzések, melylyek nem egy dogénak kerültek életébe, s többnek
hazájába, vagy legalább herczegi süvegébe * ), ve
szélyre tevék ki az állományt: midőn még az ele
mek1 pusztítását is leginkább herczegének volt haj™
landó tulajdonító! a? nép. Miként a1 viharzó elemek*
dulásiban a* magasabban álló tárgyakra szokott a*
menykő lerontani: úgy sújt szinte a* szenvedélyek*
forrongásiban a* nép is a1 fölötte álló egyénre; s
Velenczében ez egyén a* dogé volt. Mint rendszerint
mindenütt: úgy itt is önnön háborgó szenvedélye
törte meg a? nép* kormányzati jogait, ezekkel elein
te befolyását, s utóbb szabadságát. A* nép mindig,
*s mindenütt egy bélyeget visel: nem ész, nem ok,
hanem szenvedélye vezérli tetteiben. Ez oka, hogy
kormányra nem való: mert jogait önmaga koczkázza e l . . . A* birtokosb polgárok Velenczében is mó
dot kerestek a1 koronkint megtérő népzendülések1
eltávolítására, s az állománynak önszemélyök* s
vagyonuk1, sőt maga a1 nép' bátorsága általi biztosi*) A5doge-sthregnek „Corno“ (szaru) volt nőve a* néj>'
nyelvűn.

fcására is, behozatott a? választottak általi doge-váiasztás. Tizenegy illy választott tévé 1173-ban Zía~
m fejére a’ doge-süveget. Áz úján választott dogé
pénzt szóratott a? népnek, mintegy kárpótlásul el
vett jogai’ legszebbikének dijába, s a’ meglepetett
nép fölszedegetve az aranyakat — hallgatott! Mi
dőn 1289-ben Thiepolo Jakabot kiáttá ki herczegill
a1 palota köré gyűlt néptömeg, szava már nyom
nélkül hangzott el csarnokában a1 Negyveneknek,
kik a? zaj után hatod napra, mintegy gúnyára az
eladott szabadságát visszakövetelni látsző népnek,
Gradenigo Pétert — az aristocratiának e megteste
sült bálványát — mutaták be neki dögéül A? Negy
venek1 e* tanácsa, mellynek eredetét mély homály
borítja, veié meg alapját az ÁRISTOCRÁTIÁ1 korményformának; melly, miután 1298-ban a nagy
tanács bezáratott, a z a z :-a ? hobilik1 örökösülése ki
mondatott, fs a1 nagytanácsba már csak „per suos
et per vigintí quinqtie annos“ lehetett jutni, ■1 3 1 5 ben pedig a? patriciusi aranykönyv létesült, csak
hamar az aristocratía legkárosb* nemévé — olygarchiává — Fajulván : saját kezével pőrölyzött a1
Tiepolo ioemond5 öszszeesküvésekor ( 1 3 1 0 ) felál
lított Tizek* tanácsa által önlábaira is békákat s
karjaira bilincseket! E? rettenetes tanács, melly a
Foseart1 herczegsége5 idejében alakított három inqui-
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silóira!, a spártai ephorok1 utánzásául tekinthető:
valamint egyfelől óvszerül szolgált az olygarchák1 ál
lományra! hatalmas befolyásának, s a5 nép’ elnyo
matás általi ingerültségének csökkentésére, s így
nélklilözhetlen tényezője volt Velencze’ illy institutiók
melletti hosszabb, századokra terjedt főnállhatásának:
úgy másrészről korlátlan hatalmával s kimondhatat
lan féltékenysége- ’s kegyetlenkedési rendszerével
aláásott fokonkint minden ■polgárerényt magában az
aristocratiában is , és kivált hiú vázzá alacsonyítá a
köztársaság’ herczegi tisztviselőjét. Üres fény és
pompa lön a1 dogeczím, mellyel a’ nagytanács ragyogtatott egy minden hatalomból kivetkeztetett,
valódi gyermekbábbá faragcsált tagjára, mellynek
midőn lelket akarna ismét adni a5 népet megszánt
vén Faliéra: fejével fizette meg a nagy m eré n y i!... .
‘
— Látja-e, Signore, ama1 házat ott, mellyel
egykor Yelencze* palotái közt pompára' egy sem
múlt fölül?
E ? szavakkal riaszta föl kedves ábrándimböt
sajkászom, ki mindeddig szótlanul szegdelé gondo
lája’ orrzatán hosszú lapátjával a1 hold1 sugáritól kö
röttünk képzett oszlopokat,
— Ez itt a? szegleten, melly előtt épen el
haladunk, a Foscarik5 palotája volt.
Nincs Yelenczében kissé korosb sapcász, ki

Poscari Ferenc* dogénak, ’s Jakab fiának gyászos
történetét nem tudná, ’s ki e palota előtt elevezve,
mintegy akaratlanul is lélekreható andalodással nem
intonálná e' szép verseket:
„Giá strappato dali’ altima
Fibra dél petto IS core
Eanno a Foscari ; il calice
Consunto ha de! dolore.u •)

Ezeket dallá az én sajkászom is, mialatt ker
temre a’ hajdani palota5 közelébe hajtá gondoláját*
— A1 hold nem világító már a lakra, a ez báskomoran magasult fel a csatorna1 vizéből, pusztulásnak
indulva* Álszobái rakhelyül szolgálnak af muranoi
üveghutákba szénnel kereskedők1 valamelyikének,
s kedves tanyául a’ denevéreknek! Magas ablakai5
rozzant fenyűtábláin kényökre csapkodnak be a zá
porok5 nagy cseppjei, ?s a5 megrepedezett márvá
nyok1 résein kedvökre zugnak keresztül a? szelek1
vad szárnyai!.., Hová tűntek a napok, midőn
mennyei kéj között ölelte karjaira a* derék Ferencz
első unokáját, Jakab fiának, Gontarini Mariától szüle
tett fiát? Napjai a fény és pompának, melyekben
tízszer huszonnégy óráig ünnepié a? Signoria sz.
*) „Kitépve már keble’ legbensőbb rejtőkéből Foscarf
szíve ; a* fájdalom* keíyhéfc kiitta teljesen/*

Márk' piaczán tiszteli és szeretett herczege' egyet
len hős fiának menyekzőjét, ah hová tünétek ?! Elkfnza titeket az ármány ég respublicai gyűlölet, ?s
maholnap feledni fog talán az együgyű sajkász is
költőieden életében, s csak a1távolbul jövő idegen
fog egyegy mély sóhajt hozni a' romnak, melly azok
szomorú emlékéül nézdel a1 csatorna' hullámiba!
A1 két Foscari1 gyászos történetét, ha nem is
aristotelesi szabályszerűséggel, mindenesetre nagy*szerüleg dolgozta fel Byron főnebb idéztem tragödiájában, Azért nem untatom az olvasót sajkászom5azt
tárgyazó együgyű előadásával, mellyel azonban én
olly örömest hallgatók a1 szinte elérzékenyült beszé
lő5 ajkairól Az apa kétszer mondott le a* herczegségről, s lemondását nem fogadá el a1 nagytanács;
utóbb a' tízek kényszeríték őt a' herczegi szék' el
hagyására, Fia háromszor vonatott kínpadra, s há
romszor Ion száműzve hazájából, háromszor elszakasztva szeretett nejétől s kedves gyermekitől, bűn
ért, mellyet — mint halála után nemsokára a5 tet
tes önkényt megvallá — nem ő .követett el! Lőredano Jakab, a' Foscari-család' halálba üldözője, ki
nagybátyja' meggyilkolásában, ’s atyja' rögtön kimúltában a? dogé1 karját hitte lappangani, kereske
dői könyvében nyílt számadást vitt e* czímmel; „Fo
scari Ferencz atyám5 s nagybátyám5 hálákért44; s

midőn az ármányai1 következtében letett nyolczvanegy éves dogé meghalálozolt, a lap másik oldalára
ezt jegyző: „Megfizette/1 — Oroszlán - respublicat
számolás!
Mialatt sajkászom regéjét végezte a’ „Ríaltou
alá értünk, melly óriási nagyságában egyik legkitű
nőbb nevezetessége Velenezének. Építője.: ,Da~Pon~
te A. volt? 1 5 9 i-b en . Roppant kőív eaf a* nagy
csatorna felett; rajta három rendbeli átjárás: egy
középen, s kettő a 2 4 bolt mögött, mellyek két
oldalára építvék.
Századokon át daczolt e kőtömeg az idő’ vas
fogával, s daczoland. talán még soká, hogy hirdesse
építője’ vállalkozati merészségét, ki — hagyomány sze
rint — nem bírt elég bátorsággal: jelenlenni, midőn
a 1 mű1 befejezése után a faalkotmány mellőle szét
szedetett, önmaga sem bízván annak állandóságába;
mert ha összeomlik az, talán az ólmok alatt fogott
volna vezékelni élte utolsó napjáig lángelméje1vakmerő
röptéért! Sansovino, ki Velencze tündérpalotái kö
zöl többeket épfte, Tiziano s Aretino1 barátságas bőkezűségének köszönheté csak, hogy kiszabadul
hatott a1 börtönbül, mellybe őt a? nagytanács záraié,
midőn egy általa épített kapu-ívezet a1 hajdani könyv
tárpalotában, a1 faszerdék1 szétrakatása után, össze
omlott. — Velenczében sem a1 dús, sem a1 sze7
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gény, de még a1 művész sem volt ment nem-sükertilt vállalatának zsarnoki dijától f
Á1 hidat elhagyva, sajkászom jobbra kanya
réit, s nemsokára keskeny, sötét csatornán valánk,
mellyre nem hatott aThanyatló hold’ lankadt ezüst
je. A’ Santa-Maria-Formosa templom előtt evezénk,
s gondolierém, ki úgy látszik Veleocze1 ős regéinek
ismeretét örökségül nyeré nagyanyjától, ismét megszólamlott:
— Hallotta, avagy olvasta-e, Signore, Gherardo* és holt jegyese’ történetét f
Válaszom tagadó lön.
— Ha megengedi, ha unalmára nem le sz ,
signore, elmondom azt önnek. Rövid, Igen rövid
az egész. Akarja hallani?
Ismerve a’ veleoczei sajkászok5 fecsegő termé
szetét, hogy kedvét ne szegjem — udvariasság
ban sok magyar dandynek példányul szolgálható —
gajkászomnak, kérém : mondaná el a’ történetek
— A? hányszor elevezek e templom mellett,
mond Piero, a sajkász, mindig eszembe jut e? tör
tének Akkor is illy szép éj lehetett, signore, mint
m ost Isten adja, hogy olly kedvesen viradjon ránk
is a1 nap, mint viradt a’ bátor Gherardora.
Kétségkívül még folytatandá Piero bevezetését,
s az hosszabb leendőit, mint a1 beszély maga, ha

nem figyelmeztetém vala arra, hogy a5 pitymallat
már közelgvén, nyugalomra szeretnék jnenni, s
hogy hajózásunk1 czélja — a1 Piazzetta — igen
messze nem lehet,
— Értem, Signore, értem; 'mond Piero.
Rövid leszek* Mert hiheti, Signore, ón nem is tud
nám azt olly czifrán elmondani, mint azok a tudós
írók, kik az Hlyekből egész könyveket képesek csi
nálni . * ..
— Tehát mi történt Gherardoval ? esém sza
vába; tartva attól, hogy bevezetése csakugyan
hosszabb leend, mint a5 nagycsatorna.
— Gherardo, mond sajkászom, bal kezével
egyet igazítva süvegén, derék, hős ifjú volt, s
olly szép, hogy korában a’ lagúnákon nem volt hoz
zá hasonló* Á1 respublica szentföldre küldvén herczegét a keresztes hadakkal, Gherardo is vele m ent
Soká odavoltak, s meg is verték — a5 görögöket.
Bevégezvén a1 háborút, győzedelmesen jöttek haza
a gályák, s as nép nagy örömmel kisérte szüléihez
Gherardo!, ki, mint az öreg dogé mondá, legvité
zebbül viselte magát a csatában. Gherardo szüléi’
arczán, mind a’ mellett is, hogy nagy volt örömük
fiók1 dicsőségén, bánat5 nyomait vévé észre, s mi
után jegyesét jőni nem látá, kérdé: mint volna az,
hogy Rozilda nem sietne ölelésére? Kérdésére szti-
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léi szemüket kezükbe rejtve, zokogással feleltek,
mondván:^ őt a halál jegyezte el, s hogy épen az
nap vitték volna meghűlt tetemeit a sírboltba.
Ezt hallván Gherardo, ki élt, halt szeretett
jegyesében, csak azt akarátudni: mellyik templom
ban nyugodnának a’ dicsőült’ hamvai? s a' mint beestéledett, őrülten sietett a Santa-Maria-Formosába.
Mert látni akará még egyszer jegyesét, habár láttá
ra szíve repedne is meg fájdalmában.
Gondoláját a’ templom előtt hagyva, megparancsolá hű sajkászának: várakozzék rá , míg a’
templomba! visszajöend.
Éj volt A’ drágán megajándékozott egyházfi
felnyitá a? templomot, s azon boltozat alá vezeté
Gherardoi, hol Rozilda koporsójába 2 árva szunyadóit. — Az egyházfinak is vissza kelle vonulnia.
Gherardo egyedül maradt a’ koporsó mellett.
Mély csend fogá körül a’ bús vitézt és a ko
porsót; mély, mint szokott lenni a’ temetők’ nyu
galmáé. Ilt-ott rezgeti csak egyegy lámpa fénye,
de melly nem hatott el a’ kápolnák’ melyébe; a
teli hold1 szende sugárai halványan remegtek be a
gótablakok5 színezett üvegein, s félénken reszket
tek a’ fejér oszlopok’ talapzatain. Mindez szent bor
zalommal tőlté el Gherardonak fájdalomtol szaggatott
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kebelei ; de nem ingadozlatá meg föltételét: látni
még egyszer a’ szeretett leánykát.
Odailleszté vasékét a’ koporsó1 födele s alja
közé. Reszkettek kezei, midőn az összetartó tölgy
szegek a7 feszítésnek engedve, ropogni' kezdettek:
a1 halottak1 nyugalmát zavarni, bőnképen tfint fel
Gherardo előtt, s néhány perczig szándékától viszszaborzadva, tétlenül állt. De győzött szerelme és
kétségbesése; s leemelve a1 koporsó' födelét, könyüszárftó fájdalommal nézdelé hófejér lepelbe bur
kolt jegyesét
— Oh Roziidat sohajta; miért kell itt her
vadnod , mint korán nyílt liliomnak, mellyel lefonynyasztott az éj1hüves sz e le L . . ’S így sóhajtva, levonó
a fejér patyolatot, meily a* halottnak arczát eifedé,
félénken !s óvatosan: mintha tartana attól, hogy
majd fölveri azt csöndes nyugalmából
Némán állt Gherardo, s odamertllt jegyese1
szemléletébe, kinek szép fekete hajzata gazdag fo
natokban nyúlt le a’ keblét takaró patyolatra és me
revült kezeire, mellyek egy feszületet szorftának.
— 6 alszik; susogá Gherardo, szende áb~
rándozatában. Áz egekre! ébredj fel, jegyesem!
lm, vőlegényed1 szava h í: kelj fel, s jöjj boldogítni ő t ........ Ah, te nem hallod, nem ismered többé
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hangját az: S szerelmes szózatának! Avagy üdvezlő
csókomra vársz-e tán ?
’S ezt mondva ráborult Rozilda’ hideg arczulatára, s csóközönnel borítá el az t
Midőn így odaborúlva a drága főre, szerelme’
kínaival klizdene: úgy látszék, mintha némi élet
melegséget tapasztalna elömleni Eozílda ajkain. Ré
mület helyett reménysugár szálfa az ifjú* sajgó mellé
be, ’s fölemelve koporsójában a kedves halottat,
szívére ílíeszté kezét, s érezé: mint kezde az
gyöngén dobogni. . .
Képzelje ön, signore, Gherardo5 megindulá
sát e váratlan jelenetre. Egész testében reszketett:
nem annyira az őt meglepő borzalomtól, mint in
kább attól féltében, hogy a’ kéj, melly jegyesének
életre-térésében mutatkozott, ismét elenyészik. Odatámaszkodott a koporsóhoz, ’s karjai közé szórt
tá a5 fejéröltönyü halottat, ki halvány vala, mint
liliom, melly a’ kelő nap’ melegétől újra üdülni kezd.
A’ mozdulatlanság, melly kevés perez múlva Gherardo’ tagjain is erőt vön, a sápadtság, melly ar~
czaikat elborítá, szoborzathoz tévé őket hasonlókká,
melly a? koporsó fölé látszott e’ pillanatban emelve
lenni.
*f
— A' többit elgondolhatja ön, végzé beszé
dét sajkászom. Rozilda tetszhalott volt; ’s miután

az életnielegség mindkettejük szíve- ’s ereibe viszszálért, odahagyák a’ sírboltot, s a’ bátor ifjú a
koporsóbul menyasszonyi nyoszofyába vezeté szerel
mes jegyesét.
• .
E? közben ismét néhány szűk csatornán eve
zőnk á t, s kiértünk nemsokára a Piazzetta előtti
vizekre. — Piero jó éjszakát kívánt, s elválánk.
Áf hold hanyatlanftndult; sugárai már csak
a’ sz. Márk1 templomának toronykúpjain csillogónak,
s a5 szép téren óriásilag nyúltak el az azt környező
paloták5 árnyékai. A1 három fenyűszál, mellyek
Leopardotul öntött szép domborzatú réztalapokrul magaslanak a5sudár Campanile’ közelében, ’s mellyeknek
csúcsain egykor Cyprus , Candia’ és Morea zászlói
lengedeztek, míg tövükben gyakran a Tizek’ áldózalai függtenek, kopaszán meredeztek fel a1 holdsugórok felé. Közelgett a5 hajnal, ’s a1 szép piacz
néma volt. — Bánatos édes csönd borult a’ lagú
nák’ városára; ’s csak a' sz. Márk1 galambjai’ b u r 
kolásinak gyönge zaját nyögé vissza a’ térés csarno
kokban rejtező viszhang. E1 szelíd madarak megtar
tották szabadságukat, midőn az már rég eltűnt a
lagúnák’ szigeteiről! *)
*) Szokás volt hajdan Y©lencsében Virág vasárnapon a1
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Oh hányszor vegyült habjaitok közé, vihart
nem ismerő lagúnák, vére a1 népnek, mefly köz
ietek egykor olly szabadon települt le, mint sz. Márk'
galambjai a rettegett ólmok alatt! Oh mit és mennyit
nem tön e* nép, hogy biztos fészkében szabad maradhasson! ?5 miután a1külzivatarok ellen bátorságban
volt, önmaga kényszeríté fel szabadsága ellen a
dúló elem ek et!... Szabadság! áldott leánya az égjeknek, mellyel életveszély közt Ugyekszik sajátévá
tenni a nyomora halandó; te bájos ábrándkép,
melly akkor foszlol szét, midőn mármár hő mellére
ölel az érted küzdött milliók1 karja, oh nem vaíál-e,
és nem vagy-e te hiú vágy, csalóka tünemény,
avagy nem-e ama1 telhetlen istenség, mellyért miiHők' vére folyt, milliók hordtak rablánczokat, szén™
védték kínokat, s milliók* élete fonnyadt el szlrmos
sz. Márk* templom®' tornáczának tetejéről galambokat röptétől
le a’ pí ácson összegyűlt nép közé, ’s hogy rop tikben némileg
akadályoztassanak, lábaikra papírdarabkák köttettek, E* galam
bok közöl egykét pár évenként a* templom* tetejére, *s a' dogepalota8 ólomfedele alá szabadult. Elszaporodásuk után a’
nagytanács ólakat készíttető számokra, és különös hivatalost
nevezett, ki azoknak naponként eledelt hintene. A ' franczla
foglaláskor e’ hivatal is megszűnvén , sz. Márk’ galambjait a4
lakosok tárták eledellel, míg arról a’ kormány ismét gondos
kodott.
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börtönökben a5 nélkül, hogy ők, vagy a jövő
nemzedék élvezőleg karolhatott volna sóvár szivére ?!
Ha a mull századok’, ha az elenyészett nemzetek’
évkönyvei nem mesék, te sohasem létezői Nem
volt állomány, mellynek miqden polgára részesed
volt volna: Athéné1 rabszolgái, Spárta helotái, ló m a’ plebejusai, Anglia’ nyomora proletariusainak
ezrei csak nevedről, avagy talán még" így sem is
merőnek í . . .
A’„Mercerián44— Velenczének a’sz. márk-piaczról „Rialto44 felé vezető — utczáján mentemben, az
egykori nagytanács’ ama’ három végzése jutott eszembe, mellyek a köztársaság’ nemeseinek halálos
büntetés alatt tilták m eg: a) sz. Márk5 határiból a’
Tizek’ engedelme nélkül távozni; b) azokon túl in
gatlan birtokot szerezni, és c) a’ külföldi hatalmak’
követségivei közlekedni.
Minő nyomasztó rabszolgaság! De hiszen, nem
is fog ma kívánni senki szabadságot, melly a3 haj**
dani Velencze’ patríciusaiéhoz hasonlítson. — S a
nép, az együgyű halász, a’ szeszélyes, elmés gondoliere, vájjon szabad volt-e? Azon nép, melly sz,
Márk’ dicsősége mellett, a3 nagytanács’ atyáskodását gyakran olly hangosan hirdeté? . . Igen, neki
szabad volt játszani, mint gyermeknek, jobbjában
vesszőt, bal kezében édességet tartó gyámnoka

előtt; azontúl, ha szabadabban óhajtott iélekzeni,
az ólom vagy viz alatti börtönök5 forrázó ’s fojtó le
vegője rekeszté el mellét! — Nem, nem kell köz
társaság, ilíy szörnyű szabadsággal! A* mai absolutmonarchiai Velenczének képe, hála az ész’ diadalá
nak, egészen más; s noha nem ollyon, hogy sza
badabb nem lehetne: de szabadabb és boldogítóbb,
mint volt a' nagytanács! kormány’ idejében. Szent
Márk8 dicsősége8enyésztével széttöretett a’ vasjárom
is, melly fiaira kivétel nélkül nehezült; ,s midőn a’
mai tőzsér *— talán az elhamvasztott aranykönyvbeli patrícius1 unokája — rettegés nélkül számitgatja fél fekete tábláján kamatjait, mert kincsei miatt
nem nyomja a1 gyanú, hogy azokkal az állomány5"
veszedelmére visszaélhetne : a? holnappal keveset
törődő sajkászt nem várja nyomora, de szeretett
családa* körében elköltendő szűk estebéde helyett
kínpad, hogy azt: kit, kihez, és miért vitt f avagy
nobillje* titkát *) idegszaggatás közt kivaílja; shogy
*) Ősi szokás volt Velencéében, hogy a* nép a’ nobilik
közöl vélaszta keresztatyát, ki aztán véde, ótalmazéja lön keresztflának egész életében. Az ekként alakult lelki atyaflság
„comparesimo dl san Zuane1* név a la tt, egy jeles olasz hölgy'
szaval szerint , olly hívéül avatá pórrendü keresztfiát a* nobilíoekt miszerint nem vala példa Veleoczében, hogy valaki
az ilíy „komaság*4ezime alatt tett hitét valaha megszegte volna.
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igen gyakran ártatlanul szenvedi kínairól ne szólhas
son , szava, életo az „árvák’ csatornájába*4 fojtassék! *) ,
*) „Canaf degli orfani“ a* San-Gjorgio-Maggiore mögötti
részén a* lagúnáknak.

PADUA.

Vámörök. — Angol utazók. — A’ Brenta' partjai* —* Padua
mai képe. — San-Antonio ; Santa-Giustina , és a’ székes-egy
ház. *— Tanácsterem. — Treves-palota. — Galilei és GusztávAdolf. — PedrocchP kávéháza.

„Örömest hagyom el Velenczét;“ mond Goethe
olasz-utjában. „Egyébiránt jól megrakodtam, s tova
viszem magammal a gazdag, különös, egyetlen ké
p e t/6
Kétséget sem szenved, hogy nekünk száraz
földi lakoknak, hosszabb mulatás Velenczében, nem
lehet kellemes. Egészen más életmódhoz szokni,
mint melly kisdedségünk óta természetünkké vált,
szünetlcnül mintegy börtönben mozogni, bizony ba
jos; s kivált az átmeneti napok, melfyek pedig to
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vábbi ott tartózkodás mellett minden jövevényre
mulhatlanul bekövetkeznek, semmi kellemest nem
nyújtanak. Készséggel fogadám tehát nyájas felhívását
vele-indulásra ama* bécsi családnak, mellyel a1kedves
Sartorio család* triesti nyaralójában megismerkedém’s
a* lagunai nevezetességek* szemlélése közben majd
naponként találkozóm; s megvallom, örültem
szinte, mint Mester Goethe, midőn Mestrénél ismét
szárazra lépve, az elhagyott lagúnák1 vize helyett,
ősztleg zöldelő téreket Játék magam körül.
Korán kefénk, s csolnakunk leúszva a* nagy
csatornán, nemsokára a* vámőröknél állapodott meg.
Az é le t, melly most kivált a* Rialto körüli szűk par
tokon zajonga ? o beh más vala, mint melly azokat
múlt éjjeli sétámkor körülfogó! Ez tündén volt; a*
nap1 keltével szétfoszlának a1 szellemalakzatok, s
emberek jövének helyeikbe, a* mai nemzedék* em
berei: eltörpftni a* nagyszerűt, lesilányítni a* ma
gasztost, mellyel a* phantasia az ősidők1homályiból
elővarázsla!
Az ég borús v o lt: de magasabban szállongtak
a fellegek, semhogy agg Auster nedves szakák1 rázogatását a* földdel éreztethette volna. A* vámtisz
tek, 8 még inkább a? vámőrök, kik málháink1 kuta
tására csolnakinkba sieténck, áldottszelfden bántak
velünk, mint szinte málháinkkal is. ügy látszott
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nekem, mintha nem volt volna egészen természetes

e nyájas modoruk: hanem inkább kölcsönzött, azon
— az osztrák-olasz tartományokban olly — rószkeletű papíroktul, — mi bankjegyeknek szoktuk
nevezni — mellyekkel M** asszonyság5 fiainak egyi
ke, némelly, Velenczében vásárlóit külföldi selyem- s
gyapjuszövetek5 kellemes szagát iparkodott előlök el
rejteni! Sajnosán tapasztalára e1 különben igen mi
veit, s igenis tehetős, mondhatnám, dús asszony
ságban a5 magas fokra fejlett -hajlamot a5 csempé
szetre. 0 Becearia, mennyire igazod van neked!
A? lopás’ e? neme, melly egész nemzetet károsít
meg, nem szül becstelenséget a’ közvéleményben:
mert a5 nemzet7 egyénei azt hiszik, hogy az nem ér
dekli őket; midőn még is általa — többé-kevésbbé
— ők is megkárosittatnak. Á1 köz kincstár minden
fillére a nép verítékének — egyenes, vagy közve
tett adó5 utján begyülő — gyüniölcse; s ki azt
csempészet által csökkenti, a5 nemzetet lopja meg.
— Hanem ki daczoljon a’közvéleménynyel ? ♦.. *
Mestrénél, épen oda érkeztünkkor, rakodott
szárazra egy szinte Velenczéből jövő angol család.
Három tárkocsi, mellyek1 mindegyike a lehető leg
nagyobb kényelemmel ellátva, egypár komoroa,
szolga és — egy majom várta a7 kiaszott vén lor
dot. Mire mi is partra vergődónk, megérkezett a5

lord egy szép szőke hölgy gyei, ennek agg duennájávals s a5 legtágasb üveges kocsiba fölsegfttetve,
négypostalovas hintáival tova robogott, ! f menageriát látva, fogalmam lön az angolok' utazási „comfort“jairól! . . . . A* társaság’ hölgyei kiváncsiak lőnek
a’ lord’ és szép úti társnéjának egymáshozi viszo
nyait megtudni Dolo-ban, hol lovakat válta a lord is,
megtudók, hogy a’ szép szőke hölgy sem neje, sem
leánya, de még unokahuga sem
Mestre és Padua közt többnyire szorosan af
Brenta partjain, gyönyörű térségen, pompás macadamizált utón halad az utas. A* lombardvelenczei
alkirálynak Stra falucska melletti palotáján kívül,
mellyel az azt környező parkkal együtt csak futólag
tetínténk meg, még ma is több nemesizlésü nyara-*
Jó mosolyg a’ szabályzóit Brenta’ csöndes hullámira.
Az egész vidék kerthez hasonlít, mellyben nyárfák’s venyigékkel közbeültetett mezők s öntözött rétek
környezik a pusztuló kastélyokat, s a nyomora
kalyibák’ vakolatlan falait gazdagon felnőtt venyigék
borítják. Azonban a’ görhes szamarak- s öszvérektől
vont talyigák, mellyekkel már itt találkozánk, mu
tatják, hogy e szép és nagy szorgalommal miveit
téreken is vannak — szegények f
Délre járt az idő, mikor Paduába érkezőnk.
A’ mint szoros utczáin belebb faaladánk, szorulni ér-

zóm keblemet. A' sírcsendü város, mellynek élete
rón — miután Attila s Álarik5pusztításait kisínylet*
te , a Carrarák5 megbuktatása után 1405-ben, —
a lagunai szárnyas oroszlán kezde rágódni, s melyfyet a1 franczia sas majdnem tövig emésztett, szo
morú képét tünteti elénk egy hajdankori olasz állo
mánynak , melly fénye- s életével zsarnokáéhoz volt
egészen tapadva elannyira: hogy ennek bukásával
a? város is elvesztené jelenét s jövőjét! A5lagúnák
ban sem kerestem én mai életet; hanem igen, a*
hajdani művészed halhatatlan nyomait. Ott vágyam
gazdag kielégítést nyert, Paduában sem a1 hajdani
élet5 nagyszerű nyomait, sem az újnak kellemeitnem
lelem. Ivezeies járdáin, mellyek a5 házak’ földszíni
egy részét foglalják el, ahítatos arczczal ballag a5
pap, lármátlanul az egyetem5 fürge növendéke, s
csak igen ritkán hangoztatják vissza a5 sötét folyosók1
boltozatai a5 sült gesztenye- vagy szalámi-árusok1
rikkantásait. Némák elhagyatott piaczai is. Az egész
élet, úgy látszik, régi egyetemébe ’s gazdag könyv
tárába zárkozott: eledelül a1 molyoknak, hogy ne
éreztesse a5 tudomány5szent magvait az emberi tár
sasággal? A1 „tudós Padua,“ mellynek alapítása An~
tenor trójai herczegnek tulajdoníttatik, megtartotta
szinte napjainkig komoly, többnyire magoknak ta
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nuló tüdősökhöz illő arczulatát, olly nagy ellentétben
a' körötte mosolygó természettel!
Templomai közöl a? sz. Antal5 bazilikáját em
lítem legelőbb is, melly a keresztény világban közel
és távol ismeretes, — Niccoló di Pisa készítő rajzát,
?s ő kezdé meg építését is, 12374>en, hat évvel
a* „Szentének halála után, A3hat kúp s két harangtorony merészen emelkednek a* főilegek felé'a3 nagyterjedelmű gótstilü épületen. Belseje elárasztva em
lékekkel és szobrászati jeles müvekkel. Á3 festé
szet3 mesterművei — talán mert lelkem eltelt Velencze* képeivel — nem öltöttek szemembe, —
Legoevezctesb sz. Antal3 kápolnája, Sansovino és
Faleonetto által építve. Boltozatát Tiziano Mioio3szép
domborvéseteí; falait ismét Sansovino1, Campagna
Aglio3, TuBio-Lombardo3’s egyéb szobrászoknak cár* rarai márványban végzett, s a1 művészek1 ügyessé*
géhez képest különböző érdemű domborzatai' ékesí*
tik ; közölök I I a czfmszeni1 néhány csodáit ábrá*
zolja* Legkitűnőbb a3IV-d. márványlap, Sansovino3mü
ve , s jelesen az ezen látható pór alakja.
Az e kápolnában carrarai márványalapzaton
nyugvó 1 6 0 7 latot nyomó ezüstgyertyatartó Parodió1 — Genuában született művész — készítmé
nye; egy másik gyertyatartó bronzbui, a3 fő oltár1
közelében, Ricci3 müve, melly művészeti tökélyre
8

nemcsak Paduáhan, de Olaszországban is leghíresebb*
nek tartatik. Hagyomány szerint tíz évi munkájába
került az a derék fiiccinek! Az öreg Giotto1 frescofestése a1 hajó5 egyik szegletében, fólirása szerint,
a1 czfmszept1 „valódiu képét ábrázolja életnagyság
ban* Giotto, Cimabuénak, a? festészet5 ujjáteremtőjének volt tanítványa, s jó barátja a1nagy Danténak,
kinek ihletése után ecseteié Padija1 egy másik tem
plomában — az Annuoziatábao — a1 végítélet! je
leneteket! Öt század haladt .el e müvek fölött, s
a1 mfíbarát ma is csodálattal áll. meg e nagyszert!
eszme1 és a1 kivitelébeni összeillesztés előtt!
A? templommal összekötött kolostorban Szentferenczi szerzetesek laknak. Síneseit a1 franczia ha
dak i 7 9 7-ben érezhetőleg megtizedelték; de maradt
még sok, s vannak még a mai anyagi században.is,
kik azt növelik — az évenkmt ide zarándokoló ájlatos bucsúsok. Az ezektől rendelt misék1 száma
most is annyira megy, hogy a1szépszámú kolostoriak,
nem győzvén azokat végezni, pápai engedelemmel
az év' utolsó, napjain néhány hosszú misét monda
nak , mellyek1 mindegyike ezer röviddel ér föl, s
melyek az olaszoknál „messone“ név alatt ismeretesek!
A1 templom előtti téren Gattamelata híres
zsoldos hadvezérnek rézből öntött szép .lovagszobra
áll. Donateüo1 müve, s első, mely Olaszországban
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a’ művészetek' üdülése után készllle. Valóban alig
érdemle e’ zsoldos illy kitüntetést. Nem küzde 6 és
zsoldos csoportjai honért, nem szabadságért: áruba
bocsátá fegyverét ’s csapatjaiét; ’s megtörtént gya
korta , hogy küzdött holnap azok ellen, kiket teg
nap védett: mert jobban megfizette az ellen karjá
nak erejét.' Nehéz volna megfogni, mint vetemülhete tt a’ közép kor’ lovagias szellemét szinte érzett Itá
lia illy alacsonyságra, ha nem tudnék, hogy a’ sok
olasz köztársaságok és zsarnokaik, részint kerülve
a’ had’ fáradalmait, részint nem bizva az általok le
nyűgözött polgárok’ hűségébe: kényelmesbnek és
biztosbnak hitték fizetett harczosokra bízni védelmét
a hazának, ’s bitorlott hatalomnak, melly a’ küzdők
nek nem volt hazája, nem volt igázója, ’s kik akár
vesztették, akár megnyerték a’ csatát: nem koczkáztattak egyebet bérbeadott életeknél. A’ fizető népek
legfőlebb az ellenség’ zsoldosinak dulásitól menekül
tek a’ győzelemmel; midőn csatavesztés’ esetében
zsarnokot cseréltek csak — igájok megmaradt!
Nagyszerű a’ „Santa-Gínstina“ templom is, melly
noha három század óta áll, - még ma is újnak tetszik:
fényes hirdetője a’ szent-benedekrendi öltöny alatt
nagy épitészt rejtett bresciai Jéromos atyának, ki
tervét készíté. Nyolcz kúpján keresztül hat be a’ vi
lágosság, ’s e’ kúpok’ legmagasbikán a’ czlmszent’
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óriási szobra áll. Belseje egyszerűségében szívemelő.
Földalatti térés boltozataiban mutatják még a’ tömlöczöt, mellyben a szent czímszűz hitét vérével tanusftá.
E’ tömlöcz .fölé hajdan kis kápolna, utóbb a’ mai
nagyszerű templom emeltetett. Szobrok- és képek
ben nem gazdag. Paolo-Veronese’ vásznát, a* czímszentet ábrázolót, a’ kolostor egyik perjele, ki a’
művészt távlat-arányra (perspectiv) akará tanitni, az
által, hogy a kép’ fölső részén látható Megváltót,
hold. Szüzet és angyalokat otromba ecsetével űjramázolá, eredeti szépségétől egészen megfosztá. — A’
mellette levő kolostor jelenen hadastyánok’lakául használtatik.
E’ templom előtt kellemes séta terül el: „a*
völgy’ rétje“ (prato della valle), tojásdad alakban.
A’ körötte vont vizárkok’ benső partjait ’s négy kapu
ját szobrok díszítik, ’s a’ vásári fabódéknak, melylyek Goethe’ szemét itt egykor annyira sérték,- ma
már semmi nyoma. A’ szobrokat egyesek, vagy tár
sulatok állfták: de csak olly férfiak1 emlékéül, kik
valaha az itteni •egyetemben tanultak. A’ svéd ki
rály, Gusztáv-Adotf szobrának itt csak azért nyert
helyet, mert az Galileinek egy előadásán jelenvolt.
Nem vagyok barátja az egyedáruságnak; de az illy
egyetemi pantheont, mellynek kúpját az ég’ azúr
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boltja képezi, igen meg tudnám bocsátni hatóm 5
egyetemének*
A' székesegyház5 első tervét Michelangelo
készfté; de a két századnál tovább tartott építésnél
annyira eltávoztak az eredeti rajztól a1 későbbi épí
tészek , hogy a templomon Michelangeiora mi sem
emlékeztet — Közelge az est mire e templomba
jövénk, s így Bassano5, Liberí és Campagnola szép
ecsetelésiben, mellyek sekrestyéjét díszítik, már
nem gyönyörködheténk. Láttam Petrarcának, a?
kedves rímeiének — mint mondják, igen jól talált
— arczképét, s csak azt sajnálám, hogy af közel
püspöki Iak5köoy vtárábamí képét is oem láthatára,melylyet leghitelesbnek s legeltaláltabhnak álíítnak a paduaiak. Ez a1 költő1 lakának falára volt festve, 9
midőn e ház 1581-ben a1 templom5 kedvéért lerontato tt, a faí e része nagy óvatossággal kivágatott
— Á1székesegyház5egyik oldalajtajával átellenben áll
Petrarca5 szép mellszobra Rinalditól, Canova tanít
ványától vésve carrarai márványba.
Á?* még ma Is nagyszámú ifjúságtól látogatott
egyetem5 épületének rajza Palladionak tulajdoníttatik,
de oszlopcsarnoka nem igazolja e véleményt. Az
egyetemi előcsarnokban Cornaro-Piscopia Ilonának,
1684-ben, élete5 38~d. évében elhalt szűznek szobra áll, melly társaságunk1 hölgyeit, *s megvallom,
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engem is , inkább érdekelt, mint a’ természeti ritka
ságok’ gyűjteménye és a’ könyvtár; sőt inkább,
mint a’ halhatian Galileinek, a’ physicai kísérletek’
gazdag cabinetében látható gerinezcsontja! Cornaro
Ilona egy igen különös tünemény volt a’ maga ne
mében : szépsége’ és tudománya’ híre sok leventét
meghódíts; de 6 a’ Szent-benedekiek’ szerzetruhá
ját öltve fői, a’ musáknak jegyzé el magát, ’s philosophiai tanárkoszorút nyert pártája köré. Beszélt
anyaeyelvén — ■az olaszon — kívül: spanyolul, francziául., latinul, görögül, héberül ’s arábul; értekezé
seket írt theologiai, astronomiai ’s mathematicai tár
gyakról ’s önnön költeményeit hárfakisérette! ének
lé! — A’ ÍUvészkert, mellyel 1545-ben a velenczei nagytanács alapíta, ’s melly annálfogva legré
gibb egész Európában, kincse, tárháza a’ tudomány’
e nemének. Egy, alkotásával egykorú keleti boglárfa leginkább igényli a’ látogató’ figyelmét. Hány nem
zedék tűnt el köréből, ’s hány lángész hunyt el,
melly árnya alatt pihent meg, ’s még zöldéi, mi
dőn ültetőinek egykori hatalma ’s dicsősége-már rég
elenyészett, és zöldelni fog, midőn a’ nemzedék,
melly ma aggságát tiszteli, elhamvadandott!
A’nagy tanácsterem— egy óriási boltozat,mellynek romladozó ablakain szél süvöltöz b e , ’s falairól
zápor mossa le az egykori szép fresco-festcménycket;
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melynek lépcsőin, sőt egész alkatán a mindent emésztő idő oly szembeszökőleg láttatja nyomait—
egyike Padua1legnevezetesb építményeinek' ’s nagy
szerűségével bámulatra gerjeszti a belépőt, kifejezhetlen érzést keltvén kebelében. „Egy elzárt végte
len az — mond Goethe -— ; természetibb emberre
nézve, mint a1 csillagég. Ez kiragad bennünket ma
gunkból; amaz a? leggyöngédebben szorít vissza minmagúnkba bennünket.44 — Egy kis négyszög kö
vecske tartja főn benne a1 Paduához közel fekvő A*
baooban született.Titus-Liviusnak emlékét, kinek po
rai — ha a1 bozontos ném berőr, ki Macbeth1 bo
szorkányaként lakja e rémületes f nagy kő- s fahab
mazokbul alkotott üreget, velünk nem esalékony ha
gyományt közlőtt — szinte itt nyugosznak. Közel av
nagy történetíró1 emlékéhez, Dondi dali1 Orologio
Lukreczia1 sírkövén olvasható, mikép e1 derék hölgy
nemcsak nevét hordá ' az erőslelkü romai matróná
nak: hanem megsértett szeplőtlenségét is akként
tudta -saját tőrével lemosni, mint Brutus1hitvese!—
Látható még e1teremben"a1 „szégyenkő44 is, mellyel
hajdan a1 bukottaknak, poroszlóktól kényszerítve,
mezftlen altésttel háromszor megérinteniük, ’s egy
szersmind a1 nagyszámú népség előtt kinyilatkoztatniok kellett, hogy nincs 5 lírányi értékük adóssá
gaik1 fizetésére. Nagy k ár, hogy e1 szokás elavult;

a vele szövetkezeti gyalázat1 érzete talán hathatósb
inger volna a1 mai civilisált világban olly divatossá
vált — gyakran álnok —- bukások5 megakadályozá
sára , mint a1 pár hónapi, vagy évi fogság! ?
Á? füvészkerten kívül még Treves1 parkját is
megtekintők. Ugyanazon mllvészet-kedvelő s ápoló
Treves izraelita ez, kinek velenczei palotájában, vá
logatott képgyűjteményén kívül, Canova két szob
rát: „Ájax“öt és „Hector“t csodáiéin* Á? művészet
nek maga is avatottja, tömérdek kincseit jobbadán
művészi tárgyakra szenteli e kereskedő báró. Itteni
palotáját gyönyörű kert könnyezi, mellyben ritka
ügyességgel vannak utánozva a1regény világ1 némely
kedves tárgyai® mint a* csepegő barlangok; fekete
sziklára épített lovagvár, mellynek fölsőbb részeire
sziklába végett sötét lépcsők vezetnek; szomorú fü
zektől beárnyékolt patakok, s a t Figyelmemet leg
inkább egy dőíedezett kunyhó voná m agára, mellyben szép rendetlenségben hevernek az alchimistaí
kuruzsbútorok és bőszerek: a nap1 ólja, varázsvessző, olvasztótégely, s a1 t. — Láttára szellemdús Jósikánk5 lelketidéző Káldorának zugligeti szo
bácskájába képzelem át magamat, s csak a5 nagy
Mátyás hiányzott, ki elmerűltömbül szilárd szavával
felriaszszon —
A’ Trento-Pappafava grófi palotában Derain*

frescoi láthatók, és Fasolato Ágoston3 müve: az
Angyalokat mennyből leverő sz. Mihály* Mintegy há
rom lábnyi magasságú carrarai márványdarabból t
végtelen szorgalommal, de lángész1, nyoma nélkül
faragott a? türelmes művész hatvan egész szoborkát*
Az egymásba kapaszkodó, egymáson csüggő ördögöcskék, szörnyű csoportozatot képeznek. Az esz-^
me szinte, mint kivitele is valóban bizarr, de a mű
magán hordja bélyegét a művészet' ismét! hanyatlá
sának; — visszahanyatlandó kétségkívül korábbi pó
lyájába, ha nem jő Caoova.
Ha azt mondám, hogy Paduában nincs élet,
azt épen nem akarám a' kávéházi életről értetni. Mió
ta Pedrocchí igen csinos kávéházát Zapelli fólépfté:
oda csak eljár mégis néhány vendég, ?s jó kávéja,
meggy- és citrom léje, meg rósz szí vara mellett eljátsza szokott dominóját, avagy „bazzicaaját —
szép csöndesen. *) Ái kávéház, melly csak néhány
év előtt készült, pompás, s mindeddig jóformán
egyetlen a5maga1 nemében* Márványzott falain földabroszok rajzolvák, olly jelesen, hogy nyomott pél
dányokéi valánk hajlandók tekinteni. Hogy a1 mándolatejet nem készítik Pedrocchí ur emberei olly je*) A’ „dominot“ ismerik olvasóim; a' „bazzica86 egy ne
me a’ kártyajátéknak , némileg hasonló a' franezia
hoz*
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lesen, mint készíté a* művész főldabroszait: arról
helyszínen volt alkalmam meggyőződni
Mire ebédünket— este öt óra tájban — végez
tük, a* postalovak befogattak, s elsiettünk Vicén*
zába.

Vli.
VICENZA.

Visszapillantás Paduára. — Padua és Vicenza közti vidék. —
Santa Corona‘ temploma. — Teatro-OHmpico. — Palladio* müvei.
— A* tanácsterem. — A’ Copra grófok’ Rotondája. — Bericoi
kolostor.

A’ nap az euganiai halmok fölött álla már,
midőn Padua’ hosszú, halotti csendü utczáin kocsink
Vicenza felé kirobogott. Visszapillanték a’ csillagász
toronyra, melly reám nézve legszentebb maradványa
a’ hajdani Paduának. Kedvéért képes volnék ipegbocsátni a’ lagúnák’ zsarnok patríciusainak azon gyáva
szótörést, azon gyalázatos hitszegést, mellyet Pa
dua’ utolsó hősén Carrara Ferenczen elkövettek; ki
megindulva a’ népét nyomó ínségen, az árulás’ perczében, midőn hűtelen zsoldosi a’ vég clszánással
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védett paduai bástyák' egyik kapuját a' velenezei
ostromhadaknak megnyiták: a nagytanács' ótalomlevelével kezében ment az ellensereg1 nagylelkű ve
zére elé. Galeazzo, ki a1 hőst, tőle nyert sebei1
sajgása közben is tiszteié, szabadon akarta őt bo
csátói; de a' velenezei provveditorik, lábbal tipor
va a1 nemzetek1 jogát, Yelenczébe hurczoltaták Carrarát, hol a1 fónebb leirt iszonyú tömlöczök1 egyiké
ben egy patrícius1kezei által fojtatott meg két fiával
együtt; s Galeazzo, a1 nemeslelkü vezér, ki a1
nagytanácsban szót mert emelni az ótalomlevéf szent
ségének sérthetetlensége mellett,véletlen ( ? ) halál
lal előzte meg az utolsó C arrarát!. .. A1 velenczeiek5
által épített csillagásztorony tömlöcz fölött emelke
dik, melly Ezzelino1 — a1 rettegett paduai zsarnok1
— idejében borzalommal tölté el a vidék1 lakosainak
kebelét Benne folytató a5 honából száműzött nagy
GALILEI tanulmányait és oktatásait, védő szárnyai
alatt a iaguoai oroszlánnak, melly valamint vad politicájának mindent, a* legszentebbet is, kész volt
föláldozni, ha az, nézete szerint, sz. Márk1 bátor
ságénak árthatott: úgy nem mulasztott el soha al
kalmat a tudomány s művészet1 ápolásából kisugár
zó dicsőség1 fényéből koszorút főzni Önhomioka köré.
Itt hallgatók e1 lángeszű férfiú1 előadásit GusztávAdolf, és II. Medici Kozma, — frjdelmi tanitvá-

nyai a? tudomány fejdelmének f £ 1vendégszeretet3
s pártfogás1 tekintetébül örömest, feledné az ember
a5 Carraráe elkövetett iszonyú bűnét a1respublicának,
ha lehetne nemes te tt, melJy a5 vadság* gyalázatos
nyomait egészen tisztára mossa!
Az euganiai halmok, mellyek Petrarca1 keser
gő dalait vísszaityögék, fs Arqua — hol elsősonetteit
irá aJ bűskedélyü költő, s hol ma porai nyugosznak;
hol végre nemes érzéseit szenvedélyes levelekbe önté Jacopo Ortis — balra maradnak a1 vicéim! Ot
tó i Á1búcsúzó nap1 fényében emelkedtek föl a1 szép
rónán e halmok, s tol rajtok a* Berico-dombük,
mellyek1 éjszak! oldalán fekszik Vicenza. — A* vi
dék költői: a messze terjedő lapály*, a jól müveit
szántóföldek1 és rétek1 egyformaságának megszünte
tésére , ’s ez által a* tájkép1 bájainak emelésére nagy
hatással vannak a1rónát éjszakra berámázó tiroli he
gyek, meHyek hóborította bérczeikkel az est1 és
távol1 homályában a1 láthatár mennyezetével olvad
tak össze* Valamint Paduában: úgy ezen út1 men
tében sem láthatóm sehol azon víg életet, azon dal*
ló csoportozatokat, felvirágozott fürtü eémbereket,
ük ét Itáliában találni gondoltam; találtam azonban
számos — noha köbül épített, cseréppel fedett,
még is nyomora — * kunyhókat, mellyek* roskadó
ablakait gazdag venyigék ámyékoiák be, mellyek

közöl a tárt ablakon aszott arczczal, kuszáit hajak
kal, foszladozott öltönyébe burkoltan tekmtgetett
ki itt-ott egyegy agg anyós, avagy piszkos, félig
meztelen porontya a’ szegény lak’ szegény gazdájá
n a k ! ... A’ pompás kastélyok-, szobrok- és puszpángsorokkal ékesített parkokhoz talán nincs egész
világon olly közel a’ szirmos házikó csonka füzeivel,
ganéjmocsáros udvarával: mint épen ezen út’ men
tében. Mint van, hogy ez ellentét-leginkább ez ál
dott földön áll legmeglepőbb valóságában ? Talán a’
„dolce far niente“ okozza azt, mellynek olly annyira
szereti átadni magát az o la sz ? ...
Késő est lön, mire Vicenzába jutottunk. En
nek némileg az arlesegai postalegények is valának
okai, kik kocsinkat, míg a’ postabéren túl némi be
fogási díjt is nem adnánk, elindulni nem engedék.
Csekély vala, mit követeltek; de épen azért nem
akarók a’ csekélységet is megadni, mert •— követel
t é k ! ...
A’ körülbelül 3 0 ,0 0 0 lakost számláló Vicenza
szinte üres, szinte hallgatag volt, mint a’ 4 0 ezer
embertől lakott Padua, csakhogy itt déli, Vicenzában pedig esti csönd vala! A1 zajtalan Bacchiglione’
lassú csevegése, ’s kocsink’ zöreje tévé az egész
neszt, mellyet a’ városban hallhatónk. Kifáradt utitársnéim rövid estebéd után lenyugodtak. Én óhaj-

—

127

_

tám : volnék „ezeregy éjszakai" varázsló, hogy Pedrocchi’ csinos kávéházát Vicenzába szállíthatnám,
’s a’ hosszú estet legalább a’ falaira visszásán festett
colossalis földkép’ nézdelésével tölthetném. Alunni
korán vala, ’s hogy bölcs Seneca szerint életem’
nagy részét „mit sem téve" ne vesztegessem el, papírt
fogék, ’s egy rósz szivart dugva ajkaim közé, nap*
lómba jegyezgetém a’ mai napon látottakat. — És
vájjon' ezt téve nem vesztegetém-e hiába életem’
egy részét: „mást cselekedve, semmit cselekednem
kelle"?. . . Talán nem. A’ reg borús volt. Azonban valamint ciceronénk, úgy mi sem gondolva a’ permeteggel, a’
„Santa-Corona" templomba menénk. Külseje keveset
igér: de gazdag mind a’ mellett is, hogy a’ velenczei pazarfényt nélkülözi; mert Vicenza sok jeles
művésznek volt bölcsője, ’s ezek nem feledék szü
lőhelyüket. Montagna’ „bőid. Szüze," és Giovanni Bellino’ „Üdvezítőnk’ keresztelése," mint szinte a’ fő
oltárnak fekete márványban ez utóbbi által végzett
mozaikolása, figyelemre méltók. De templomokat lát
tam már. Vicenzában, ■Palladio’ hazájában, e’ nagy
építész’ életét, működését akarám látni; ’s azért
nógatám kedves uti-tárenéimat: sietnénk mindenek
előtt a’ kimondhatlanul szép „Tcatro-01iropico“b a ,
mellynek fölírása:
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mutatja, kinek eszméje, kinek építménye. A5 mű
vész itt egészen a' hajdaniak3 színházát idézé vissza
— kicsinyben — a késő századokba, miként azt
stúdiumai után — mert mintákat az idő nem ha
gyott fón — lángesze magának teremté. ?S a1 pompejli romokban két század múlva fölfedezett színhá
zak tanusíták, míEy valódién sejté Palladío azok' épitési rendszerét, elrendezését. Itt nincsenek jele
netváltozási készületek; a' szereplők állandó házakat,
'templomokat, bástyákat, s a5 L képező színfalak
közöl lépnek elő a' proscemuinra, melly között, s
a tojásdad körben emelkedő nézhely' padaí közt ho
mokkal meghintett mély tér vagyon, — Egykor e
színház az azt építtetők által Sophoklesz5 és Eurypidesz' tragédiáinak rósz olasz nyelven! előadására
használtatott; ma emlékéül áll a1művészetek5 föléb
redésének, a' hajdani classicai ízlés' terjedésének,
Itt elváltam-a5 társaságtól; s míg es még egy
templomot ment látogatni, én a1 várost fotóm meg,
— A5 tanácsterem, melly Palladío5 rajza után ké
szült, 's melly szinte a1 velenczei időkre emlékeztet,

nem sokkal kisebb a! paduainál, melynek sorsát,
az idők’ viszontagságai’ nyomaiban is egészen osztja.
A’ széles lépcsőkön lejöttömben, egy kis arsziánfő
lőni szemembe, meUynek nyílt szája, ’s e rút fel
írás:
„DKIWírZIX »E®IWTtt IM fttATUllA. D l fÁStTA**

az óriási lépcsők1 közelében létezett, de ma már le
faragott oroszlánszájra, « egyúttal a velenczeieknek
ide is elterjeded incselkedő politicájára emlékeztetett.
-—* Á? tanácsfaáz1 egyik szegletén két gránitoszlop
áll; kisebb mindkettő af píazzettai oszlopoknál, fs
ezekre itt, a1franczia foglaláskor rólok leszállított szár
nyas oroszlán sem ült többé vissza.
Vicenza gazdag, talán Olaszország1 minden vá
rosai közt leggazdagabb Palladio1 müveiben. fS hát
ha olly dúsak voltak volna e város1 polgárai, mint
vaíáoak a? lagúnák1 olygarchái: akkor a Paladióval
újjászületett építészet1 müveiben! gyönyörködés él
vezetét fícenza egy maga nyújthatná az utazónak!
Müvei1 legtöbbjein látható ugyanis: mennyire kellett
af nagy építésznek — „ki, Goethe szerint, igazán
bensőleg, s belülről ki felé nagy ember volta -—
küzdenie, hogy nagyszert! terveit a1 korabeliek1szel
lemi s gyakran anyagi tehetségihez mérhesse. De
9

130

mind e’ mellett is őrömmel nyugtatja a’ vándor sze
meit Paliadio’ építményein, melyeken a’ részek
nek egymás közt, ’s az egészszeii őszhangzata olly
kellemesen hat a nézdelőre. Szent illetődéssel álla
podéin meg Paliadio' egykori laka előtt, melynek
felsőbb emelete két nemesen-egyszerű oszlopon nyugoszik. Az oszlopokat talán itt alkalmazó legsllkerüitebben a’ nagy művész a’ polgári építészetben. Palladio’ terve után épültek még a’ Chiericato, Tiene,
Porto-barbaran, Valraarano és Folco paloták. A’ Trissino-del-Vello palotát huszadik évében épité Paliadio!
— Míg én a’ lángeszű művésznek magasztos müvei
ben mutatkozó szellemét csodálám: a’ társaság meg
nézte a’ templomokat, ’s vele Paliadio’ laka előtt
találkozván, a’ Capra grófok ,,Rotondá“ja’ megtekinté
sére sieténk, mely a’ város’ közelében egy halmon
áll, ’s Paliadio’ legjelesb építményének tartatik. Négy,
egymáshoz egészen hasonló homlokzattal, m elyek’
mindegyike leggyönyörűbb előcsarnokát képezné bár
m ely templomnak, nézdel le a’ kedves fesztelenség
gel emelkedő palota egy egészen szabadon álló dom
bocska’ tetejéről a’ kies völgyre. Mintája, a’ kúpon
át világított körteremben, egy asztalon látható. A*
drága bútorzata, Colonna’ szép frescoival ’s több
márványkandallókkal díszített palotát ma egy pór
bérnök lakja. . . . Oh Paladió! sohajték, kinek épi-

le lángelméd? Ott, hol korod’ nehézkes épületei’
alakját lerontandó, terveket készítél a’ karcsú, könynyen emelkedő palotákhoz: ma egy esernyő-foldozó
űzi lomhán nyomom munkáját; a’ Capra grófok’
büszke palotájának szép oszlopai közt, egy nap bar
nította borász űl, pihenve a’ nap’ fáradalmai után;
nem értve téged, nem tudva, minő lángelme illesz
tő össze egyes részeit a’ gyönyörű egészet alkotókőtö
megnek , hol letelepedett ’s midőn átfutotta a’ föl
d et, mellyen izzadott, föltekint a’ bericoi csodaszűz
re : csengve jó aratás-és bő szüretért. De iliyenkor
öntudatlanul templommá avatja ihletett imája a* mű
vészet’ e’ szent m aradványt; ’s fohásza olly buzgó, olly
ahítatos; a’ remény, mellyet a’ szent hit gyújt ke
belében, olly boldogító, olly megnyugtató , hogy föl
ér a’ világ’ minden kincseivel, fel a’ művészet’ min
den remekleteinek maradványival! Miután a’ szép
oszlopzatok közöl a’ völgybe széttekintett, ’s a’ napot
munkája felett, hő imája után, leszállani látta: alunni megy, hogy a’ holnapi munkára új erőt nyerje
nek lankadt karjai. A’ napok, a’ holdak jőnek és
múlnak. Béke, földi ’s égi béke leng a’ terhes arany
kalászokon , a’ piruló szőlőgerézdeken. A’ sz. Száz,
melly egykor Vicenzát dögvésztől menté m eg, ’s a’
b it, melly az együgyüen boldog borász’ kebelében
lakozék, teljesítő reményeit, ’s ő .vidám lélekkel
9*

hordja a’ te kezeid által emelt szép homorodásu (ve
zetek alá, oh Palladio! az égk áldásait. ’S vájjon,
nem méltó-e a ’ föld’ kincse, mellyet iífy jámbor izzadozása szüleszte, hite ápoia, reménye növele,
nem méltó-e, hogy művészi kezed’ nyomai alá takarittassék T,.
A’ fellegek oszladoztak, ’s mi a’ „Botondá“tól
többnyire falakkal kerítettszőiősökben emelkedő nya
ralók között, a' bericoi kolostorba menénk, melly
egy Vicenza feletti halmon épült, ’s a’ várossal osz
lopcsarnokkal van összekötve. A’ templomban, meny
nek fő oltára ékességekkel! túlterheltsége 'm iatt, mű
vészi becsű egyes részeinek is elveszi érdem ét, a’
hold. Szűznek régi görög ecsetelésü képe tisztelteik.
A’ kolostor ebédlőjében Veronese Pálnak gyönyörű
vászna látható: „Az Udvezitő, mint zarándok, nagy
Gergely’ asztalánál.11
A’ kilátás e’ halomrul gyönyört!. Alig lehet
egyegy szebb tájképet a’ szemnek kívánnia, mint
meüy itt előtte elterül. A’ halomnak tövében
a' város terjed e l, mellyet a’ Bacchiglione zug
keresztül zöldes huüámival, ’s távolban a' termékeny,
gonddal müveit rónát a’ tiroli hegyek zárják b e ; ke
letéjszakra a’ peduai út kanyarg el a’ venyigékkel
megrakott hegyek’ aljában, ’s éjszaknyugatra a’ ve
ronai ót’ mentében ismét dombok magadénak, és pa-

taták meg tornyok fejérlenek elé kisebb-nagyobb
facsoportozatok közéi, ’s mindezt az ég’ iegnyájasb,
legszebb azúrja boltozza be!
A’ hegyről lejővén, balra a’ vicenzaiak’ ked
ves sétahelye a’ „Campo-marzio“ terjed el, hová
egy szép diadalmi kapun át mehetni, — Fölötte
sajnálám, hogy olly rövid időt töltheték csak
vá
rosban; de úgy van az, ha az ember társaságban
utazik: nem mindig lehet ura akaratának! Úti társ
nőim sietének Possagnoba, ’s én nem örömest nélkülözendém kedves társaságukat.
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POSSAGNO.
CiUadella. — Bassano, — Possagno. — Canova* életvázlata.
— A’ szobrász és Napóleon. — Canova mint építész és fes
tesz. — Mögyűjtemény Canova’ házában* — Santa-Crux bérczegnő1 síremléke. — Elválás. — Utkészités a* trevisoi tar
tományban. — Temető VIcenzában.

Mint az al-koránba hivő muzulmán nagy pró
fétája1 sírjához: úgy zarándokol a1 műbarát szent
áhítattal keblében Possagnoba — Canova születés
helyére! — Felkötők mi is saruinkat, kezünkbe
vevők vándorbotunkat, ’s a1 csengetett rétek és jól
müveit mezők közt vivő szép töltésen, mellyel két
oldalról fiatal jegenyék árnyékoznak, nemsokára
a1 körülárkolt Cítiadella1 rovátkos várfalai alatt
haladánk el az igen kiesen fekvő Bassano felé;
mellynél a töltés megszűnvén, a? zordonan-regéoyes

vidéken dciczögéok gyakran, a? még nem szabályé
zott sédektől hordott kavicsokon keresztül Crespanőig, hol — miután a mellette folyó séd fölé emelt
kis „Rialtoun áthaladónk — megtért megint az olaszországi jó út, ’s nemsokára egy könnyű lejtésen alá
ereszkedve, előttünk állt Possagno, mellynek barnull házikói felett magaslik a tiroli havasoktul idenyúló kopár bérezek’ hanyatlása által képezett asoloi
völgyben a domb, mellyen Canova1 szép bazilikája
— a Pantheon- s Parthenontul kölcsönzött eszméje
szerint a? nagy művésznek — építtetett.
Possagno szerény falucska a trevisoi tartomány”
b á n , mintegy Öt órányi távolságra Vicenzától. Ha
Genova5 bölcsője itt nem ringattatik: mély ismeret
lenségben fogott maradni a végítéletig, mint marad
ni fog sok ezer meg ezer hozzá hasonló nyomora
Jhelyecske. Most korunk5 e?Phydiasa megszentelé azt,
?s öndicssugáriból fénykört vont föléje, melly csak
akkor enyészendik el, midőn az emberek5 kebléből
a szépmüvészetek5 kiolthatlan szerelme kihunyván,
megszünendik azokat a5civilfsatio’ nemes és nagy mü
veinek csodálatára, tiszteletére hevítnif
Á1 barnult, többnyire emeletes kőházak1egyi
ke előtt, — mellyel vendégfogadóul jelelt ki az itt igen
ismeretes postakocsis— megállóit kocsinkat számtalan
néző fogá körűi; miből sejtem , hogy a falu1 egy-

ügyil lakosai mindmáig sem szőkék meg égésién az
Idegenekkel nem-törődést. A5 vendégfogadó, mely*
lyet midőn először megpülanték, sajnálni kezdém
kis karavánunk1 hölgyeit, sokkal csinosb, sokkal ké
nyelmest vaja belül, sem mint külsejéről föltenni
mertem volna; azonban étkekben mér nem igen le*
hete válogatnunk. T éj, fris tojás és meglehetős ke
nyér voltak kitűzve választásul, Js mi téj és rántot
ta mellett vígan tölténk egypár éranegyedet, mialatt
a? barnafürttl fogadósné nyoszoláinkat reodezé. —
Bstebédüok után, minthogy még korán volt volna
lefeküdni, Paravia1 munkájából Canova1 életének
érdekesb pontjait olvasóm fel a társaságnak; s ha
szép olvasőoőím engedik, ide igtalom felolvasásom
rövid vázlatát, azon hiedelemben, hogy kedves do-#
lóg Jeend elöltök e nagy milvészszel, kit nevéről s
Klinikáiról kétségkívül már ismernek, ktalbről is meg
ismerkedhetni.
Canova Antal 1 757-diki november 1-én szü
letett. A tyja, Péter, e1 hegyes vidék1 köveit farag
csáló ajtó- ’s ablakpárkányokká, s ollykor temetői
keresztekké. Nagybátyja, Pasino, a hely körül
ményihez képest, már szobrászkodott is. A1velenczei
Falierik1 pradoi nyaralójában dolgozván Pasino, ma
gával yitte a kis Genovát, hogy megszerettesse ve
le a1 munkát — a1 kőfaragást, mellyből egykor ke*

nyerőt szerzendcné. Ünnepet ült a’ Falieri-család
Asolo melletti kastélyában; sok vendég gyűlt össze
az ünnepre, ’s midőn a’ szakács boszankodnék a’
felett, hogy az asztalra teendő csemegék közti kö
zép üresen maradt volna: darab irósvajat kére a’
1 2 éves Canova, ’s olly helyesen idomzá azt orosz
lánná , hogy a* szép faragmány feltünék a’ művé
szetben járatos vendégeknek. Faliero a’ kis fiúban
rejlő lángész’ művelését nagylelküleg magára vál
lalván: csekély időre még Possagnoban Bemard;
Domokos szobrásznál hagyá ő t: raig nemsokára aztán
Velősei©’ akkori legnevezetesb szobrászához -— Torretto Józsefhez *— adá tanítványul. Két kosár gyű-,
mölcs vala itt első munkája a kis Antonionak. Tizen
hat éves korában Euridice’, ’s három évvel később
Orpbens’szobrát végé az ifjú művész, ki 1780-ban
települt Romába, a’ művészetek’ dús, örökifjú honá
ba , hogy ott aztán a’ velenczei tanácstól megajánlt
3 0 0 arany évdíj’ segélyével felküzdhesse magát
atpa’ fénypolczra, mpllyre hivatya volt, ’s mellyel
olly dicsőn vitt ki halhatatlan műveivel. Itt készítő
2 5 éves korában Ganganeili (XIV Kelemen) pápa’
nagyszerű síremlékét, melly előtt elnémult maga
Milizia, a’hanyatló művészetek’kérlelhetlen gúny-ostorozója , ’s miután bámultából felocsúdott, magasztalásra nyíltak ajkai, mondván: „Canova hajdani,
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nem tudom athenaél avagy korinthi szobrász-e ? . . . .
Még a’ volt jezsuiták is dicsérik ?s áldják a márvány
Ganganeili -pápát41. . . . E5síremlék alapítá meg Canova5 művészi hírnevét, melly minden új müvével
nőttön-nőtt, elaonyíra: hogy már királyok s herczegek versenygve foglalnák el vésüjét a pápa által
ischiai őrgróffá nevezett művésznek.
Művei5 legtöbbjeinek — majd mindnyájának
— mintája egykori possagnoi lakának egyik tere
mében van összegyűjtve. Azok5 részletesb említését
itt mellőzve, eltérek Paravia5 életrajzi előadásától,
s követem a5 Párisba hivatott művészt Napóleon1
császári teremeibe, hol nemcsak vésőjével, hanem
eszével s rettenhetlen lelkesedésével lépe fel a mű
vészet1, sőt emberiség5 érdekében!
Napóleon — kinek Ganova által készített, je
lenen Wellington herczeg1 birtokában levő szobra,
talán tovább tartandja fen emlékét, mint hadi tettei
— második neje1 mellszobrát is a1possagnoi művész5
vésüjétől akará bírni. Azon fölül a kifosztott Italiá
nak megsérült márványkincseit, csak Canovának kell
és lehet vala kijavftni. Párisba jö tt, s 1810-diki
october5 12-dikén vezettetett be a1 művész Duroc
marsai által a1 császárhoz. — Érdekes párbeszé
deik mélyebben jellemzik e5 két nagy férfiút, sem
hogy azok5 némi töredékét, mennyire emlékezetem
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megőrizhető, jelen vázlatombul kihagyhatónak vél
ném.
A’ császár nejével Maria-Luizával reggelizett.
Canova a’ szokott udvari bókolatok után', köszöne
tét fejezé ki a* császárnak aziránt, hogy értekezvén
vele a’.szépmüvészetek felett, ismét Romába tér
het vissza.
— Pária a’ főváros, mond Napóleon; Önnek
itt kell laknia, ’s ön jól teendi, ha itt marad.
— Ön ura életemnek, S íre; viszonzá a’ mű
v ész; de ha azt akarja a’ császár, hogy életem’
szolgálatára szenteljem, meg kell engednie, hogy
munkámat itt végezvén, ismét Romába térhessek
vissza. — A’ császárnét Concordia’ alakjában fo
gom ábrázolni.
A’ császár mosolygott; a’ művész védni kezdé Itália’ szent jogát a’ művészet’ szent ereklyéihez,
olly szabad nyelven, mellytől a’ hízelgők’ gyáva kö
rében már rég elszokott a’ corsicai nem es.. . . De ezek
re nézve sükeretlen volt a* szent és szabad szó:
mert Napóleon inkább szerété öndicsőségét, mint a’
jog’ és igazság’ szózatát!
Más alkalommal Roma, ’s a’ fogolypápa lön
beszédök’ tárgya. Miután néhány merész szót ejtve,
meggyőződött a’ művész, hogy a’ császár, lelke’
mélyében nem ismerne zsarnokságot, ’s hogy őt
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csak hízelgői tevék igen sok esetben oüyanoá, így
kezde szólni.
— Mért nem béklil ki felséged már egyszer
a’ szent atyával?
— - Mert a papok mindig ’s mindenütt paran
csolni ’s uralkodni akarnak, mint tön VII Gergely;
viszonzá Napóleon.
— Napjainkban, ’s kivált felségednek, ki
ura egész Itáliának, nem lehet attól tartani, hogy
ismét uralkodjanak.
■— Igen, mert hiányzik nálok ez; mond Na
póleon , ’s itt kardjára Ütött.
— 0 , az maga még nem elég; folytaié a’
művész, mintegy elmélyedve munkájában, mert
épen a’ császárné’ arczát mintázá.
Szükséges
ahhoz, Síre, még a* augurok’ jóspáiczája is. Sfacchiavelli maga sem merte hátárzottan kimondani: vájjon
Romulus’ aczélának, avagy nem inkább Nyma’ gör
bebotjának *) tulajdonítandó-e Roma’ nagysága?
A’ művész itt több tetteit aorolá fel a’ pápá
nak, mellyek a’ művészetek’ pártfogását tompítván,
igazolák azon egykori állítását, miszerint Italia’ di
csőségét nem fegyverei’ hatalmának, hapem az olasz
lángésznek, ’s az olaszok’ nagy dolgokéi hajlamé
*) Lituus Augurum.
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nak kell inkább tnlajdoníini; 's szavait ez aranymon
daton végezé:
— Eszközölje felséged, hogy imádják inkább
az emberek, mint hogy rettegjék.
November 5-dikén kei vala lefedetni a’ csá
szárné’ mellszobrának; de Napóleon kifáradván éji
munkájában, máskorra halasztá ezen möéldeletet.
Később nagyon tetszett neki a’ művész eszméje,
hogy Concordia’ alakjában vésé a’ császárnét. —- A1
művészt jóslata itt megcsaló! . . .
„Canova szent vallásosságának, ’s egyszersmind szülőhelyében vonzalmának — mond tovább
Paravia —- szép emléke, dicső hirdetője a’ possagnoi bazilika, mellynek alapkövét maga a’ nagy mű
vész tévé le 1 8 1 9-diki julius’ 8-dikán, ’s míg élt, éven
ként eljőve Bőméből azt meglátogatni. 1 8 2 2 -d . évi
septemberben zarándokolt ide utolszor: mert miután
halálát mintegy előérezve, végbucsúul Asoloban a’
Falieri-családot meglátogatá, betegen ment Velenczébe, hol a’ következő october’ 1 3-dikán, fájdal
mára tisztelőinek, ’s kipótolhatlan veszteségére az ál
tala hajdani aranykori polczára visszaemelt szobrászat
nak, meghalálozott.“
Másnap, midőn a’ kelő nap első sugarával
aranyosi meg a’ possagnoi templomkúp’ tarka üve
geit , már úton valónk a’ kis bazilikához. — Széle
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sen töltött út, meghordva apró kavicsosai, melly
ritka kocsinyonaot mutat, vezet a’ szentegyházba.
Romailag nagyszerű tornácza tizenhat gránitoszlopon
nyugoszik. E’ tomácz igen is nagyszerűnek, mond
hatni, óriásinak tetszik a’ templom’ arányában; ’s én
sajnáltam ez aránytalanságot! Avagy, nem vala-e
vétek kétkednem az arány’ pontosságán ott, hol azt
lángelme ’s hosszú tanulmány mérte ki? E’ gondo
lat lepett meg kétkedésem közben, ’s elűzve előbbi
sajnálatomat, megilletődve léptem a’ felségesen
egyszerű Rotondába az óriási ajtókon, mellyek rit
ka könnyűséggel ’s minden legkisebb robaj nélkül
forognak hármas sarkaikon. Négy oldal- ’s a’ fő oltár
áll benne, minden felesleg pompától ’s keresett czikornyától menten, méltóságos öszhangzalban az egésznek gyönyörű egyszerűségével. Mindegyiket je
les ■művész’ festeménye ékesíti. Pordenone', a’ két
Palma’ és Luca-Giordano’ vásznat a’ négy mellék-,’s
Canováé a’ főoltárt. Ezé Üdvözítőnk’ koporsőba-tételét ábrázolja. Canova ecsetelt ifjabb éveiben. E’ ké
pe 1797-ből van, ’s mint haliám, utolsó. Barát
ját magasztalák e’ képet, ’s Paravia után ítélve, a’
festészet’ mesterművének hinné azt az ember. Van
nak rajta tagadhatlan nyomai a’ lángésznek; de az
egész compositio szerencsétlen. A’ ruházatok festé
sében, ’s különösen a’ redőzetek’ természethő ren-
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élezésében, hol Canova a régi görögökön kivül Rafaello1
s Michelangelo5müveit vette sükerdús stúdiumul f e
vásznon is megmutató Canova: mily magasan áll
mesterei felett; de az arczokbao némi határozatlan
ság, s bizonyos egyformaság mutatkozik, mit ké
sőbb lakában látható egyéb képein is vettem észre*
Lehet azonban, hogy az arczvonások1 e határozat
lanságát , s kifejezésben! szükölködését ez oltárké
pen azon mennyei fény1özöne okozza, melly a’ kép
felső részén — igen meglepőleg, nem agg, haoem
erőteljes fórfikorbao — megjelenő Teremtő által a
reá föltekintő hold* Szűzre s a?körUlálló szent férfiak*
és némberekre ömlik alá; s ezen alakok közt van
nak aztán, mellyek a’ művésznek ihleiettséggel teljes
pereseit tanúsítják* — Jeles Megváltónk5 keresztrőlletétele, melly Canova1 mintája után bronzból öntve,
á* templom1 jobb oldalának közepén van felállítva*
Ezzel életlenben, carrarai márvány-koporsóban, nyu~
gosznak a1 nagy művész1 ’s kegyes alapító1 hamvai,
jobbján, melly — mint emlftém — a1 szép-művé
szetek1 Akadémiájának egyik csarnokában; és szivén
kívül, melly a1 Frari-templombani síremlékben őriz
tetnek Velenczében* — A1 bazilika nagy kúpján s
ajtaján át nyer világosságot; a kúp1 homorodásiban
pedig négyszegű mélyedések közepén nagy aranyrózsák csüggnek; az oltárok közti márványmáz

zal bevont gránitfalakon Demin’ jeles franczia festésznek a’ tizenkét apostolt ábrázoló gyönyörű frescoi
pótolják a’ szobrokat, mellyeket halála miatt Canova nem végezhetett.
A’ templombul Canova1 egykori lakába tértünk
be. Ezzel csarnok van összekötve, melybe a’
nagy művésznek anyatestvére — a Crespanoban
lakó mindeni püspök —- Canova’ minden munkáinak
mintáit ’s néhány eredeti müveit is összegyűjti. Mint
hogy a’ gyűjtemény még nincs kiegészítve, a’ szob
rok sincsenek úgy elrendezve, hogy azokat az ott
kapható jegyzék szerint a’ jövevény megnevezhesse.
■
— „Ajax“ és „Hector“ vajának, kikre előszer is
merők ; aztán a1 bécsi „Theseus," és „Maria-Krisztina’ síremlékének11 egyes szobrai Kifejezhetlenül
kedves érzettel telém el, midőn a' könnyű, majd
nem szellőként eiiebbenő grátiák és nymphák; a’
fűrdőbül szemérmesen kijövő Küprisz; a1 gyöngéden
ölelkező Mars és Venus; a’ kellemesen szunyadó, hű
ebétől őrzött Endymion; a’ csintalanul heverő Ámor
és Psyche; az iszonyú öklözök, a’ méltóságos arczu
férfiak, és a’ síremlékeken könyező géniuszok közt
járdalék. A’ szobrászat’ illy bájos müvei’ szemléle
tében feisohajték: oh miért van oly könnyen portia
dé agyagba lehelve a’ lángszellem; miért hamvadó
csontbul teremtve a’ kéz, mely illy alakokat tud a’

hideg márványból elővarázsolni, hol Prometheus
szikrája hiányzik csak, hogy a’ teremtés’ legremekebb lényei leheljenek, szóljanak! Élet, jellem,
eszmény, keltem és szépség, a’ képző-művészet’
tárgyainak e’ kellékei, egyesülnek Canova majd min
den müvén elannyira: hogy mindeniket tökélyesnék
mondanád külön; ’s itt egyesülten varázs fogja el
lelkedet, melly odalánczol bámulására annak, melly
előtt épen állsz, ’s nehezedre esik, megválnod tő
le, mígnem a’ másik, szinte tökélyes, vonzszemléletére. Az én figyelmemet a’ gyönyörű „Hebe“
mintáján túl, egy síremlék köté le leginkább, melly
carrarai márványban végezve függ a’ csarnok’ falén.
Menyasszonyt ábrázol, ki az oltártól halotti ágyra
ment. Az örökre szunyadó körül a’ boldogtalan férj
kínos érzetében, a’ lesújtott anya fájdalma tengeré
ben, ’s az elhunyt’ testvérei ábrázolvák a’ leggyö
nyörűbb csoportozatban. Santa-Crux herczegné’ leá
nyának emlékét értem. Mflly angyali nyugalom az
elhunyt ifjú nő’ arczán, milly kín a’ nejevesztett férj
nek kínteher alatt megkonyult alakján, minő fájdalomteijes érzés a’ szerencsétlen anya hátrahanyatló
arczulatán, ’s milly kínos kesergés az elhunytat kör"
nyező testvérek’ homlokán! Minő mennyei barmo"
nia ömlik el az egészen, milly természethívek a
domborvésetü.tagok, ’s mindenek felett milly mes10

teriek a’ ruharedőzetek! . . , De hol találjak szavakat,
meliyek mindazt, mit a’ művésznek lángési-vezette
vésüjeegy illyszobrára átlehelt, tökéletesen kifejez
zék? Mű ez, melly mint a’ természeté, örökre vég
telen m arad: szemléljük, érezzük érdemét; de va
lamint föl nem foghatjuk: úgy azt szóybI kifejezni
képesek nem vagyunk. Nagy valál, o Canova I sohajték ; ’s még egyszer végig pillantva a’ drága
gyűjteményen, elhagyám társaimmal együtt a’ te
remet , hogy megtekintsük a’ lak’ többi szobáit.
Ezek’ egyikében, épen hol Canova született,
most a’ nagy művész’ kedves kalapácsa ’s néhány
szerszáma, első kicsinyded mintái ’s ruhái őriztet
nek drága ereklyékul. Egy másikban festeményei
láthatók; egy harmadikban a’ könyvtár, mellyben
tanulmányait szinte élete’ fogytáig folytatá, mígnem
a’ halál eloltotta a’ fáklyát, melly őt istenség’ része
sévé tette, ’s megmerevítette a’ kezet, melly ha
Phydiástó! a’ művészet’ borostyánét el nem küzdötte
is egészen, vele azt bizonyosan megosztotta. ■—■
Végig pillanték a’ rózsabokrokon, mellyeket háza'
kertecskéjében önmaga ültetett, nevelt és ápolt, ’s
egy bimbót szakasztva emlékéül itteni zarándoklásomnak, odahagyók mindnyájan Possagnot. — Az el
ső balomrul visszanéztem a’ szép templomra; ’s az
tán a’ szép Italiára vetém szemeimet, melynek ró-

147

nát csöndes tengerként látszottak elterülni délre az
esővel terhes föllegek’ sötétében;
az euganiai és
bericoi halinak, mint megannyi szigetkék tünedeztek ki a’ ködhullámokbul, mellyekben vitorlás hajók
ként úszkáltak a’ távolban fejérlő nyaralók. . . . Mi
ért nincsenek neked is, o szép Magyarország! Tizianoid, Hafaeflo-, Michelangelo*, Palladio-, ’a Canováid? kérdem magamtól, magamban......... És
keletre nézve, úgy tetszett, mintha a’ félhold pis
logott volna elő a’ körötte összetoluló föllegek kö
zöl, ’s pedig még dói sem vala! De már Indám,
miért nem valónak a’ századok’ hosszú során ót mii.
vésaid, oh Hunnia 1
Basaanoban együtt ebédelénk még úti-társaim
mal; innen ők Trevison ót Bécsnek; én Viceoza fe
lé délnyugatnak veendém útam at ló g egy órane
gyedig együtt hajtott a’ négypostalovas kocsival egyb v m vetturinom, aztán magamra maradtam, Avagy nem Idsére, és nem kiser»e emléke a napok
nak, mellyeket e kedves társaságban töltöttem?
Igen; magammal viendem ez emléket Italja’ szép vi
dékein : el a speziai regényes öbölhez, el az Amo’
virányos partjaihoz. Kikkel a művészet lélekemelő
alkotásait’ élvezém, megujuland azok’ emléke szi
vemben minden szép vászon’, minden szép szobor
láttára!
10*
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Vetturinom’ fedetlen kocsijából nézdelém a '
szomorú vidéket, mellvre sötét ködfátyol borait az
esőre készülő fellegekből Elmaradoztak CittadeUa5
bomladozó várfalai, el a’ helységeknek némütt nagy
kavicsokból épült lakai A1 mezők népetlenek Vali
nak: a? főidnek nyár-érlelte gyümölcsét az ősz be»
hordta ’s csak egyes madárkák röpkédének a fák1
vereslő, hulladozó levelei közöl a magtárak födelei
re. Egy vala ez azon őszi napok közöl, melly csak
az utasnak nem szép, kinek a tiszta nap, egészsé
gén fölül, legdrágább kincs vándorlásiban. — C ita
dellától nem messze töltéssel ’s hídépítéssel láték fog
lalkozni nagy népcsoportot. Vetturinom megálla, ’s
én leszállók, hogy megtekintsem a1 munkásokat. A*
régi jó ú t, melly szegény hazánkban, 'kivált illj
esodús őszi időben, bármelly alispánt kastélyhoz vi
vő töltést is fefmulna, nem tetszett a5 tartomány1 fő
tisztjeinek: mert kanyargásival hosszltá az állomást
Egyenes vonal kellett Vicenzától Cittadelláig; s ezen egyenes vonalnak igen nagy része már járható.
Itt, hol az utesinátókkal találkozám, épen mocsáros,
söppedékeny helyre jutottak a5 mérnökök. A1 csator
na, melly a5 vizeket magába szivárogtatva, azokat
az út alól is elvezesse, kész vala, ’s a* hid* alap
jának árkából épen most szsvattyuzák ki a’ vizet. A1
töltés itt majdnem harmadfél ölnyire emelkedők a* •

föld színétől, hogy a5 vonal mindenütt hasonló magasságu legyen* A5 mellette ásott széles árokbul ki
hányt föld adja az első anyagot emelésére; erre
nagy kődarabok rakatnak, mellyeket homok és ka
vics egyenlít össze a’ döngető sulykok’ és hatal
mas hengerek’ terhe a la tt, és e? terítvényre ismét
kövek jőnek, mellyeket aztán föld borít, s ezt
ismét egy harmadik kőterítvény, melly télen által
így marad, hogy az engedő alkatrészek, őnterhökiüí süppedjenek. E1 kőterítvény re tavaszszal apróra
tört kövek5 nagy halmaza boríttatik, s ez homokkal
vékonyan befedetik, így készülnek jobbadán ama1
szép utak, mellyekről méltán híres Velencze és Lom
bardia! legyen nem dolgozik itt senki* A’ gyöngébb
gyermekek (némbereket itt nem láttam) 8— 1 0 ;
az erősb férfiak 1 8 — 2 0 p* krajczárt kapnak na
ponként A5 mellék-(vicinal) utakat nem tapasztalára
ugyan mindenütt olly jeleseknek: de általában jók
azok is ; Jobbak, mint a’ mi országutaink, ?s a roszak még Hlyek közt is csak kivételek. Vájjon, mi
kor nem lesznek nálunk a5 jók kivételek f f . . . És
nem volna-e helyén — ha már ezen vidékekről
mérnököket hozatni merő nemzetiségből nem akar
nánk — utcsinálásí műutazásra küldeni született utcsínáltatóinkat — szolgabiráink- s utbiztosinkat, —
kik többhelyütt, noha nincs messze a5kő (mint pél-

cián! Zalában és Budapest körül), inkább nytréssel
meg gyalogfenyűvel borítják el a’ mély sarat, hogy
aztán a? kocsikerék — ha „de profundis41 nagy erőködés meg szitkozódás közt szerencsésen kivonezob
ta a' marba — fatörzsökökbe akadjon, s egész er
dőt emeljen fel a1 tengely magával?...
Illy épületes reflexiók közt értem Vícenzába.
Mielőtt a városba hajtanánk, igen csinos tem~
plomocska ötlött szemembe, mellyhez, s az azt
övező épülethez, sorfákkal szegett gyepen volt ki
metszve az ó t
— Minő épület ez ? kérdém vetturinomat.
— H nuovo campo-santo, signore; #) lön
a' Felelet
Megállítám ő t , s bemenék a szép épületbe,
mellyel kellemes külsejéről senki sem tartana a’ r é t
legelt halál’ palotájának! Nagy négyszöget képez a’
halottak1 e* szomorúan kedves hazája. A’ kápolna, s
a1 fedett oszlop- és íveseteknek országúira néző
része kész; de a5 nagyszerű tervnek még fele, ha
nem több, építésre vár. A’ fedett folyosókban sír
emlékek vannak; a’ négyszegű tér közepén, sza
bad ég alatt, nyugosznak tölgykereszteikkel fejők
nél a? szegényebb sorsuak. KárT igen nagy kár,
*} á t

új temető „ uram.

hogy nem növekednek a’ sfrhalmak közli barázdákon
búsfűzek és cziprusok, e’ legszebb ékességei a’ sír
kerteknek, hogy homályuk enyhe! borítson a’ zöldelő hantok alatt szunyadókra! . . . . Palladio’ emlékét
hiába kerestem! Avagy nem őt illeté-e itt az első,
és Vicenza’ lakói megfeíedkezhetének-e róla? Nem!
8 alkotott magának emléket; ’s mig Vjcenza állni
fog, sőt mig élni fog a1civilisatio’ legkisebb sugéra,
Paladiói hirdetni fogják müvei. . . És Vicenza sem
fogja feledhetni nagy férfiét!
Esteledett, az ég borús volt, ’s hős permeteg kezd© huliadozni. Körülem valódi siri csönd, ’s
én egyedül valék a’.holtaknak e’ szép, de bús ho
néban , ’s az ég mondhatója, olly jól érzém maga
mat e’ néma csarnokokban. Nem volt itt semmi ijedehftes, semmi kebelzavaró: az élők’ vallásossága,
szelíd erkölcse kedves nyughelylyé varázsoló a’ ko
porsóknak másutt rémletes magányát. Boldog nép,
m ely így tiszteli hamvait a’ jobb hazába költözőitek
nek! Benne erős a’ hit, hogy van élet, túl e tü
nékeny napokon, ’s e’ hiten, mint sziklán épül er
kölcsössége , e’ Iegbiztosb alapja minden polgári tár
saságnak , legtermékenyebb szülője minden polgár
erénynek. Az elhunytak iránti tisztelet azon kötelék,
melJy az élt nemzedéket az élővel összefőzi, ’s melly
ennek férfiéit n « n « tettekre ösztönzi: mert lehellen,
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hogy nemes hiúságunk, a' dicső tettek5 ezen apadatlan forrása, melly e gondolatban rejlikj „nem le 
iednek, tol síromon sem,u föl ne tüzelje az érzékeny
keblet maradandó becsű cselekvésekre* Az ó kornak
barbárv sőt az tíj világ vad népeinél is van példája
a’ halottak5e 5 tiszteletének; kétségkívül, m ert érézék ők inkább, mint indák, milly varázserővel hat
e1 tisztelet az eleikre, ?s hogy az elhunytak5 dicsé
rete az élőkhez intézett jóraietés. — De ha jótékony hatású az illy tisztelet egész népekre:
mennyivel édesb az egyesekre. Kiket vér és ba
rátság, ’s kiket a5 lángszerelem5 mennyei érzete
fűzött össze az életben , e1 tisztelet tartja kötve
egymáshoz, miután őket a? halál elszakasztá! Az
elköltözött1 végperczeit könnyíté a? gondolat, hogy
szeretettjének könyői rózsákat 5s emlényeket növelendnek sírján; az élő elzarándokol a hanthoz,melly a5
szeretett' hamvait fedezi, ’s keresztjére borulva,
könnyültnek érzi keble fájdalmát a1hamvak5 közé
jében. Azért dicséretes azok' ügyekozete, kik a?
sírkerteket, tov^ízvén azokbul a1 sötét kor nem
zette rém eket, kellemes magányokká változtatják,
mellyekben osilapult kedéiylyel bolyg az é le t,
’s zavartalan álmot alszik a1 halál!
Sötét lön, ’s engem a' rám-várakozást meg
írni vetturino1 távozásra intő szózata riaszta fel

153
csöndes andalgésaimbói. — Az emlékiratok közöl
csak ez egyet tártára meg emlékezetemben:
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Apolloni Angelínát siratja ezen egyszerű szavakban a1 kesergő anya. Mennyi é rz é s , mennyi
fájdalom, ’s milly szomorú képe a? földi múlan
dóságnak e kevés szavakban ? Szívből írattak azok,
’s _ nálam legalább — szívig hatottak. — Egy
könyűve! áldozám a’ fakadása közben letört szűz
liliomnak — ’s távozóm.
*1 „Oh kedves leányom, m iőrt, miőrt csak 17 ővet, V
nem többet ?“
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II.

VERONA.
Möfitecchí-várromok. — M«ie! müipar ét utak, —< Vino-saiiio» — Caldieroi csata, — Népviselet — Aréna. — Volto Bar
bár©. — Síremlékek. — Piazza d’ Érbe, és Piazza de1 Nobilr.
— Templomok, — Komeo’ és Juha’ sírja. —- San-Pietroi vár
romok, <
■
■
■
■
■
■ Vlssiapillanlls Verona1 történeti évlapjalrt*

Midőn a* tájképet festém , melly a? berícos
halomra! lejövő5 szemei előtt elterül: kifeledém
rajzomJbnl a5 gyönyörű panorámának egy — ha
kalauzunk igazat szélt — igen érdekes p o n tjá t:
a? Montecchi-család* ősvérának rom jait, mellyek
Yícenzától nyugatra, kies , részben még ma is
erdőségtől árnyékozott domború hegyen láthatók.
Nekem, miután kéjittas szememmel a? szép vidé
ket át- meg átfutottam, kedves oyugpontul szol
gált e5 halom, ’s romai közé képzelve R óm eót,

a’ nagy Shakespearetől balhatlanitott hősét a ’ ieghűbb , legforróbb, legregényesb szerelemnek: átgondolám a’ két szív’ édes öröm eit, mellyeket
és Júlia a’ legszentebb érzelem’ viszonlángjaiban
élveztek; ót a’ kínos epedéseket, mellyeket a5,ha
lálra küzdő ellenséges szülők’ egymásiránti gyűlöl*
sége miatt szenvedtek! . . . . Ki akaróm itt pó
tolni e’ hiányt azon hiedelemben, hogy kecses ol
vasónőimnek egy kellemes pillanatot szerzendek:
mert ha majd a’ szép Italiában zarándokolván , a’
bericoi Szűz’ ©liántól lejőnek, ’s a* már fönebb
említett Campo-Marzio felé vezető kapa’ közelében
pihenni megállapodnak: vájjon nem fognak-e titkos
kéjjel ’sédes epedéssel tekinteni a’ romok felé, meiylyek közt hajdan, midőn még fényes, hatalmas
várul emelkedtek, a’ halálig hű szerelem’ lovaga
ifjúkort napjait tö ltö tte ? ... Igen! A’ gyöngéd
hölgykebel, e’ kiapadhatlan forrása az angyaltisz
ta szerelemnek, - vissza varázsolandja e’ romok’
láttára a’ lovagkori szerelem’ sírig- hű bajnokát; ’s
ha lesz, melly reménytelenül ápolja vesztatűz gya
nánt érzéseit, mint tön Júlia? mialatt egy kö
nyvvel áldozand a’ boldogtalan szerelmesek’ em
lékének ,, édes merengése közben talán köszönetét
fog gondolni a’ vándornak, ki kalaúza’ e’ parányi
eszméltetését naplójába jegyezte.

im

, .. Másnap megválva a' kedves, kellemes
Vicenzától, Verona felé indultam, hol ismét Jú
lia1 s Romeo' emlékivei fogtam találkozni, — Al
kut kötik egy víg vetturinoval, ki épen nem von
zó külsejét szeszélye által feledteti velem, négy
lovas kocsikájába föltelepedve, nemsokára ismét
sík mezők s rétek közötti szép töitésuton halad
tam. á ’ mezei műipar még erre is folyvást mutat
ja a szorgalmat-, melly a’ telkekre fordíttatik. Örömmei vevém észre, hogy a' szőlőtők erre már
gyakrabban ölelik a1 szederj- és diófákat, mint a
csak árnyékot ’s némi tűzanyagot nyújtó jegenyé
ket. Ez tanúsítja, mikép itt már számoióbb az ola s z , V nagyobb gond van szánva a? selyemte
nyésztésnek, mint Vicenza elő tt Vájjon mikor fog
már hazánkban is, mellynek legtöbb vidékein az
éghajlat szintolly kedvező, e5 kevés fáradságot olly
dúsan jutalmazó vállalat a fóldnép közt úgy mint
i t t, meghonosulni, elterjedni.1® olly szilárd lábra
kapni? Jó Isten, hogy az embereket olly nehéz
még saját hasznukra is m egtanitni! . . . Az út’ kö
zelében'még gyakran tünedeznek elé ligetek1 homályiból és szobrokkal népesített kertekből a?
szépizlésü nyaralók. A1 szünet nélkül javított töl
té s , meg az azt keresztülszegdeiő szabályzóit
medrii patakok és sédek fölé emelt kőhidak szó-

moruan emlékezteiének honom' isten-adta ó la ira ,
mellyeket a1 szegény jobbágynép egyenget önkölt
ségén , tetemes idő- -’s erőpazarlással , s méllyéken általában rothadó tölgy- vftgy fenyüszálakból
lazán összeillesztett hidak veszélyeztetik az át
kelők’ életét! ----- 0 magyar-nemesi aranyszabad
ság ! meddig fogsz még büszkélkedni a’ ‘ nemfize
tésben ? s az országnak, mellyel hazádnak nevezsz, por'vagy sár miatt járhatlan ó taf éJetveszélyező hidjaiban! . . .
'
■
Montebellon keresztül, mellytől — a kö
zelében kitüntetett hős tettek1 dijául — Lannes
franczia marsai herczeg-czimét n y eré, Caidiero
népes faluba érkezénk, -egy postaállomásra Vero
nától. Vetturinom megállftá lovát, ’s etetésre ké
szült. Érzém magam i s , hogy a’ nap rég lehajolt
a2 délpontrul, *s daczára' minden idegenkedésem
nek, mellyel az olasz konyha ellen viseltetém ,
betekinték a’ csapszékbe, melly talán legjelesb
vala az egész nagy faluban.
utczára nyíló, *s
as késő ősz’ daczára is tárvanyitva álló ajtón térés
szobába léptem', mellynek egyik * szögletén ala
csony tűzhely körül forgott a? bozontosfürtü bar
na csaplárosné , kit mihelyt megpillanték, étvá
gyam teljesen megszűnt, ’s már csak szomjarn
oltására gondolva, vizet s jő bort kárét, Á? jó
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bor egy meszely „vino-santo11 lö n , mellyel 8 0
centesimovai (16 p. krral) fizettetett meg a’ nyájos csapiáros. K érdésem re: miért neveznék e’
bort szentnek
fgy
í é rte sítő : e’ bor nag
-— melly az olaszoknál „settimana santa“ (szent
hétnek) neveztetik —- huzatik l e , ’s töltögettetik
szalmával befont bőszáju és tágastorku, rendesen
három-pintes fekete palaczokba, ’s hogy a’ borhoz
lég ne férjen, a’ palacz’ torkába olaj töltetik, szá
ja pedig csak papirossal boríttatik be; szerinte
az e’kép bepalaczozott bor éveken át is eltartathatik, mi az olasz boroknál rendesen nem úgy van.
Azalatt míg én magamat az elém te tt ■— vi
zet jól tllrő —- szent-bor’ neve iránt értesíttetém :
egy fiatal franczia utas érkezett Veronából, • ki mel 
lém települve, .ajánlatomra szinte megizlelé a
szent' borocskát Beszédbe eredénk, mellyre bő
tárgyat utazásunk nyujta. A’ m arquia, mennyiben
szavából csakhamar kivehetém, nagy tisztelője
volt Napóleonnak, ’s lelkesedéssel szólt a? arcolei hídról, mellyel az nap tekiote meg. Én Kikér
tem ő t , hogy míg vetturinoja kapat, néznék meg
* ’ h ely et, mellyen 18Q5-diki petober három utoteó napjaiban Massena franczia tábornok a’ Ká
roly főherczeg által vezérlett ausztriai sasokkal
véres csatát küzdött. De neki nem vala kedve
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meghívásomat elfogadni, ’s miután az nap még
Montebello’ vidékét akará látni, sietteté indulását.
A 1 franczia nemzetjeliem’ egyik megtagadhatian vo
nása — a’ hiúság , utasomban sem hiányzott.
Míg lelkesedéssel szólt Merengő-, Arcote- és Montabellorul, hol diadalmi babért füzének Gallia’ har
ciasai a' franczia lobogók’ aranyos orm aira: nem
akará látni Caldierot, hol Massena 9 0 0 0 ember
életet áldozott — « már nem az emberjog- és pol
gárszabadságnak : hanem az Azokat nemsokára
lábbal taposandott örökös franczia császár’ nagyravágyásánakl —- A’ marquis távozott; ’s mint
hogy az én vetturinom is lova körül sü rg ő it, csak
a ’ csapszéktől nem messze eső szőtókertbeni halmot
tekintém m eg , mellyen egy feléin közelített ag
gastyán sze rin t, a’ fenemlített csata’ alkalmával,
az álgyutelepek állottak. A’ bar ez’ nyomát eltün
tető a’ békés évek’ s o ra , ’s hol ezrek hörgők ki
hiú csatában leiköket: most ismét buján növő ve
nyigék’ dús levelei fonódnak a’ mező’ fáira; dúr
sabban i t t, mint m ásutt, talán- azért ie , hogy
annál könnyebben feledtessék a’ vércseppeket *
metiyek a’ gyökeiket fedező hantok közé vegyül
tek f Az agg, ki mint m ondá, karjai’ egyikén sok
betekig hordá a’ nyílt se b e t, mellyel egy franczia
lovag’ szablyája azon alkalommal vágott v o lt: á

1«0

tokkal emlékezett a1 pusztításokra!, § az őt mezei
munkája5 végezhetésére képtelenné tett kardcsapásról , . . . E5 vérengző dulások, ezek , o Na
póleon, apotheosisod’ egyik kítörölhetlen foltjai!
Á' vetturino ezalatt -befogott, 's mi indu
l ó é t — A1 helység’ végén bucsúvásárról jövő víg
csapattal találkozónk, mellybeo csak a1 némberek1
tányéralaku lapos szalmakalapja tűnt fel előttem ,
mellyel többnyire egy tővel tűznek hajtekercsökre ; a férfiak5 öltözete — * ha a? -magas-tetőt! zöld
kalap5 helyét pótló fekete hálósüvegeket, v a g y a 5
szinte gúlyaalaku, de fekete kalapokat kiveszszük ,
— egészen a5 tiroliak’ viseletéhez hasonlít —
Másfélóra múlva Verona1 toriíyait, bástyáit s föllégvárait látám megvilágítva az alkonyra indultában
némileg kiderült napnak általam hőn üdvezelt sugárítól; 5s nemsokára ' — - miután útlevelemet a5
kapunál elvevék, ’s pogyászimat kissé szigorúb
ban, mint Mestrénél, átnézék — a szűk s tisztá
talan utczák’ kavicskövezetén robogott be fedet
len hietékáok a5 „londoni toronyhoz41 czfmzett ven
dégfogadóba.
A? ciceroeék, ezen élő , mindig nyitott ké
zi-könyvei'az áfásoknak Olaszországban, itt sem
hiányzanak. Álig alkuvám ki szobám at: ott terme
e g y , s mentünk legott megtekinteni — az „Are-
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nát.u Egyik nagyszerű maradványa ez a’ nagysá
g a’ súlya alatt összeroskadt romai alkotó erőnek.
Sértetlenül áll még ma is egész belső alkata, vagyis
a ? nézők’ üléséül szolgált íépcsőzetek; külső fa
lának azonban csak egy csonka darabja meredez
feli magasan, mintegy sírkövéül a ’ fölötte eltűnt
századoknak, mellyek’ viharieheiete elkomorítá tö
mérdek gránitjait A’ benső lépcsőzetet szinte óriási
négyszegű gránítalkatok futják körül: ro p p a n t,
merész ivezeteket, s ezek alatt valódi barlango
kat képezve, mellyekben ma egyegy szegényebb
kézműves, vagy bor-rontó csapiáros ütötte föl
szennyes tan y áját, meliynek ajtaja s ablakai fö
lött több helyütt a1 körfal1 küJoldalából kinövő figefa tart árnyékot dús leveleivel «— Odaértemkor
pezsgett a’ nép egyik fő ajtónál, ’s ciceroném lát
ható kedvvel b iztatott, hogy még látandjuk egy
részét a’ franczia lovartársaság’ m utatványinak, s
az azok’ végével adandó tűzjátékoknak. Megfizetém
mindkettőnkért a' belépti d íjt, s téréin theseusom at! vezetne a szirt-tömkelegbe a1 nélkül, hogy
a’ lovarmüvészek’ bohóságai megzavarnák abbani
andalgásimat; mert pusztán, rideg elhagyatottSágokban ohajtám látn ia’ nagyszerű romokat, melylyek1 élete olly roszul illik világába a’ füst és lég
után kapkodó mai nemzedéknek, meliynek aréná
ik
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ja : fabódék; s küzdő h ő sei: elpuhult hislríok! . . ,
Sötét ivezetek alatti hosszabb bolygás után betértto k az amphitheatrum1 lépcsőzetéhez. Szent
borzadáiylyal lépdelék föl a" tömérdek színpado
kon a ^ belső fal* legfelsőbb párkányára, és szétmézék az óriási mű? rom ain, mellyek’ barnult már
ványait az alkonyuló nap? végsugárai világították
m eg ; és visszagondolék a1 nagy legátusokra, kik
egykor e ! gránitpadokat méltőságos arczczal elfoglalák. — Nemsokára nyomom zene hatotta meg
kellemetlenül füleimet, f§ a? nagy dob? és rekegő
trombiták" zajára visszapillantva, láttam : mint
lejte könnyeden, kimért lépésben ménjén egy
némber, ?s mint szökdécselt egy bohóca 'a 1 szá
mos nézőcsoport" mulattatására f Áttekintém az e~
gészet, *s elfordulva a? bohóczjelenettől, nem
hallottam z e n é t, nem' láttam nézőket, nem lovon
tánczoló tizenkilenczszázadbeli am azont« . . . A1
té rt fjas bajvívók foglalák e l, ’s körül a gránit
padokon romai polgárok ’s matrónák intettek tet
szést a győző daliának, avagy sajnálták a* ha
nyatló öklözöl. . . . Megkerülém az egész tojásdad
k ö rt, ?s ' csak az átelleni falakról, midőn kénköves
tűz" fénye ömölt el a" bejövési kapunál, vettem
ismét észre a’ törpe csoportot, mellynek olly jól
esik mulatni magát e tánezosok’ s bofaóczok* bak
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szökésein; — A* polai arénának fenievő külső fa
lait helyzém át képzetemben e’ gránitlépcsők1 ször
nyű tömege k ö ré, s tökéletes képe állt előttem
a’ nagyszerű romai amphiiheatrunioknak.
Az est azonban elborítá sötét fátyoléval az
aréna melletti szép „B ráu píaczot, s a’ tűnő éle
tet csak az ott tanyázó magyar gyalogezred1 hangászkara tartóztatá még vissza néhány óranegyedíg zenéjével — „Rákóczy5 indulója44 csattant
m eg; ?s én kifejezhetlepül boldognak érzém ma
gamat: a1 falakról, mellyeken Attila1 badai egy
kor pusztítva jártának, nemzetem' bús melódiái1
egyik legkedvésőikének szívemelő hangjait hall
hatni!
■
.
■
Midőn, a1 fogadóba visszatérőnk, sok szűk,,
és roszul világított sikátoron át' kalauzom egy
boltozat alatt vezete k eresztül, pelly a1 „Piazza
d1 Erbeu nevű té rt, a1 „Piazza de1 Nobiliu czimüvei összeköti* A1 mint a1 boltozat alá jutánk,
hogy a 1 hosszú hallgatást,' mellyre őt az araphi"
theatrm n’ romai közt kárhoztatám , megboszúlja:
megereszté ömledező árját szokott cíceronei ékes*
szólásának, ?s elmondá hamarjában' a1 tö rtén e te t,
mellytől e boltozat • „vad ívének — volta barbfr*
ro — neveztetett
Szavait ide igtatom. . •
t i #
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„A' XlII-d. század’ első éveiben — mond a ’
fürge nyelvű értesítő-omnibus — Ezzelíno5 meg
gyilkolása után, Martíno della Scala tön Verona5
kapitánya, kit a5 nép nemsokára dictatorrá tön.
Mint általában történni szokott, Martino i s , miu
tán kezében volt a hatalom , zsarnokká lön. A*
te s ti kéj egyik leghatalmasbika volt rút szenvedé
lynek , ’s nem volt szűzéi erény, melly szen t,
melly biztos volt volna a1 bója kényór előtt.
„Volt Veronában egy köszörűs, M m estersé
gében! ügyességéről, de még inkább szép leányá
ról híres vala. A’ leány u városban ’s vidékén .
„la bella arrotinau — skép köazörüsnő — név alati volt ismeretes.
„A ? bájteljes Miretta jegyben állt Scaramel*
lovai, ki a* herczegi testőrök5 sorában katonásko
dott. £ szép köszörüsnő nem maradt ismeretle
nül a? herczeg előtt, ki látva a1 gyönyörű terem
tést , buja lángra gyűlt irá n ta ; *s miután a? szü
zet hódolatára bírni nem tu d á , fortélyhoz nyűit
— Eléhívatá Scaramelíot, ’s elhalmozva azt kegyes
magasztalásokkal herczegi személye Iránt tanúsított
hű ség éért: gazdag nászajándékot ig ére, ha szép
menyasszonyát az esküvés után neki bemutatná.

„Menyekzője’ napján az urát jobbágyilag hűn
tisztelő, és semmi ármányt nem gyanító Scaramello szép menyasszonyával a’ herczeg’ udvará
ba m ent Nagy pompával fogadtatott az új házas
pár a1 palota’ egyik szobájában, hol az .asztalon
egy kitárt szekrényben felhalmozva állt az ígért
gazdag nászajándék. A5 násznép visszavonult, s
csak két őr maradt a szoba’ ajtajánál A’ ayájas
herczeg, maga mellé ültetve a gyönyörű arát,
ínte a’ boldog vőlegénynek: venné magához a’ szoba’
egyik szegletében álló asztalon fekvő' ajándékokat.
„Scaramello főhajtva eogedeimeskedék ke
gyes ura’ szavának, s megközelítő az asztalt,
hogy fölemelje a rajta levő szekrényt. -De a’ mint
a5 szekrényt megilleté , megnyílt alatta a’ padolafc,
— s ő az asztallal ’s kincseivel együtt eltűnt
„Martinó intett őreinek, ’s ezek távozónak.
— Az esetet víg ünnepek követék a’ herczeg’
nyári palotájában,
„A’ történtek után harmadnapra tért meg a1
szerencsétlen menyasszony szüléi’ házába, kik
azt hívén, hogy az új házasokat a’ herczeg tartóztatá magánál a’ kegyeit testőr’ kedvéért adott
ünnepélyekre: eliszonyodtak, hallván a kétségbeső arától azokat, mik vele és Térjével a’ palo
tában történtének.

„Még azon éjjel megtért Scaramello is, ki
azalatt a’ palota' mély börtöne' fenekén sfnyiett
volt, — DUht és bőszét szikráztak szemei; neki nem
kelle magyarázat.
„Másnap éjjel a’ herczeg halva találtatott ezen boltozat alatt. Mellén és fején számtalan tőrdöfés volt látható; mi eléggé tanusítá , hogy a'
gyilkos százszorosán kívánta volna a' zsarnok'
bűnös életét eloltani.
„A1 gyanu Scaramello ra e s e tt, ki befogat
ván , 's bűnét nem tagadván, ugyancsak e’ bolto
zat előtt vérzett el hóhérpallos a la tt, Mirettával
együtt, ki , mint a1 herczeg' meggyilkolásának
fő o k a, az akkori törvénytudók' véleménye szerint,
szinte halálra ítéltetett.
, „A1 hármas vérengzésről ez fv „vadunak
nev eztetett, 's e* nevét nemzedékről nemzedékre
mind mai napig m egtartotta.44
•
így az én ciceroném. — De mások e ne
vet Can*Signoriotul származtatják, ki - nagybátyját,
II-d. Can-Grande herczeget, szinte e1boltozat alatt
gyilkoló meg.
Verona' hajdani herczegei a3 Scaligerok, kik
alatt legfényesb — de nem egyszersmind legnvu-
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galmasb *— korszakát is élte a’ v áro s,. a* „SantaMaria-Antica“ templom előtti szűk téren nyugosznak gránitból emelt ravatalaikban. Három iily sír
bolt áll e’ czinterem ben; ’s mindenik egyegy ká
polnához hasonlítván: becses maradványai .azok
a’ XlV-d. század’ ki nem tisztult építészeti ízlésé
nek, Közölök ■legegyszerűbb a z , mellyben GanGrande’ , Verona’ ’s általában egész Olaszország’
középkori Augustusának hamvai nyugosznak; leg
pompásabb ellenben Can-Signörioé, ki e’ ravata
lokat készítteté. 6 vala utolsó ivadéka a1 Scaligercsaládnak, ’s országát, mellyfet egy nagybátya’ ’s
egy testvér’ meggyilkolásával siettet© hatalmába:
átvitte kevés évek múlva e’ pazarékességü sírbolt
ba, mellyel halála előtt hat évvel kezde építtetni
palotája’ ablakai előtt, ’s mellybe 3 5 éves korá
ban költözék á t Mindenesetre ritka lelki' erő egy
halai herczegben: naponként szemlélni a s í r t ,
melly hűlt tetemeit befogadja* ügy Játsziig nekem,
hogy a’ testvéri v é r, .mellyel kezeit bemoeskoiá,
rémes borzalommal hajtá őt az enyészet’ karjaiél é !. * .. Can-Grande’ ravatalánál Olaszország’ leg
nagyobb költője, DANTE Alighieri* jutott eszembe %
k it, midőn szülővárosából számkivetetten bolygana, ritka vendégszeretettel fogadott e’ herczeg ud
varába , melly vendégszeretetet a’ halhatlan költő
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Mennyországa44XYiíI-d. énekében örökké. Vannak
tudósok, kik állítják, hogy itt, ’s jelesen a' gargagnanoi herczegi lakban irá Dante „Isteni Comöd iájau Purgatorium át, miután a’ Poklot Firenzé
ben már elvégezé; Paradicsomát — mint tudva
van — Friauiban, a tolminoi kastélyban, készíté.
Dante5 #) e műve után, mellyet az*olaszok „feje
delmi költeményének neveznek, méltán tartatik a
keresztény költészet5 Homerusának. Ki stúdiumává
tévé a z t, tapasztalta kétségkívül, hogy az egé
szen mély vallási és politicai czél árad el, a’ láng
eszű költő ritka tapintattal szövé abba a hajdani
’s korabeli történetek5, politicai ’s vallási villon
gások’ nevezetesb szálait, ’s az emberi szenvedélyek’
és előítéletek5 rémes vázát, ’s az e’kép olly váltó-’
zékossá lett részeket eddig nem tapasztalt ügyes
séggel hozta öszhangzatba elannyira, hogy őt sem
előtte, sem utána egy költő sem tudá meghaladni.
Valóban#csak sajnálnunk le h e t, hogy e felséges
költeményt, mellyet a’ nyugati nemzetek’ költői
versenygve iparkodtak nyelvökre átfordítni, iro
dalmunk még nem bírja! Dante’ e’ nagyszerű mun
kája azonban, meliy olly fényesen nyitá meg az
olasz költészet’ jövőjét, nem hatott kitűnő süker*) DANTE ALIGH1ERI született 1 2 6 5 ben Firenzében ;
— meghalt 1 3 2 1 -ben Kávéiméban ■

—

I m 

rei az olasz k ö ltésiéire: mert a’ jövő nemzedék1
musája , elhagyva a5 szép ösvényt, mellyel a1
nagy Dante az ész1 magasan fellobogó fáklyájával
kezében, - férfias erővel tört vala, jobbadán a' petrarcai érzelgésre tévedett; maga Tasso kész lön
,,La Gerusalemme liberata“ czimli nagyszerű hőskölteménye1több stanzéiUaz imádott herczegi ttWgy1
kedvéért megcsonkítni, megmásítni! . . .
A1 „Piazza de’ Nobili“ nevű tá rt, mellyről
már fónebb emlékezém, bámult paloták környezik;
közlök Verona1 egykori hatalmas herczegeié — a
Scaligereké— köté le leginkább figyelmemet ; W
„Piazza d1 E rbe“ — ^zöldségpiacz — körüli há
zak közt mindenek előtt az tűnt fel, mellyben egy
kor Giolfino festész lakott, Sajátszerüleg lepi meg
az idegent az e1 ház1 ktkifalain látható két frescofesteraénye a? derék Maotegnának. A1 templomok1
és paloták1 belseje már nem vala elég a1 művészek
nek : az utczákra vivék a z t, ’s azokat ékesfték
ecsetükkel \ Itt mondhatni igazán, mikép a1 fes
tészet életbe ment által! Istenem ? mi messze va
gyunk ettől mi m ag y aro k !... Á %píacz1 egyik ol
dalán Sanmicheli- vagy Palladsótul épített szép
palota ál^ előbb Maffei1, ma a Bovio grófok1 tu
lajdona. Ez előtt egy gránitoszlop látható, i 524-ből,
mellyen egykor a velenczei oroszlán pompázott.

Midőn Verona még annak dicsősége alatt élte a /
olasz köztársaságok’ véres szabadságát, ez osz
lop menhelye volt — az adósoknak! A’ nagyta
nács' határozata szerint ugyanis, a’ hitelezőjétől
üldözött adósnak elég volt megérinteni ez oszlopot,
hogy minden további üldözésektől megszabaduljon.
Csodálnunk lehet, hogy apáink, kik a’ fizetéstől!
iszonyodást szinte ránk is átszívárogtaták, nem
gondoskodtak hasonló menheíyről az adósok1 szá
mára ; hacsak azért nem talán, mert ők a bíró
ságot emeiék illy védjévé az adósoknak!,,. A1
franczia foglaláskor Napóleon ez oszlopra! leüttetó
a szárnyas oroszlánt, ’sfejzete’ párkánya alá egy Bovio grófot akasztata, ki irántaí árulásról vádoltatott.
, A5 templomok közöl megemlítendő „San-Celsou a’ Vl-d.századból, melly talán az egész ke
resztény világban a5 legrégibb. Különösen érdeke
sek a' vele kapcsolatban levő pinczék, mellyek az
első keresztényeknek ájtatos gyülhelyül szolgálhat
tak, — ,5San-Zeno“ temploma a? IX-d, század’ em
léke , melly a’ jövő korokon á t , a’ művészetek’
kifejlettségében is m egtartá eredetiségét. Csodála
tos talapzatok és fejzetek látszanak ídomtalan zö
mök oszlopain; az ülő helyzetben ábrázolt czímszent’ szobra, vereses márványból, némi comicai
hatással van a5 nézőre. Mantegna’ három képén; a1

benvenuti ajtó fölötti ablakon, meily Brioletto’ igen
becses müve a' Xl-d. századból, 1s a 1templom1építé
si formáján kívül, meily tökéletes eszmét ad a
művészeteknek iX-d. században! szomorú állásáról,
nem leiék benne semmi nevezetest Mellette kívül
ről a1mohos régiségből fenmafadt sírbolt á ll, meilynek újabb korbeli, — ’s azért nem épen hiteles
•— fólirata mutatja, hogy benne Pipin, Nagy-Károly' fiának s Olaszország5 királyának hamvai nyugosznak. •— ■ A- székesegyházban van- eltemetve
III. Lucius romai pápa, ki székéből elüzetvén, Ve
ronában tartózkodott és halt meg i 185-ben* •)
Itt láthatók szinte: Btsraíű végvacsorája, a’ XVllI-d.
századból, helyén Beilini Jakab’„Megíeszítés“ név alatt ismeretes azon híres fresco-festeményének,meily
i7 5 i~ b e n a ’ mostani kápolna5 kedvéért szétdulalő tt; és Tintám „Égbem enetele,14 meily.Francziaországot is bejárta. — „Szent-llonau temploma
rám nézve nemannyira Irusasorci festésznek a
czlm szeatet ábrázoló nevezetes vászna miatt y mint
*) A* sírirat , lé l latin vcrsszakb&n , a'pápa’ egész biographiájét tartalmazna ;
„Lucca dedit Incém tibi, L u ci» ponti fieatum
Ostia, papatum Roma, Verona móri.
Immo Verona dedit lucis tibi gaudia , Roma
Kiilinm. mra;* O síia, I.wth niori.“

—
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inkább azért vala érdekes, mert itt olvasá a' honá
ból száműzött Dante 1 3 2 0 -b a n , számos gyüleke
zett e lő tt, a1 föld- és vizrőli értekezését —
„Szeot-Buphemia44 templomában Sanmicheli’ szob
ra : az „Igazság44 érdemel figyelmet* — Van még
sok szép temploma Veronának, mellyekbem a1 velenczei iskola mesterei- és tanítványainak több je
les festeményei pompáznak; de ki elébb Velenczét Iátá: nem fogja nagy érdekkel keresni ’s nézdelni azokat*
A? templomokbul loixteo* és Júlia* sírjához
siettem , melly felett örökifjulag lebeg a szűz
szerelem* emléke. Kalauzom mindenek előtt egy
csapszékbe vezetett, melylyé a* Capulettiek’ haj
dani palotája átváltozottnak lenni állíttatik; s ott,
hol i 303-ban Homeo Júliát a fényes tánczteremben először megpíllantá: ma Bacchusnak áldoznak
a* gondtalan fuvarosok és terhészek! — A? vereses gránítsír, mellyben Júlia Lorenzo* álomfü
veinek nedűjétől tetszhalottként feküvék, a Szentferencziek* kolostora melletti czinteremben őriztetik. 1826-ig mosóteknőüS használtatott, és nem
juta senkinek eszéb e: e’ jelerttékemyielen szirtdarabban a1 hű szerelmesek* emlékét keresni, s csak
nehány é v e , hogy az nagyobb becsben tartatik.
Azelőtt, s szinte a?legújabb időkig, egész darabo
kat lehető tördelni abból bárkinek is ; ma azon-

bán ez nem szab ad , de mind a’ mellett i s , hogy
pusztítását tanácsi parancs is tilalmazza, utónútfélen ajáeltatmak az idegennek az eredeti' min
tájára csinosan faragott kis koporsók, mellyek, no
ha már nem a Júlia1 sírjáéból vannak: érdekesek
mégis az utas előtt, ha keblében a’ kihalt édesb
érzések1 helyén sírkövet nem emelt a? prózai élet1 fagylaló valósága! . . . Sokan kételkednek ma
azo n : vájjon ez~e csakugyan a' koporsó, mellyben
Júlia Rómeóját várva, halottas álomban szendergett ? Staél asszonyság, többek közt, azt annak tart
ja , s kalauzom is nagy szenvedélylyel vítatá ugyanazonságáfc, ?s hite1 bizonyításául felhozá,
hogy e koporsó egészen hasonlít azokhoz, mellyek
a Capulettíek’ korából a1kriptákban ma is vegye
sen találtatnak. Én örömest hittem szavainak, ’s
csak azt tudám sajnálni, hogy a1 nagy brit költő
jóslata, melly szerint pompás síroszlopot^ emelte
tett a1 szerencsétlen szerelmeseknek, míndekkorig
teljesliletlenül maradt:
M OHTICCÜl.

„Szobrát aranyba vésve állítom föl,
Hogy míg Verona megtartandja es
N evét, hasonló pompával soha
Szobor ne álljon » mint hű Júliáé.
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C A H J lt T T í,

„011 y dús legyen majd szinte, hölgyei
Mellett, emelve Rómeónak is.“ *)

A? költőt megcsalá jóslata: nincs fényes szo
bor a’ szerencsétlenek5 sírja felett; sőt még csak
azt sem tudjuk ma már bizonyosan, hol állott
eredetileg kőkoporsójok, és nem némelly angol
utazó’ agg ereklyéket szomjazó kórsága avatta-e
azzá a5fenleírt színdarabot ? . .. hanem a’legdrágább
ércznél drágábbat, a legmaradandóbb márvány
nál maradandóbb emléket állfta a nagy költő hal
hatatlan müvével; ’s biztosak lehettek ti, szent
árnyai a’ hű szerelmeseknek, hogy míg Verona
állni fog, áliand egyszersmind a’ ti emléktek i s !
Verona’ színháza igen csinos ; perystiije Pálladio’ építménye. Benne olasz színészektől játszott
olasz drámát hallék..— a második felvonás’ végéig;
tovább nem türhetém. Mindent a . világon, csak
komoly olaszdramát, és olaszkonyhát n e !— A’ város
körüli erősítési munkák, ’s az éjszakra eső hal*) Shakespeare; „ROMEO and JULIÉT** V. felvon, utol
só jelenet,
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mokon épült fellegvárak, megvallom, nem érdek
lének; ’s a' Gaviug-fy5romjain kívül, meilyek szin
te romai maradvány, a5 Szentpétervárban! omla
dozó tornyot tekintém m eg, mellyel Theodorik
gót király építtetett, s meilyről kalauzom is
m ét egy rém- és borzalomteljes történetkét regé
le. A’ kilátás e’ csonka toronyrul az Ádige1 völ
gyére és a1városra kimondhatlanul szép és kellemes.
A* torony alatt - feszül keresztül az említett, folya
mon egy óriási kőhíd, három különböző nagyságú
ivezettel. A’ toronyhoz első, vizszfnlegesebben
fekszik a’ többinél, de ezek1 konyúlata is csekély,
?s a m ű , melly szinte romai maradványnak lenni
állíttatik, ha nem is olly nagyszerű, mint a Ki
áltó Velenczében: ' nevezetes mindenesetre azon
merész kéz m ia tt, melly e lapos ivezeteket sok
századokra emelé a szép Ádige fölé.
Verona a lombard-velenczei királyság' hasonnevezetű delegatiojának
fő-, Js Italia’ egyik leg
régibb városa. Mir a' romaiak1 ideje óta mindig
A* lombard-velenczei királyság Megállókra
mm
megyék- vagy kerületekre van felosztva, meilyek a’ velenczeí ’s
illetőleg a* milánói kormánytői függenek* Mik a’ többi örökös német
tartományokban a* kerületek (Kreise) *. aaok m olasz tartomá
nyokban ' a* delegatiok , meilyek* élén a* Delegatik állanak, mint
egyebütt a? kerületi kapitányok.

i7§

nagy szerepet játszott Olaszország' történeteiben.
Többen a’ tuscusok’, mások a' hárulok’ korába
viszik föl építtetése’ id ejét; legvalóbbszinünek
látszik nekem azok’ véleménye, kik— Livius után —
a’ gallok’ híres vezérét Brennust állítják alapítójá
nak, kitől nevét is kölcsönzés Korán romai gyar
mattá lévén, véres csaták küzdettek falai alatt,
Marius, Decius és Constantin hadaikkal boríték el
gyönyörű vidékét, melly arczát nyugatról az Adige? kék hullámiban filröszti. Attila is meglátogató
e várost vad hunnusaival. Később a gótok’ és
longobardok’ hatalmába került, kiknek királyai
többnyire ide telepíték udvaraikat, mellyeket NagyKároly forgatott fel aztán örökre, Ottó a? német
birodalomhoz csatolá azt, melly tői azonban a1 Xlli-d.
század’ első éveiben a5 padoai zsarnok Ezzelin
elszakasztá: a1 szabad köztársasággá alakult vá
rost fegyvereseivel elfoglalván. A’ Scaligereket,
kik alatt a’ guelfek’ és ghibellinik’ vérengzései kö
zepeit is folyvást növekedett fénye és hatalm a,
Galeazzo, milánói herczeg, tízé to v a , ki után a’
XVI-d. században Velencze’ birtokába jutott, ’s a
lagunai köztársaság birá a z t, változó szerencsé
vel, egész a’ campo-formioi békekötésig, melylyel
Ausztriának átengedtetett, Visszafoglalák ismét a’
francziák, kiktől a’ párisi első békekötéskor vég-
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kép Ausztria’ hatalmába jött vissza. Nevezetes
szerepet játszott Verona 1 8 2 2 -b e n , midőn kebe
lében gyűltek össze az európai fejedelmek* részint
szem élyesen, részint küldötteik által * hogy Spa
nyolország’ ügyeit tisztába hozzák, V a’ megunt
békákat lerázni kezdett Görögország5 sorsa felett
koczkát vessenek! Amazt, mint sajnosán érzi mind
máig a boldogtalan félsziget, bebonyolították; ezt
— mert a’ koczka nem-avatkozásra fordult, —
szabaddá J e v é k !,. * Ma* egyre javított bástyái s
védtorayai között teng, maradandó emlékivei a
dicsőségnek, mellyel nem véres c sa tá i: hanem
azon lángszellemtt tudósok ’s művészek derítettek
féléje, kiknek bölcsőül, vagy menhelyül szolgált;
mert itt láta első napot Catullus és Cornelius Nepos;
itt Vitruvius és Sanmicheli * a’ híres építészek; itt
szülő városától „Veronesea melléknevet- nyert
Caltari P á l, kiről a’ velenczeí' festészdskola’ megterei közt emiékezém. — A’ csaták1 zaja elhang
z o tt; de él örökifjú fényben a1 tudományok’ és
gzépmtivészetek’ lángszelleme, melly Verona fölé
ragyogó sugárkört vont.

12

X,
MILANO.

Verona* vidéke, — Breseía és Bergamo* — Jules janin Mi
lánóról* — SiB-Csrlo síékea-egyhái* — Arco ckUa Pace. —
Aréna. — Egy. olasz vegyülte hazánkról. — A’ Sc»Ia-? Cároaoo- és Ré-szinházak. —- Milánói csapszék; Mora-játék. —
Girolamo’ marionetjei. — Brera ; Beccaria. — Ambrózia na-könyv
tár*' — Sz. Ambrus* temploma ; Leonardo da Vinci* elírunk1va
csorája*^ — Milano* éld művészei* — Paloták ; kórházak.

Nincsen f nem képzelheti utaséra nézve na
gyobb baj, mondhatnám, nagyobb csapás, mint
a1 rósz id ő ! .. • Mintha az eleinek esküdtek volna
össze ellenem: az e s ő , meliy Veronában kezdett
verni, Milánóig szünetlenül kisért, és szakad most is
elannyira, hogy Caldierotul fogva, tovább tíz nap
nál, verőfényt nem láttam.
Veronában, minthogy a5 beállott folytonos
esőzés a1 város' gyönyörű vidékére, ’s jelesen a’
szép Garda tóra teendő kiránduláslmat élvezhetők-

ké nemteendé, gyorskocsira ültem. — Nem lát
határa tehát ezúttal Gargagnanot, hol Dante „Purgatorionját i r á , kedves emlékível; nem a1termé
szettől alkotott vejai szirth id at, ’s a’ mellette le
vő barlangot, raeilyben Dante„Pokláunak némelly
képeit vettnek mondatik, és nem az arcolei tért
és hidat, hol egy gúlya mutatja Napóleon’ világ
hírű csatáját! . . . .
‘
A’ gyorskocsi, mellyen négyen nem a’ lég.kényelmesben üíénk, s mind a mellett is , hogy
fedve volt, derekasan keresztül ázánk, estve ér
B resciába, és késő éjjel Bergamoba. E’ városok
ban tehát szinte mit sem láthatók egyebet, mint
a postaházak’ fészereit, mit sem hallhatók, mint
a postakocsisok’ érthetetlen olasz-zagy valókét! En
nélfogva ideszóló ajánlványimat is akkorra valék
kénytelen halasztani, midőn a’ kedvező sors e
vidékre ismét visszavezet ■E* körülményt pedig
annál inkább van okom sajnálni, mert Bergamoban a’ székes-templom- és csinos színházon kívül,
nevezetes romai ’s görög régiségek is -mondatnak
létezni; különben pedig, mióta e1 tartomány’ la
kói a’ selyemtenyésztéssel szorgalmasabban foglal
'koznak — m i, a’ mint Milanóban biztos kútfő
ből haliám, ez évben 2 2 millió húszast jövedel
mezett — e1 város épülni s csinosbulni indul-
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ván , igen kellemes benyomást tesz a’ velenczei
kormány alá tartozó városokba! jövő idegenekre.
Milánóhoz közeledvén Jules Janin jutott eszembe, kinek 1838-ban tett olaszországi uta
zását Triestben szerzém meg. Szánakozó m o so l
lyal gondoltam a’ „lábain nehéz lánczokat, Mila
nóban szirmos börtönöket és zsarnok elnyomatást11
képzelő betegagyu franczia feuilletonistára, kinek
Párison kívül nem bíborul ró zsa, nem virul lig e t,
nem mosolyg sz a b a d sá g !... A’ kép, mellyel ő
fönebbi munkájában ,Milanorul feste, növeszté vá
gyamat ; 8 é n , ki mint szatíad magyar polgár,
szinte tudom : mi a’ szabadság alig várám, hogy
enszemeimmel győződhessem meg arról: vájjon
olly czéltalanul van-e e’ szép város ide építve a’
kies ró n ára, és síri csend uralkodik-e utczáin ?
vasbékó csörg-e lakói’ k arján, és. szellemi bilincs
némítja-e ajkaikat, mikép azt a’ szabad franczia
író ta lá lta ? ... Vederemo!
Milanóban első, mi az utas’ figyelmét igény
li , ’g mintegy varázslag leköti, roppant székesegyháza. Itt létem’ két első napjaiban számtalan
szobrait ’s minaretjeit lohogva omló zápor m o sá,
később pedig olly vastag köd borítá, hogy azt
felséges pompájában látnom teljes lehetetlen vala.
Esernyővel fejem felett naponta többször kerülém

meg azt, csodálattal nézve az azt környező igen
is szűk térről és még szükebb utczákból a* toronyés. csúcserdőket, mellyek fejér márványból faragva,
a szinte fejér márványból alkotott tömérdek épü
leten könnyűd küpreszek gyanánt magaséinak a’
felhőkbe, Kimondhat lan kár, hogy oJly szűk téren
á l l , melly derült napokban Is tiltja egész nagysá
gában bámulhatni e felséges építm ényt,. . . Nemze
dékek látók emelkedni a’ roppant márványalkatot;
nemzedékek, melly eken keresztül majd sötétség
borítá el az elm éket, majd korányi pír és később
déli napsugár derenge föl az ébredő ember-észre.
E’ sötétség, e’ hovatovább terjedő világosodásnak
nagyszerű emléke a1 milánói domo (székes-egyház),
méllynek építése 1386~ban Giov. Galeazzo Visconti alatt ’s által kezdődvén, mindeddig sincs telje
sen befejezve. Különböző építészeket foglalatos
kodtatok e nagy m ű , kik nem maradván hívek
az első1 •)' tervéhez, különféle modor- és-Ízlésben
\
*} Első építészéül Heinrich Ártér von Gmli»d nevez
tetik , kinek melléknevéből az olaszok Gamódiét csináltak ,
csakhogy olasz legyen a* lángész, mellyben a1 nagyszerű terv*
eszméje előszűr szikrára gyűlt. Azonban a* templom* egyik mel
lékot tára mellett áruitatni szokott könyvecske szerint , első é~
pitészül Marco de Campione áll, es Gamodia vagy Zamodía csak 1391 vége felé — sorban 16-iknak — tetetik.
Az építőmesterek' száma 1397-töl — 1838-ig Összesen : 19(1;

folytaták a m unkál; innen van aztán , hogy az
egészben hiányzik azon harmónia , melly nélkül
d rá g á d é t, elbájoló! nem nyújthat a’ m űvészet,
mellynek alkotmányát csak úgy lehet remeknek ne
vezni , ha a*-mű* egyes részei akként illesztvék
ö ssze, hogy rajtok'az egészbe harmóniát hozó tö
kély uralkodjék. Csak illy mű bájol el, midőn lel
künket fölmelegftve, arra olly kifejezhetlenül kel
lemesen hat. A’ milánói székes-egyház tömérdek
szirthalmozával, tornyai’ és szobrai’ ezreivel cso
dálatot gerjeszt bennünk; de hidegen hagy, 'mint
a’ m árvány, mellyből azt száz kéz, száz külön
böző ízléssel összeállító. Bámuljuk rajta az erőt,
béketürést és kincspazarlást., de bámuljuk külö
nösen a’ m erészséget, melly-a’ szörnyű tömegeket
egy egészszé összehordta; azonban a roma-ürenzeí hajlékonyság és könnyű kereMedség m ellett,
melly kivált homlokzatán mutatkozik , igen kelle
metlenül sírnak ki az egész’ eredeti typusán.elömlő gót szegletek, csúcsos karimázatok és feszes
oszlopzatok! A’ szent sereg, melly már Is mint
egy 3 5 0 0 szoborban népesítiJsten’ e’ lakát,’ és
a’ 9 8 gót csúcs, mellyek többnyirelegügyesb vési!-.
’s köztük 1510-ben Leonardo da Vinci, '$ 1540-ben Giu*
lio Romano említtelik; 1599-ben pedig Andrási Hippoíit1
neve olvasható.

tto
tői végzetten, rajta talptól tetőig''emelkednek, ha
az alsóbbakat kiveszszilk, csekély, vagy semmi
élvezetet sem nyújtanak. Sajnálám, hogy nem hí
rek olíy képzeleti erővel, meliy e márványalakok5
hangjait velem hallathatta volna; Joies Janin e te 
kintetben igen szerencsés volt. 6 .„a* régi gól szob
rok5 ajkairól rémületes hangon'hallotta inton&ltatni a1 „Hosanna in e&cel$i$**t) majd jöttek az élest, de tudósb hangok, raeliyek „ Verni Creoiorut
éneklének. Más szobrok, kezüket összefonva, harczí dalt zengének; a1 vallás belépett a’ politica’
urodalmába; aztán egészen odafen egyszerre meg
szűnt a5csatadal, elállt a megkezdett im a; a1 voltaireféle kétkedés hallatá gúnyos, skeptikus kaeza*já t, mfg végre Napóleon császár emelé föl nagy
szavát, 5s kardjára támaszkodva, általános „JV í)e$rnműl kezde m eg! Végtelen zenészei lön esi,
mellybe a? történet1 minden zaja bele vegyült; ké
sőbb ünnepélyes csend után'az alanti szobrok új
ra kezdék a? legszebb „Hvsantiá in ew m lm ut ,
s e’ nagy, mindig ú j, mindig győzelmes zaj el
borító a1szent székes-templomot, alapjától föl légmagasb csúcsáig, 1s akkor mindezen szétszakadó*
zó hangok elnémultak, vagy összeolvadtak egyík a1 másikkal ugyanazon im ádásba. . így az
ismeretes franczia feuilletonista, ki „mindezt úgy
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látta ’s úgy hallotta a’ milánói domo’ lábainál,
mintha a’ Theatre-Italien’ erkélyén állt, vagy azon
harmadik égbe ragadtatott volna, hol sz. Pál vala. . . . " Nemde, eredeti ötlet ez? É n, ism étlem ,
nem lehetek *>lly szerencsés, hogy képzelődésem
bámultomban is iliy mennyei élvezetet nyújtott
volna; én mindezekből íegfőlebb is azon ünnepé
lyes ^Te-Deum^ot haliám, mellyel a’ szent szóborsereg azon béke fölött énekle, meily Lombar
dia’ virányos telkein a’ nagy zsarnok’ száműzetése
óta áldáshozólag lebeg.
Szent érzéssel teli léptem az egyház’ belse
jébe , hol bámulatom csak növekedett a’ tömérdék
fejérmárvány oszlopokon, mellyek boltozatait ’s
tornyokkal megrakott kúpjait emelik. Itt győződéin
meg arró l, mikép a’ gót ízlésű építészet’ remek
müvéül keilendett állnia e’ szent laknak, ha a ké
sőbbi mesterek Gamodia’ tervéhez szorosban ra
gaszkodtak volna. De mint álihattak ellen a’ kor’
kívánatinak, mellynek megvan saját akarata, pa
rancsa szinte, mint Ízlése! A? szép corinthi osz
lopok , mellyek ajtain s az oldaloltárokon láthatók,
gyönyörük, ’s látásuk élvezetdús lehet — de nem
i t t , nem a’ milánói domoban, hol szépségük a’
gót csúcsozatok mellett elenyészik. A’ benyomás’
téliem ét zavarák ezúttal ama’ nem épen mesteri
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ecsettel készült képek i s , mellyek borromei sz.
Károly’ életét ábrázolván, az e’ szentnek ünnepét
megelőző napokon, kárpitokkal körfilfűzve, az
óriási oszlopok között díszjelek gyanánt csüggenek,
de mellyeket én a’ méltóságos hajdanság’ nagysze
rűségével semmikép sem tudék öszhangzásba hoz
ni. Annál kedvesebben hatottak rám a’ festékeit
ablakok, mellyek a’ kúpon gyöngesárgán ragyogtatják be a’ nap’ sugárait, a’ falak’ ablakain pedig
különféle bibliai szenteket ’s történeteket tüntet
nek föl. Az Uvegfestést itt iátám először egész
pompájában. A’ festészet’ e’ nemét a’ németek- és
francziáktól, kiknél az a’ XVI-d. században legna
gyobb tökélyre ju to tt, tanulták, ’s csak újabb időkben kezdék gyakorolni az olaszok. — Olaj- és
fresco-festeményekben nem fölötte bővelkedik e’
templom; de annál jelesb emlékeket mutathat fel
a’ plastikában. Szép mű a’ két szónokszék bronzb u l; az szinte Gian-Giacomo Medici’ síremléke is
Michel-Angelo’ rajza után emeltetve IV Pius romai
pápától; de figyelmet érdemel különösen’ mind az
eszme’ bizarrsága, mind a’ kivitel’ tökélye miatt
Sz. Bertalan’ márványszobra.
mű
ve ez , mellyen a’ szent lefejtett bőrével takarja
be lenyúzott vállait. — Mellékesen akarom csak
em líteni, hogy e’ szobrot a siető Jeles Janin Pra-
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xiteleséből mondja egy szentté átváltoztatottnak.
Talán nem olvasá végig, vagy nem értette a’ la
tin szavakat, mellyek a’ csodálatos szobor' talap
zatára vésvék?
„KOK

mr.

FftAXiTTT.F.8 , PFD MAKCV8 FIKXIT A «R A T I8. m

Ha Jules Janin mindenütt olly elfogult lélek
kel ’s olly pontatlanul tette jegyzékeit, mint Milanob an : akkor ugyan nem merném őt ajánlani út
mutatóul senkinek Olaszországban. Szerinte e’ szé
kes-egyházat Nagy-Káróly kezdette, V Napóleon
végzettel Illy anachronismusokat csak franczia utazó írh a t, ki az egész világ' nagyszerű müveit
és szépségeit hazájának szeretné felróni érdem ül
1. Janin is azt hívé, hogy Illy nagy munkához csak
franczia foghatott, ’s hogy azt csak franczia volt
képes befejezni! — Botlás mindkettő. Az alapot,
mint már emlftém, Giov. Galeazzo Visconti veté
meg 1 3 8 6 -b a n , gyilkosságáért! vezéklésül, mint
később érintendem ; hogy Napóleon az építést foly
ta tta , ’s arra tetemes pénzösszegeket rendelt fórd íttatn i, az bizonyos; de a’ mű koránsincs még
bevégezve, ’s ki mondhatja m eg; hányadik nem
zedék szülendi az ép ítészt, ki e’ csodamüvet tö
kéletesen bevégezze? A* jelen kormány — úgy
hallom — 4 0 ezer lírát, vagyis 1 3 ,3 3 3 p#ft. 20'krl.

m
fordittat évenként az építés’ folytatására; de e pénz.
ha a még hiányzó tornyokat, s legalább is ezer
szobrot veszszük figyelembe, épen nem sók; nálunk
azonban annyi garas sem igen van — kivált templomépítésre ! ---Egyik nevezetes jeíessége e nagy műnek Borroméi sz. Károly1 földalatti kápolnája, mellybe a fűoltár alatti kettős lépcső v ezet,’ s melly közönsége
sen Scnrolo név alatt ismeretes. Nagyobb gazdasá
got, fényt és pompát, nagyobb pazarságot ezüst
ös aran y b a n h e g y i kristály- és drága gyöngyökben
alig képzelhet valaki, mint mellyel e kápolna elönt
ve vari. Én épen a czímszent" évnapján valék sze
rencsés e kápolnát teljes fényében láthatni. Az oszlopoktul tartott, aranyzott vagy meztelen ezüstből!
domborvéscfcek, jeles müvek; a falakat borító kárpit'
veresbársony mezejébe arany szálak himezvék. A'
szent’ koporsója, melly épen nyitottan állt, ezüst
tel összefoglalt kristályból van, IV FUlöp spanyol kiráV ajándéka; benne a szent eg*sz főpapi díszül1
főzetében feküszik. Kár, hogy J. Janin ez alkalom
mal velem nem volt; most ugyan nem leendett oka
a1 szent1 elhagyatottságán busúlni; mert e két nap1
tolongás! közt csak nehezen lehetett e1 kápolnába
■lejutni. A? koporsónál szüntelen pislogó lámpa talán

im
esetből aludt el épen az ájtatos francba utazó' be**
mentekor.
A’ csak most szabályzóit Gorsoo kívül általá
ban szűk utczáe, s majdnem piacztalan városim!
nyugat felé kimenve, szép fasorok között tágas tér
re juthatni, melly az ismételve szétdult s viszont
fölépített Yiscontik1 hajdani várán innen, fákkal sor
ban beültetve, kellemes sétául: túl pedig begyepe
sedve, katonai gyakorlatok' piaczául terül el, szinte
a1 felséges Simplon-kapuig, melly ma „Arco della
pace“ — Békéiv — név alatt ismeretes. A1várnak vá
ros felé álló két tornyán kivagdalvák a hajdani Yis
contik1 czimerei, mint másutt a? veíenczei szárnyas
oroszlánok; a' franczia hódító nem Híré a? régi ural
kodásnak még csak képjeleit sem ! Hátulsó része a1
múlt években egészen kiujítlátott, s több híres had
vezér1 mellszobrával ékesíttetett. A* fegyvertér nyu
gati végéldalán áll a’ „Békeív“ , melly valóságos dí
sze és koronája a? mai építészet és szobrászatnak,
s melíyetr fölülmúlót a1 virágzó hajdan sem sokat mu
tathatna; magában egyesít az mindent, mit a1mai piaslika remeket nyújthat, Rostélyzat keríti az egészt, de
af bemenni akarónak mindig kész megnyitni az ajtót
a' közel őrtanyában lakó felvigyázó. Lapokra terjed
ne, ha az egésznek hű leírását akarnám naplómba
jegyezni, azért csak a bronzhuli szép dornborvése-
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leket s jeles bronzlovakat említem, melly utóbbiak
az fv tetején a Béke’diadalkocsijába fogva, magok
kal látszanak ragadni a’ nemtőt, szekerét, az egész (vezetet. Tervét Cagnola készíté' 1 806 -b an ,
*s az erre következett évben kezdetett meg építése,
fejér márványból — Napóleon* dicsőségére. Innen
e hős* nevezetesb csatái rajta domborvésetekben.
Az 1814-diki események után első tervéta* művész
részben megváltoztatás sa z egészet ollyképen rendezé e l, hogy belőle a mai „Békeív“ alakulna, melly
Í839»dlki september 10-d. lepleztetett le, midőn
felséges urunk Ferdinánd, a* lorabard-velenczei tar
tományok1 ősi vaskoronáját szentséges fejére teendő,
Manóba érkezett.
E? kaputól visszatérve’ balra látható az Aréna.
Igazi fcSvénytér; silány utánzása a’ hajdani amphltheatramoknak, 1806-ban készítve, a1 franczia kor
mány* parancsára, Canonica építésztől. Vannak,
kik e* müvet nagyszerűnek találják: 8 nagy is az, mert
negyven ezer néző* számára van benne hely ké
szítve ; én azonban nem tekinthetém másként, mint
a romai hason óriási müvek* törpe utánzásának, mellyben a* gránitlépcsők3 helyét puha gyepágyak pótolják,
’s így csodálni azt roppant terjedelme* daczára sem tu
dóm. Egész alkotása hirdeti az ellágyult, s más él
vezetekhez is szokott nemzedéket, melly bársonyos

gyepágyból rakató azt, hogy a* Guerraíéte lovagjá
tékokat ’s egyéb pulieinclloi mutatványokat kényel
mesen láthassa. Eljöendnek majd a' vakandokok,
s feldúlják puskapor és kartácsok nélkül a1 nagy mü
vet, és a1 roppant tervit puha építményből csak a?
sziklakapuk maradnak fen gyászos hírmondókul! „Mi
dőn rajta lépdelsz — mond igen jellenuőieg egy
franczia utazó — érzed; mint indul meg lábaid alatt a? föld, s mint dőlne halomra az egész, ha fér
fiakból álló nép telepednék gyeplépcsőire.“ E1 sza
vak igazak. Századunk1 furcsa szelleme, melly na
gyot és törpét egyiránt kész alkotni szeszélyében,
itt látható egymás5 szomszédságában , a5legnagyobb
ellentétben. — Az „Arenáfc“ értem, s a Béke’
felséges márványívezetét!
.
Alig hiszem, hogy volna olvasóim között csak
egy is, ki politizálni nem szeretne, s különösen,
ki-nem óhajtaná tudói: mint ítélnek rólunk Magya
rokról az olaszok? azért eltérve kissé mezejéről á*
szép-művészeteknek, mellyeket élvezői jövélc leginkább
az olasz földre, egy milánói chemicust lesz itt szeren
csém bemutatni, kivel ebéd utána1 kandalló1ropogó
tüze előtt ismertedéül meg* Milanóban szinte, mint
Olaszország1 egyéb városiban is , még mindig ritkán
láthatni kályhát.: noha a1 tél, kivált a tiroli ?s hel
yét havasok1 közelében koronként meglehetősen ke
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m ény, ’s a’ mai nemzedék talán a’ szép Italiában
sem olly tűzről pattant már, mint voltak a korábbi
századok’ emberei. Mi engem illet, én legfölebb is
csak őszi hidegben szeretem a’ kandallókat, mikor
igazán mondva még csak fél hideg van; mert kissé
csipősb télben könnyen megtörténik az Oly kandalló1
közelében, hogy míg az ember’. fél teste megsült:
addig másik fele hidegtől borsódzik; hanem: az ola
szoknál, kivált a? velenczei ’s lombardi síkságon,
hol a1 hideg ritkán száll hat fokra a? fagypont alatt,
a? kandallók még jók lehetnek; én.azonban kályháink
mellett maradnék inkább, ’s csak az egyet óhajta
nám, hogy azokat olly tökélyre iparkodnánk vinni:
mint vívék az olaszok kandallóikat, mellyek a’ he
lyett, hogy úgy elrutítnák a’ szobákat, mint a mi
többnyire még tenyeres-talpas kályháink: bizonyos
csínt és ékességet kölcsönöznek azoknak, kivált hol
diadalívekhez h asonlítok, mint a* velenczei dogék’
egykori követ-elfogadási teremében,
Egy Oly kandalló előtt fütőzém egy estve az
„Aneora d’oro“ czimerü vendéglő’ ebédlőjében, mi™
dőn ,egy derék olasz beszédbe eredt velem. Hazám
ról szólánk; s erről lévén szó, tárgynak nem valék
szűkében. Volt bő anyag vegyitészem’ olvasztó-té
gelyében, melly a kandalló’ füzétől kívülről, / s a
savanyu piemonti boriul izzítva belülről: az én víg

—
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vegy ítészem nemsokára egyes részekre kezdé oszlat
gatni hazám’ állapotját. A’ tégely fölén úszkált: a’
szép és termékeny ország, mellyel a’ vegyítesz Lom
bardia’ gyönyörű rónáihoz hasonlíts, ’s itt helylye!
közzel vékony szálakban úszkált a’ szabad alkotvány,
mellyről azonban neki fogalma sem volt; — • kö
zépen lebegett a’ pórok’ rabszolgasága; legalább így
nyilatkozott új Ismerőm, ’s hogy a’ komor részeket
én csak gyöngén szelidíthetém, azt fogják sejteni
olvasóim?— végül a’tégely’ fenekére nehezült hitel
hiányunk , melly miatt dús terményeink’ halmazában
is többször majd megfúlunk, ’s mégis majd mind-'
nyáján szegények vagyunk! . . . . így látá mindezt té
gelyében az olasz vegyítész. A’ részek. nem voltak
ugyan salaktalanok; de mikép is lehettek volna azok,
midőn az oszlatószer: „egy bizonyos conte E * * tői
hallottam" volt. — Én segítettem — mennyire tő
lem telt, ’s igazsággal lehetett — a’ tisztításon: de
szomorodva iátám , hogy bármint iparkodjam is a ’
dolgot szépitgetni, csakugyan sok salak marad még
a tégely fenekén! Alkotmányos életünket az olaszok
nem ismerik: mert nyelvünket nem értik; de ha
értenék is, honnan tanulják azt, ha velünk és kö
zöttünk nem élnek ? Az olasz „deportatik", kik ta
lán Szegedről térnek vissza, bizony nem a’ legszebb
képet vihetik tőlünk hazájokba: mert volna bár éden
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a’ hely, hová szám űzetnek: szépei, kedvest, kel
lemest ott nero látnának; s míkép is.foghatná föl a’
bflincses rab a’ szabad nép1 szabad életét, mellyel
honában és számkivetésében egykép nélkülöz? Ne
ki hazánk — Siberia, s benne a1szabad nép, melly
kissé bátrabb mozgásiban a1szolgasághoz szokottnak
szilajul tűnik fel, — vadcsoport;' ő mindkettőt
gyűlölni tanulja! . . . Engem leginkább busított a z ,
hogy a1 pórrendet nálunk még ma is rabszolga! kor
bács alatt hiszik nyögni- a* szomszéd velünk egy
fejdelem alatt lakó olaszok is ! -Boldog Isten! hát a1
távolabb idegenek mit fognak gon d o ln i?!.... A? mi
pedig az én derék vegyitészemnek épen nem akart
tégelyébe, és még kevésbbé fejébe férni, az vala,
hogy - nemességünk, melly az országot úgyszólván
egészen maga bírja, az állomány1 közös terheinek
viseléséhez teljességgel nem járul Soká nem akart
hinni szavaimnak: inért nem képzelhető, mint All
hasson fen mai időkben ország, mellyben a? nem
zet1 legbirtokosb, ?s e1 szerint legvagyonosb része,
a1 közterhekben egyenes adó1 utján is részt nem
v e s z ? ... Azonban tégelye1 fenekére tekintvén, egy
szerre csak fólkiálta: . „hah, most tudom , miért
nincs e szép, e termékeny .országban pénz, és
miért szegény annak nagya és kicsinye? Hol a gaz
da mit sem ruház telkeibe : ott a1 teleknek pusztul13
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nia kell!u S azt hitte az én jó vegyitészem, hogy
míg a1 közterhek1 viselésében a1 nemesség nálunk is
tettleges, egyenes részt nem veend: addig hitelünk1
egyik legszilárdabb oszlopát — a1 külkölcsönt,
melly egyedül leendne képes ezer meg ezer országos
szükségeinken kissé gyorsabban segftni — nem e»
melhetendjük föl! . . . Kérdó aztán; „divatozik-e még
nálunk a1 latin nyelv, melly — mint hallá— anya
nyelvűnkké vált, mert sok közvitézt is haíla így be
szélni ?w B1 kérdés engem nem lepett meg; tudván,
milly szomorúan állunk nyelvünk1 ügyében, mellyel
őseink1 megbocsáthatlan hanyagsága majdnem enyé
szetre juttatott Mosolygva derítém fel olasz chemicusomnak e5 tárgyat,, ki, úgy tetszék, némi csodá
lattal értette, hogy nyelvünknek, valamint általában
semmi európai: úgy különösen sem a1 latin, sem
a1 német nyelvvel legkisebb hasonlatossága nincsen, ’s
hogy a1 szláv nyelvektől is egészen különbözik
Míg mi a1 kandalló előtt így chemizáltunk: m
idő haladt, s a1 daljáték1 órája ütött* A1 „ScalábaM
mentem: már nem az előbb is hallott nyomora „CtorImimmé czímü űj daljátékot, hanem Donizettinek
ma ismét színpadra kerülendeti „Róbert® B em élvezendő. A1 színház1 nagyszerűsége,
melly a1 karzatról nézve alá még növekedik, már el
ső beléptemkor meglepett; de meg még inkább az,
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hogy az acustica’ ereje a’ tömérdek Űrben, fen a'
hatodik emeletben hatalmasbnak tetszett, mint alatt
a’ főldszinen. A* csekélyszámu nézők — mi az adott daljátékkal! elégületlenség’ legbizonyosb jele itt,
hol fitty Ölni, piszegni nem szabad — elenyésztek a’
roppant Írb e n , ’s nekem a’ jelenet Virgil’ ama’ ver
sét juttatá eszembe:
• • Rarl Hantéi in gargfte

w m tQ * 4

S valóban, a’ különben jó opera, engem sem tu
dott kielégftni. A’ Scalában én többet reméltem,
többet követeltem. Legsükerültebbnek mondhatom a’
Il-d. felvonás’ azon jelenetét, mellyben Roberto a’
tömlöczben szabadulását várja, ’s csalódásából a’
betoluló poroszlók’
„Indiám ! — Dove? — Álla merte t“ *1

komoly hangja által borzasztó valóságra ébresztetvén,
szeretett hölgyéért reszketve kezdi meg gyönyörű
hatyudalát:
1?Ora la fcerra, o gyen túra ta f
Pió sperar non dei pietá ! . .

**)

Oka e scalai népleien- és középszerűségnek a? kelle"
mm nyaralók* népesedésében vak keresendő/ melly
*) ,,Menjünk 1 — Hová? — Halálra\€*
**) „A* midőn, oh boldogtalan, kegyet többé

13*

m

remélj !u

minthogy csak sz. Márton után szűnik meg: a’ jelesb személyzetű daljátékok is rendesen csak Ka
rácson után kezdődnek, s egész farsangon át tarta
nak. — Színtánczot (báliét} kettőt láttam : „
m ii
Grmmiaiivolt egyik, melly az öltözetek’ gaz
dagságával; ’s a’ „ £ /
ultimű centi
S,forxalí a második, melly a’ díszítmények’ pom
pájával lepett meg. Egész sereg tánezos és tánezosnő lepi el iIlyenkor a’ térés színpadot. A’ gyöngéd,
csinos leánykák u tán , kik a’ társas tánezokat járják,
csoportozatokat képezik, ’s a’ t, jőnek a’ tánezmüvészek és művésznők. Gratiának a’ három közöl, kik
ez alkalommal fölléptek, csak
kisasszonyt nevezendem; két társa ugyanis sokkal csekélyebb kecsés bájjal taposá a’ padlatot, semhogy őket Cerito’
szellőlengésivel arányba tennem szabad volna; Adoniszról pedig sző sem lehetett: mert az, ki a’ sze
relem-istennő’ e’ kegyeltjét személyesítő! akarta, nem
Myrrha’ szép magzatához: hanem inkább hasonlítaa’
Bacchus’díszkocsija körül szökdécselni szokott faunok’
egyikéhez.
A’ „Carcano“ színházat— láttam. A’„Ré“ben,
hol rendesen az olasz színészet’ legjelesb tagjai több
nyire nagyszámú közönség előtt szerepelnek, egy kel
lemes estet töltöttem; elsőt, ’s tatán utolsót is, olaszdra-

m
mai előadáson életemben. — GiroUme marionetjei’
meglátogatására m szántam két esti órát, s a1 faemberkék’ meg fanémberkék1 classicus szökdécselé
sei után— ha szabad a? ,classicus4szét illy tárgyakra
pazarolnom? — raegelégülve hagyám el a' kisded,
s igenis roszul világított színházat. Legeredetibb ’s
legmulattatébb e dróton mozgó faalakoknál az, hogy
a1 Scalábao adatni szokott szintánczokat a' legmeg
lepőbben parodiázzák.
„Már olly messze jöttem Olaszországban, ’s
még mórázmi nem láttam ;tt így szófék a1 Scalaf csar
nokában egy jő ismerősemhez, kivel — a „Gíarfatani44
daljáték’ unalma a színházból bennünket kiűzvén—
estelire indulók. 6 könnyén segített bajomon. Eser
nyő alá bevétik, ’s egy barlangaiaku közel csapszék
be menénk, meüyből szörnyül zaj hatotta meg fü
lünket Volt lárm a, torokrepesztés, ujjficzamlás, ’s
— nekem'legalább — érthetetlen számolás, ’s tk ,
és én nagy megelégedésemre láttam a’ híres mórajátékot, melly igen gyakran, véres öklözéseken vég
ződik. Mégy ,nap-barní tolta arcze olasz ült egy asztal
körül, külsejükről, kivált bozontos hajuk-, s a tag
jaikat fedő szennyes czondrákról Ítélve, terhészek
lehettek; dőltök pintes borkancsó állt. Bennünket
észre sem véve rikítónak egymás fűiébe , cltalálan-
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dók: hány ujját mutatja föl az egyik, ki mindkét
könyökét az asztalra' feszítve, majd ökölre szorftá,
majd kitárá néhány ujjait; a1 díjj^ mellyért játszatik,
közönségesen egy, vagy több kancsó bor, mellyel az
tán közösen költenek el a mórázók.
A1 lombardiai festésziskola5 mestereinek egyik
legszebb, legdúsabb gyűjteményét Milano bírja. A5
Jezsuiták5 hajdani, „Brerau név alatt ismeretes palo
tájában láthatók azok, több velenczei, roma-firenzei,
bolognai és flandrial művészek5vásznai között. Tizíano? egy js. Jeromosát nem magasztalja az illető
jegyzék; de rám e5 kép kimondhatlan varázszsal ha
to tt A5 pusztában! rideg élet5, böjtölés s testmarczanglás5 következményeit tünteti föl a1 művész,
bátor ecsettel kivitt helyzetben, s a1 gyönyörűen
vad vidék, mellybe a5 szent férfiút tévé, a kép1 be
csét kimondhatíanul emeli — Itt láttam először Baffaello5 ecsetét is, a5 bőid. Szűz eljegyeztet eset. Ifjú,
mint mondják , alig húsz éves korában készité az tirbinoi művész e képet, mellyen szelíd képzelnie* esz
ményét gyöngéd ecsettel vivé a vászonra. Azon an
gyali arczokat, azon szent vidámságot, metJy itt a5
sz. Szüzet “környező némberek1 ?s férfiak1 ajkain elömlik, csak as serdülő művész ecsetelhető ily utánozhatlanul; a „Fornorina" szerelmese azt már nem
teendé, nem tehetendé, — A5 gyűjtemény5 legbe-
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csesb kincséül Goercino' remekműve: „Hagar elüzetese“ tartatik. És vao csakugyan valami e kép
ben , melly a1 nézővel az t, mit körűié látott, majd
nem egyesegyíg feledteti* — Az itteni könyvtárban
semmi különös* — Közel a Brera-palotához áll a
ház9 mellyben Beccaria lakott, s itt a képgyűjte
ménybe vezető lépcsőkön látható szobra a szerény,
csöndes életű, de mély és merész gondolkozást! bölcs*
nek, ki először emelte föl szavát hatályosan a1 halálbüntetés' jogtalansága és sükeretlensége ellen* #) Ezer
meg ezer üldöztetésnek volt kitéve életében, s míg
századának tudós férfiai tisztelettel emliték n ev ét:
voltak' vakbuzgók és kábák, kik őt istentagadónak
hirdeték : mert hadat izent az előítéleteknek; és zendűlőnek kiélték: mert szerette a szabadságot és véd
te az emberi méltóságot Halála után (i7 9 4 -b e n ,
novemb* 28~d*) elnémultak ellenségei, kik benne az
emberiség legszentebb jogait iámadák m eg, ?s a*
hálásb utókor emlékének szobrot állfta, mellyet in
kább érdemle a bölcs, ki az észre bőrűit ködfátyolt
tudománya1,világával oszlatni seglté: mint sok had
•) Híres munkáját: „A* BŰNÖK- ÉS BÜNTETÉSEKRŐL»“
mellyet Európa' minden nemzet©
a' törököt kivéve — sa
ját nyelvéi bír, 1834-ben adám ki magyarul. TudományaiéretetUnk’ hiányát vélem láthatni abban, hogy nálunk a’ magyar
Beccariábáí? köiel Uz év alatt, nem kelhetett ol 5 0 0 példány!
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vezér, ki holt tetemekre épült diadaloszlopon tűz
vérpiros borostyánt homlokára! . . .
Egy esős napottöltöttem az Ámbrosiana-könyvt á r ; a1 sz. Ambrus1 temploma1 és a1 Santa-Mariadelle-Grazie kolostoregyház1látogatásában* Á?könyv
tár legnevezetesfa arról, hogy alapítója Borromei
Frigyes bibornok1 rendeletéből nem szabad a’ benne
felhalmozott kincsekről rendes lajstromot vezetni!?Nevezetességeit egyébiránt lajstrom nélkül is meg- *
találhatni, }$ Petrarca' Virgiljét, Seneca1 és Cicero1
kézirásá hártyáit, Leonardo da Vinci’„Codice Átlanticou
czimtt-munkáját, ’s Borgia Lucrétziának Bembo bthomokhoz Irt tíz levelét, az ezek1 egyikéhez mellékelt selyemhajfürtjével e nőszörnyetegnek, örö
mest mutogatják a1 szíves könyvőrök. — A* sz*
Ambrus* temploma* is egyike azoknak, mellyek mind
régiségi, mind művészeti'tekintetben látogatást ér
demelnek, Hosszú, az ó világ’ emlékiratival megra
kott folyosó alatt juthatni a1 czedrusfákból készült
fő ajtó h o z mellynek domborzatait vasrostély fedi.
Láthatók két szárnyán amaz oroszlánfejek, mellyek
hajdan a’ sz. Ambrus által Theodosius császár előtt .
a1 thessalonikiákon elkövetett mészárlásért bezárt
ajtókon csüggének; sőt vannak, kik hiszik, hogy
magok az ajtószárnyak is nem a’ JX-d. századból va
lók, hanem- ugyanazok, rnellyeket a1 szent főpap

a* vérengző hadvezér előtt becsukatott. Én'szent
tisztelettel mézdelém azokat, mint emlékét a1 kor
nak , mellyben az elnyomatott népek a’ vallásban
kerestek pártfogást zsarnokaik ellen, ’s a1 szorító
bilincsek1enyhítőiül a1 szent férfiak lőnek, kiket Ön
magok1 választónak az Isten’ szolgáiul. . . . A1 tem
plomban balról, egy szép gránitoszlopon, Ottó’
rézkígyója látható, meliyről több értekezésben an
nak Mózes1 rézkigyójávali ugyanazonságát iparkodtak
megmutatni a’ tudósok, \ meliyről a1babonás nép
azt hiszi, hogy sziszegése a1 világ végét fogná je
lenteni. Egykor porozás közben az egyházfi kimoz
dító állásából, s a* nép’ rémülése csak akkor szűnt
m eg, midőn a’ kígyó előbbi állásába vissza igazfttatott. Ezen oszlop mögött Siilico és neje Sereim sír
boltja van a1 hanyatlott művészet1 apró szobraival
ékesítve, ’s a’ főléje épített Szónokszéktől majdnem
észrevehetienné tétetve. A1fő oltár feletti kúpot négy
egyiptomi fekete porphíroszlop emeli, mellyeknek
kivált egyike gyönyörű; hagyomány szejfnt e négy
oszlop egykor Herculesnek e? helyen, állott fanumát
ékesíté. Az oltár mögötti karon szent Ambrus1 egy
szerű kőszéke, ’s a1 kupon görög művészektől ke
leti ízlésben végzett aranynyal vegyes mozaíkolás
látható a Vl-d., ’s egy hasonló a’ mellékkópoloóban
a5IX-d századból. Proeaccinf jeles ecsetét két frcsco:

„9Z. György verlanu$ága“ és „ Üdveztiőuku két
angyal közti képe hirdeti: ez a’ sekrestyének, a*
máz az orgona mögötti oltárnak balra eső falán szem*
lélhető.
Milano’ egyik legkitűnőbb nevezetessége: LEO
NARDO DA VINCI1 remekműve, „ J z utolsó vmsnr
r # , u a* Santa-Maria-delle-Grazie templom mellett a1
Szeat-demonkosiak* egykori kolostorának ebédlőjében
látható. A? kolostor ma katonák1 laktanyájává alakít
tatott., de a’ hajdani ebédlő tisztán tartatik, ’s a
remek frescot az előtteí korlát biztosítja az ember
kéz1további pusztításától A* felséges képen gyön
ge fátyol látszik lebegni: az idő8 viszontagságinak
gyászos fátyola e z , mellyel nem iparkodott az em
beri gondoskodás eltávolító; de ezen át is kivehe
tő az élet, a1 változatosság és erő, mellyel a? mű
vész ez arczokba* ecsetével önteni tudott! Üdvözí
tőnk’ szent arcza, mellyből az istenséget vélnők kisugárzani, legépebb, aztán a’ kedves tanítvány Já
nosé ; — legkevésbbé kivehetők Judás’ arczvonásai. — Az átelleni falon látható frescot senki sem
méltatja figyelemre.
Midőn a? múlt századok’ müveit csodáljuk:
nem illik megfeledkeznünk mínkorunk1 jdesb meste
reiről, kiknél a5 gondolatot, színváltozást ?s az egész
nek kivitelét már mi is megítélhetjük: a’ késő unó-

kákra bízván arról szólant: ha vájjon szinte a’ jövő
századok1 számára munkálnak-e vésüjök1 ereje-, s
festékük5 maradanűóságával, vagy csak néhány évek5
múló díszei leendnek-e műveik ? — Egy kedves is
meretségem — possagnoi uti-társném M* asszony
ságnak itt lakó testvére — által szerencsém lön a’
milánói jelesb szobrászok1 és festésiek1 műszobáit is
megtekinthetni. Közölök mindenekelőtt Pompeo Marciesii a1 szobrászt, Canova tanítványát említem,
Sd díszére válik nagy mesterének és korunknak. A*
nyájos művész szíves volt önmaga magyarázni meg
a1 roppant teremekben készen levő, vagy készülő mü
veit. Gyönyörű munka: a1 tizenkét éves Megváltó’
szobra, melly az orosz czárné1 kápolnája1 ékesitésére
rendeltetett Készen áll már a' korán elhunyt MALIBRAN-GARCIA1, a1 nagy hangmüvésznÖ1 emlék
szobra is; és készen a’ muszkatrónörökös1 mellszo
bra négy másolatban. Ha a1 vésü hű maradt, ez arczon szellem nem honol. -— Canellanál, a1 most élő
nevezetesb tájfestők1egyikénél, szép tengerparti vidék’
látásában gyönyörködéin. Ajánlom szinte tatigi B f
$% távlat-arányi (perspectiv); Servt történeti, és
Molteni arczfestész’műteremeik1látogatását is minden
műkedvelő’ figyelmébe. Hayezt, ki ezúttal nem vaSa Milanóban, nagy sajnálatomra nem láthatára.
A? paloták közöl a1 L illa herczegét s Areridf
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említem csak. A1 királyi palota nagy, de egyszerű
sége s fs a1 domohozi közelsége miatt alig tön fel
Nagyszert! az újabb polgári kórház 3 melly 4 0 0 0
betegnek adhat helyt Á? szép 31Porta-orientaleu mel
letti nagy lazzaretto, melly MÁMON!1 „I promessi
sposiu czimll classicus regényében nevezetes szere*
pet játszik, s meüynek sötétveres festéke és szám
talan kormos kéményei bizarr ellentétben állnak a1kö
zel bástyákon! sorfák5 zöldjével, S§fi$rm faerczeg* alapitványa a XV-d. századból, és szomorú emléke az
akkoriban dulongott dögvésznek. Á1benne levő 2 9 6
szoba jelenen szegények' menhelyeü! használtatok.

V

XI.
CERTOSA Dl PAVIA.
Milano1 vidéke. — Navtgtio. — Binasco. — Certoaa dí Pavia.
— Kilátás a* milánói domorul. — Életviszonyok Milanóban. —
Népnevelés Lombardiában. — Conservatorium* — Bástyázat;
Temetők.

Myolcz napot töltöttem már Milanóban, V m ég
mindig hiába vártam a’ derűt. Összeszólalkozánk egy
kedves társasággal, mellynek élén é nyájos, vigszeszélytl főőrmester G**zi állandott: elmenni Vere
se’ kies völgyeibe; de e’ kirándulást, mint szinte
a' „Monzá“ba, ’s a’ „Lago di Como“ és „Lago Maggioré“re teendőket is — a’ végtelen zápor elmosá!
lily mostoha időben úgy sem fogtam volna élvezhet
ni a’ gyönyörű vidéket, ’s azért kénytelen valék a’
Monzában őrzött lombardi vaskorona ’s a’ borromei

szigetek* sat. látogatását boldogabb időre halasztani.-—
A’ nyolcadik nap’ estéjén az eső megszűnt, ’s a1 gyön
ge szél, melly lengedezni kezdett, némi reményt
oyujta derültebb korányhoz. Vetturinot fogadék a
bérkocsiatlao Milanóban, ’s alig hasadt a1 hajnal, ú
Ion valék — a1 Pavia melletti Gertosába.
. Milánót nyugatról a1 Navigllo - csatorna folyja
körül, melly nagyszerű vízi mű1 tervezésében DÁ
VINCI Lénártnak is nagy része volt Gyönyörű part
jain e Milánót Paviával összekötő csatornának vezet
az űt fákkal gazdagon beültetett rétek *s mezők kö
zött a' Certosa felé. Á? kies vidéket én a vastag köd
miatt csak alig élvezhetőm. Több úján épült nyara
lón kívül, látható ez út* mentében a1 binascoi vár is,
mellyben Visconti Fülöp Maria hitvesét Beatrice di
Tendát meggyilkoltat^, Js mellynek egy része ma rom
ban hever, másika pedig köz hivatalosok1 lakául szol
gál. Binascon innen eltér az űt a1 csatornától, s nem
messze e1 vártól, Torre-del-Mangano mellett, átmenve ismét a csatornán, néhány perez alatt a1híres Certo
sa áll előttünk.
Á? némabarétok1 e? kolostorának temploma egylke Olaszország* leggazdagabbjainak. Homlokzatát
a1legkülönfélébb márvány-oszlopok s lapok borítják,
mellyek többnyire ügyes szobrászok1 domborzataival
ékesitvék. Legjelesbek azok, mellyek a? főajtó’ két
oldalán láthatók. Az idő’ viszontagságai a az elemek1

ereje itt is szomorítólag érezteié hatalmát; de talán
emberi vadságnak is volt nagy része a1 menthetetlen
dulásban, mi annyival fájdalmasb: mert a' homlok
zat1 építése és díszítése a* művészetek’ ébredés! korsza
kába esvén: jeles mesterek’ munkáival dicsekszik,
A5 még jobb karban levő domborvéseteket azonban
mamár rostélyzat biztosítja a1 vad látogatók1 kórsága
ellen. Hajdan a* templom1 egész teteje ólommal volt
befödve; Napóleon, nem elégelve a1 templom1 kin
cseit § mellyekei jól megtizedelt, az ólomlapokat Is
leszaggattatá, s — embergyilkoló golyókat öntete
azokbul! Ária e5 nemtelen fosztogatásával aJ templom1
művészeti kincseinek is, mellyekreaz eső már eddig
is érezhetőíeg hatott,
A1külső pazar fénynek teljesen megfelel a1tem
plom1 belső pompája. Minden mellékkápolnában más
meg más, drágábbnál drágább márványoszlopok éke
sítik az anyag- és művészeti tárgyakban gazdag ol
tárokat; meüyeket a1 fő oltár minden tekintetben teIliimül, mellyen a1drágakövekből készült ékítmények1
száma végtelen. Valódi musaeuma ez a5 herczegi bő
kezűségnek, ’s a1 kolostori méhszorgalomnak, meJIy
ez ártatlan gazdagságban tartá fen a? jövő kornak a5
múlt századok5 műkincseit. Művészeti tekintetben
leginkább figyelmet érdemelnek: Omodeo1, Marco
d5Agrate1’s egyéb nevezetes szobrászok márványai; a’

fejlemények szebbjeit Perugino^Guercioo^Crespi és Procacciní ecseteiéi*. Különös figyelmet igényel h m m
gyönyörű freseoja, a’ szinte igen becses kézmosó1
átellenében: „a1 bőid. Szűz, kezében szegfűt tartó
isteni magzatával/1 A1 sekrestye szinte gazdag képek
ben. Érdekes az alapítónak carrarat márványból vé
sett síremléke, mellyel b hálás karthaosiak emeltenek; porai azonban nem nyugosznak itt: mert mire
az emlék elkészült, feledésbe ment első temetkezé
si helye. Mint nagy ritkaság mutattatik egy, a1 kolostor1
valamellyik néma lakójától rozmár-csontira! (cavallo
marino) készített domborvéset, mellyen azonban nem
annyira a? művészet' becsét, mint inkább a1 vas ki
törést csodálhatni, mellyel a1 művön látható ezernyi
alakocskák faragtattak.
A' templomot s kolostort Giovanni Galeazzo
Visconti alapító majdnem egy időben a! milánói dó
méval Az undok gyilkosságot, mellyel nagybátyján
Beroabon,- s ennek két fián a' trezzoí várban elkö
vetett, e’ szent lak1 építésével akarta jóvá tenni. A1
templommal összekötött kolostorban József császár
idejéig munkás némabarátok latornak, kiknek bérczegjószágai’ milliójöveddmei a' templom' kincsei'
növelésére valának szánva és fordítva. Ma elhagya
tottan áll' a1 tágos kolostor, ’s üresen a1 karthausiak1
igen kényelmes cseliái; ?s ott, hol egykor az ifjúkor1
élet- s erőteljes napjaiban a1 már elhunyt atyák' ke

resztjei között saját sírját ásogatta a5 megunt világ
tól búcsút vett férfiú: ma dúsan növekszik a? búza
kalász, s megszűnt az ima a’ gyilkos alapító* üdvé
ért* A1 barátok* huszonnégy laka egymástól egészen
elkiilöoözve állanak, 5s minden illy egyes, magányul
álló házikó el vala látva imazsámolyiyal, kandallóval,
pincéével, kúttá! és kerttel, mellyben virágaikat ápoiák az élet* leszakadt virág!!
Mire a templomból kijövénk, a’ nap, kimondhatlan örömemre, áttörve a1 s irű ködfellegeken, tíz
hosszú borús nap után szelíden mosolyga .le éltető
stigáríval az elhagyatott kolostor csöndes falaira, ’s
a körötte elterülő szép mezőségre, mellyen I-ső Ferencz, francziaország* leglovagíasb szellemi királya
1525-ben Pavia melletti híres csatáját, s ezzel sza
badságát veszté e l Használni akarván- e kedves , de
csalékony derűt, minthogy már helyt fogadtam a1
másnap reggel Turinba indulandó gyorskocsin, felhagytam a* paviai egyetem1 látogatásával, s visszasiettem
Milanóba. — Boldog valók, midőn délesti 4 órakor
kocsimról a* felséges domo előtt leszállva, ennek te
tejére meheték.
A1 reggeltől estig folyvást nyitva levő székestemplomban #) mindig készen állnak, kik fedezetére
*) Megjegyzem it t , hogy Olaszország’ azon részében,
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vezetik az idegeneket. A1 végtelen, de könnyen jár
ható lépcsőkön fölérve, nerasokára a1 tömérdek épttlet' szobor- és törooytőrakelegébeo. járdalék. —
Eltűnt egy pillanatra előttem minden, mi alattam el
terült. Ki a5 milánói dómot teljes nagyszerűségében
bámulni akarja, az menjen föl % nagy márvány tö
meg' tetejére, ?s ha ott, magát és az előtte messze
terjedő vidéket körülnézve, mell© hangos dobogásra
nem kél: szálljon le, mert nem érdemes, hogy e
■szent márványokat tapossa! . . . Itt érezém , mint emeíkedhetik a' por fia egekbe leikével, hallani a?
szoborseregnek ajkain a1Jefaovát dicsőítő dal1zengését;
itt látám csodálva, milly hatalmas isteni szikra él az
emberben, s mit képes kivinni af gyönge emberéről
Gyönyörű kerti sövényekül nyúlnak el majd emel
kedve, majd bokrosulva az íves csúcsok és a1 csip
kézett toronykák, mellyekre ismét szobrok áilítvák.
Végtelen márványlap. e tető, mellynek terhét szikla
hegyeknek kellene viselni! De valamint alatt, úgy
van itt is mi szemet szúr — az ideiglenes harangtorony! Hanem fordulj tova ezen alaktalan kőhalomtu l, mellyel a* később nemzedéknek nem lesz szamellyel beutaztam, rendesen csak a' székes-egyházakat szokás
egész napon át nyitva hagyni; egyéb templomok dél felé bezá
ratván , hacsak délastí ájtatosság miatt nem, tbbbé ki nem
nyittatnak* — Erre figyeljen az utazó í
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had itt látni, s hágj ftllebb a szédítő magasra, ho
vá fogódzó nélküli, s majdnem levegőben függő lép
csők vezetnek; s midőn a1 legfelső lépcsőt elérted,
s mellszorulva, és ellenállhatlan szfvdöbbeoéssel
lépsz ki a1 toronybul az azt körülfutó karzatra, emeld szemeidet mindenek előtt a? Mindenhatóhoz, ki
nek szent trónjához itt közelebb jutottál, s aztán
tekintsd át egy hosszú sovárédes pillanattal a lom
bardi és piemoutí gyönyörű síkságot, möllybőt1 Te
rin1 tornyai merülnek föl; a délre kéklő Appenineket,
mellyek a tenger1 kék huliámtt rejtik el; Helveczia
és Szavoja’ havasait Iüiorocsucsaikkal a Iegnyugvó
nap1 végsugáraiban fürdőket, és a könnyű köd gya
nánt elterülő lago di Gomo és Maggiorét — és
mondd akkor, hogy nem nagy, nem szép a1 termé
szet müveiben; nem nagy, nem földfeletti a5 láng
ész alkotmányiban! — * Áh, egy illy pillanat sok évre
nyujt éldeletet, sokat feledtet az élet1 keserüségibő!!
És e1 k éjt, ez édes élvezetet bűnnek köszön
hetni: mert e1 tömérdek fejérmárványtömeg bűn1
szüleménye! Igen, bűn, ?s pedig nehéz bőn szülte
az t; ha Giov. Galeazzo Viscooti atyafivérbe nem márt
ja gyilkát, a1 milánói domo nem áll, s vele egy
csodaművel kevesebb van a1 világon* A1 bőn ké
szételé tervét, de a1 hit rakta alapját, s azért áll
az olly szilárdul H ittea1 gyilkos herczeg, hogy el14#

mosandja a bűnt, s roegszilntetendi annak tutvílágí
következését, ha lakot emelend a’ Mindenhatónak,
a? bűnbocsátónak, illőt mennyei felségéhez f Elhivatá a lángeszű művészt, a1 terv kész lön, s a’ nagy
munka haladott* — Be lassan; mert nemzedékek
jöttek, s tűntek el, míg a kőthroeg iily magasra emelkedhetett* És jött a sas, a népek1 ostora; s
azon emléket t mellyel Viscooti a Mindenható5 dicső*
gégére kezdett emelni, végezni akarta, de egy,
hogy önmagának is emlékül szolgáljon* Szaporodtak
a? csúcsok, gyorsabban népesült a? kőtömeg; de Uh
tölt órája a sasnak, és ő egy paszta sziklára repült,
mellyel irtózatosan verdestek a1széltől korbácsolt t enger1 hullámai: míg azalatt a béke angyalának dicsői*
léséül — mélióságos „Te-Denm"™ nyíltak meg e*
szobrok1 márványa] kai! ...
Kandallóm’ felszított tüze előtt üldögéltem már
szobám5 éji csöndében, ’s gondolataim még á? szép
téren bolyongtak, mellyel néhány óra előtt a szé
kes-templom1 tetejéről befutottam; midőn egyszerre,
mintha a1franczia feuilletonista’ szavai csöndültek vol
na meg Menőben; s én akaratlanul felsohajték:
„szép és gazdag vagy, o Milano, de szabad — nem
vagy!u . . . * Másnap el valék hagyandó e várost, s
most számot veték magammal a*milánói életviszonyok
iránt, mikép azokat tapasztalára. — A' legnagyobb

ssnégyenl, melly városi érhete, lifeno5 lakéi BotszaJkák Frigyes német császártól lőnek kénytelenek tör
ni 1 162-ben, ki tltael-vassal boszutanéo meg a
sérelmet, mellyel nején a milánóiak az által követé
nek e l, hogy a1 hozzájuk érkezett császárnét meg
fordítva ültetvén szamárra, iliy helyzetben az egész
város -uiczáín szé th o rd tá k : ’ a bevett város5 polgá
rait halálbüntetés alatt kényszer! té arra, hogy egy
.szamárfark alá dugott figét fogaikkal-szedjenek k if. . .
A1 császár e1 tette, nemzedékeken ót
tr . . . m neit alti ment® repüítum

’s innen magyarázható talán azon örök idegenkedés,
melly itt a5 németség ellen tapasztalható?* *. Az
ausztriai kormány előtt ezen idegenkedés nem titok,
s azért eszélyes politicáját, melly itt a? szabadabb
társalgási mozgást szüntelen éber figyelemmel kiséri,
igen megfagfaatóoak találom, Illy különös figyelemre
méltatásban pedig az idegeneknek van szerencséjük leginkább részesülői; s azért ne csodálkozzék senki, ha
ajánlváoy ozottaitól nem tapasztalja városi közhelyeken
ama’ megelőző szívességet, s kivált az idegen földön
olly jóleső nyájasságot, mellyel azok a meghittebb ,
családi körben, s a nyaralói fesztelenebb életben
iránta mutatnak. Ritkán láthatni a Scalában is, ki-

vált a’ hevesbvértl ifjúság közölj hármat-négyet együtt,
egymással bízaimagb beszélgetésbe ereszkedni; idegen*
nel pedig ez épen nem megfen* Én magam is vafékiliy
esetben* *. * Lehet, hogy a1gy illékony olasz véren tú l,
a1 közel helvecaaí szabad cantonok is teszik szükség
gessé e szigorúbb, a1 jövevényre kivált igen kelle
metlenül ható őrködést, csak azért is, hogy az e
tartományokban olly soká, mondhatni századok1hoszsmi során át nélkülözött csend és béke biztosban fentartathassák! Annyi azonban kétségtelen, hogy azt
a1milánói — corsoí kocsikázása, caraevaloneí mulatozá
sai, színpadi élvezései, felséges domoja , művészeti
kincsei s emlékei, gyári és kézmfll Ipara- s keres
kedésének dűs virágzása mellett is — mélyen érezi;
?s azt, hogy érezi, leginkább a közte tanyázó kato
nasággal, a1 hol csak lehet, érezteti! Nem akarom
kétségbe vonni e1 szerfelett őrködő politica mély
bölcseségét; meglehet, hogy azt., mint ériDtém,az
olasz jellem szükségesei: de a1 mennyire e1 nemze
tet történeteiből ismerem, fs a1 szellemet, melly századunkban V polgárisait világ minden népeit átlengi,
felfoghatom: bátran állítom, hogy ez nemcsak az
anyagi kéjek1 s kényelmek1szabad izielhetésére vágy;
* hanem hőn sovárg egyszersmind a1 föld1 minden kin
csét fölmuló szellemi szabadság1édes éfvezhetése után
i s , mellyel az anyagi kényelem1 ölében nemhogy fe-

ledni tudna, de sőt egyre érezhetőbben nélkülöz* —
Azt, hogy kivált estéokint számost őrök állnak vagy
etikáznak u városon keresztül minden Irányban, a
közbátorság1' tekintetéből nemcsak természetesnek,
de sőt legszükségesb rendszabálynak fogja találni min
denki, ha meggondolja: mennyire kész az olasz, ki
vált bőszéből! gyilkolásra; s hogy a1 Hombard-velenczeí büntetőjog szerint a vádlottra nem szabad ha
lálos büntetést mondani, habár bűnét önmaga vallja
is meg, hacsak legalább két alkalmas tanó1, avagy
az érdeklett5 felfedezései által is, a1 bűntettnek vád
lott általi elkövetése teljes bizonyosságra nem emel
tetik* Kisebb büntetéseknél a? vádlott1 vallomása ki*
vántatik meg elitéltethetésére; s innen m „precettatiak? és „deportálok3 nagy száma, kik közt csak
ritkán, vagy épen nem rejlenek politicai bűnösök,
mint hazámban azt többen hiszik; hanem igen, az
egyeseken elkövetett bűntettek’ gyanújával kisebb,
nagyobb fokban terhelt vádlottak, kik, míg politiai
áthágásuk- vagy. bűntettükért vádoltatván, a5 körül
ményekhez képesti kisebb büntetés3 kiszenvedése ti
tán esti órákban az utczákon megjelenni tilalmaztatnak — „precettatikwnak; ismételt visszaesés, vagy
kellőn ki nem világosul! nagyobb bűntetteik után pe
dig több-kevesebb évekre a3 hazánkbeli erősségekbe
is száműzetvén — a,deportalik“nak neveztetnek.

Egyébiránt fölötte családnak, kik az ausztriai
kormányt az olasz tartományok5 tekintetében obscuraotísiriosról vádolják* — - Rövidlátók, ha tapasztal
latlanságból teszik; s vétkes rágalmazók, ‘ha ócsárlásí viszketegöktül elragadtatva cselekszik. Igaz,
hogy a1 censura és könyvvizsgálat itt szoros, s ki
vált nagy gond van a’ francziaországi s helveczmi
sajtótermékekre; de e mellett alig vari tartomány,
mellyben több gond, s nagyobb ügyelet fbrdittatnék nemcsak a1 felsőbb tudományokra, hanem a1
népnevelégre is, mint épen a1 lombardi királyságban.
Már 1 830-ban 1 1 2 0 községben — nem számítva
a' városokat — 1 7 7 ,8 9 0 gyermek von rendes ok
tatást, s azóta valamint a5 tanodák: ugy szaporo
dott bizonyosan a’ növendékek1 száma is ; s mindez
csak az elemi oktatásról értendő, rnellyhez a? tarto
mány5 15 városa- és 1 4 0 mezővárosábani iskolák
s egyéb tanítási, szépművészeti, kéz- és gyári
pari intézetek nem. számitvák ! Kormányt, melíy enynyit tesz a1 népnevelés5 szent ügyében, obscurantismusról vádolni akarni, tudatlanságot, vagy gonosz
elfogultságot árul e l
Nem akarom emlitetlenül hagyni a5 mdanot
Conservatoriumot, melly oífy sok jeles hang-, táncz
és zeneművészt adott már, s ad naponként Euró
pának ! —* Nem messze a5 Naviglio csatorna fölötti.
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hidak5 egyikétől , a1 „della Passiorie4* utczában van
ez intését, mellyet Napóleon alaplta, s az ausztriai
kormány gondosan tart fen és ápol Jelenen Bőrremeo gróf3 igazgatása alatt áll, s benne a3 daljátéki
szerzeményről ismeretes maestro Vaccaj censorkod i t Ének- és zenemesterei3 száma 1 7 ; ezeken kí
vül vannak külön mesterek a1-szfntánczok- és szava
lásra , s egy tanító a? szépiralmi tanitmányokra. Az
intézetbe fölveendő Ifjak' száma 2 5 — 30-ra, u leá
nyoké 1 6 — 18-ra van határozva; a3 rendes alapít
ványi hely azonban fiukra nézve 1 6 , lányokra 8 ,
kik az intézetbéni tartás- és oktatásért az évenkénti
1 0 0 0 frankra (körülbelül 4 0 0 p* ftra) határozott
díjnak felét kötelezetnek, csak űzetni A* növendékek'
fölvételi kora, zeneszerekbeni oktatásra, 9-tol 15-ik
evőkig terjed, az énekbenire aaonba'n 1 7 — 18 évesek is fölvétetnek. Azokon kívül, kik rendes ta
nítványokul lépnek az intézetbe, vannak számo
sán, kik a5 városban lakván, .egyedül az illető leczke-órákra járnak be, s kik- a’ tanításban minden díj
nélkül részesülnek. Esztendő közben gyakran adat
nak a? tanított tárgyak3 minden nemében mutatvá
nyok (academiák), az évenkénti nagy próbáiét azon
ban rendszerint septemberben tartatik. — É szép
intézet, mellyel, a mai kor' kivánatai a3 társadalmi
élet3 kellemes3tekintetében majdnem nélkülözhetknné

lesznek, itl díszük, növendékei betolják, gyakran
elbájolják Európái; s vájjon ml meddig vajúdunk
még, míg — nem mondom Hlyet, de csak — illyformát is alkothatandunk f Mindent, de mindent sze
relnénk m i, a? mit Európa1 polgárisul! nemzeteinél
szépet és jót látunk, s ez dicséretére válik felvilé*
gosultságisnknak és kebleink5 szép és nemes iránti fo
gékonyságának ; de nem szeretjük az eszközt — a
fizetést, mellyel egyedül érhetnek el a' kedves élve
zést nyújtó illy intézeteket, s ez teljességgel nincs
becsületére fizetéstől! idegenkedésünk* szegénységünk
kel! örökös takargatásának, s végtelen mentegető
zésünknek! őseink nem így tőnek. Jól tudjuk mi azt,
de tudnunk kellene valahára már azt is, hogy sem
miből mi sem léiéi* *..
Milánót a* „nagyot mint az olaszok — nem
tudom miért — nevezni szokták, bástyázatok fut
ják körül; de ezeken bújagalyzatu akáczok1, hársak1
és vadgesztenyék* sora közt gyönyört! séta- és ko*
csiutak készültek, s az álgyutelepel5 és faldöntő má
zsás golyók* helyét ma árnyékolóit pázsítágyak fog
lalják e l, mellyek szabadabb légre mutatnak, mini
mellyben a* naponta gazdagodó s csinosbuló város1
1 5 0 ezer lakóit pihegni tapasztalára, — Egyet saj
nálok még: azt, hogy nem láthatára Milano* szép
temetőit, a* nagy férfiak1 hamvas- és pompás sírem
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lékeiben gazdagokat. Azokban szabadabb lég lebeg
a5 sötét küpreszek* és gyászfüzek között; mert
„La merte é lin d* una prigione oscyra.4* •)

•) „A* halál vdge egy m é l börtönnel.1* — PETRARCA.

111.
TŰÉIN.

Híd #’ Tictno fülelt. — Határvám. — Piemont’ arcza első lá
tásra. — Növara ; Fra-Dolcino. — Turin1 kQI-atakja. — Kormányforma ; katooai lárma.
Színházak* — Templomok. — KőnyŐrintézetek. — Királyi palota: fegyvertár. — Castelto. —
Egyiptomi régiséggylíjtemény. — Kávétaázak ; hírlapok.

Késő őszi nap’ reggele volt, midőn a iurioi
testvérek1 magán vállalkozási gyorskocsijá
ra a5 „Morone“ utczában 1 1 6 7 sz. alatt felülve,
Mílanobul a1 Verceiltoa kapun klrobogánk. — Nehéz
köd feküdt a1 köröttünk elterjedő mezőségen, s azt
szétoszlatni csak a délre siető nap tudá, mellynek
láogvesztett sugarait ájtatos braminokként imádók
mindnyájan, kik a1 kocsin Turin felé utón valánk.
San-Pietro-alf-Olmo népes falun túl, Buffalora1 tor
nyai mosolvgtak elénk a1 déli meghaladott nap5 su-

garattól megvilágítva, s nemsokára Lombardia5 ha
tárira jutánk, mellyeket a1 Tidm folyam választ el
a5 szardiniaiaktól, 5s mellyeket ismét az egészen sza
bály- és.korlátlanul folyó Tidm fölé emelt felséges
gránithid tizenegy hatalmas Íveseiével kőt össze ama*
zokkal iuffalora alatt.
Á5 hídon túl változik az ország1 és lakosai5 szí
ne, Miután a hidontuli san-martinoi harminczadnál
málháink felbontattak, s a1 képzelhető legnagyobb
szigorral átvizsgáltattak: egyenes, de igen rósz karhőn tartott utón, mellyel iBessieterjedő pusztaként
parlagon heverő kavicsos róna tesz unalmassá, az
dénk majdnem egy óranegyednyi távolságra futott
piszkos, rongyos porontyok1 nyávogása közt értünk
Szardínia1 első nyomom helységében „Trecateuba.
— Á1 vágott ót itt megszűnik, de a?mezőség szebb
színt öli*
. Délest felé, de mégis elég korán értünk még
a5 halmon fekvő Nmmrá ba, hogy keresztelő-kápol
náját , ős időkbül eredő székes-templomát, Sau-Gaudenzio1 templomának■igen helyes tornyát, és sz.
Péter temploma5 külsejét megtekinthessük* Ezen utóbbi egykor a5 Szent-domonkosiak5 kolostora volt,
kik i 307-ben máglyára ítélték Dolcímt ?s kedve
sét a1 szép Margitét, kit a kolostorbul menyekzői
ágyba vitt a5 XIV~d* század5 e1 szent-simonistája, ki
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Segarelü’ „apostolrendjét" visszaállítandó: ezrekre
menő követőivel hadat ízen! a? zsarnokságnak és ön
zésnek, közös vagyon- és nőbirtokot hirdetve. FraDolcioo azonban nem maradt e socialismusi rendszer’
elméleti hirdetésénél: ő gyakorlatilag üzé tanait, mi
által megtörtént, hogy fegyveres erővel csikará el
mások1 tulajdonát, ha azt jó szerével neki nem engedék. Á? vercellii püspöknek csuklyás férfiaktól ve
zérlett harczosai szálltak síkra a# gyakorlati sociaista
ellen, ki véres csata után elfogatván, e1 kolostorban
ítéltetett kínos, de rendületlen lélekkel tűrt máglyahalálra* Tanai nemsokára elenyésztek a1 legújabb
évekig; hanem a’ Saint-Simon, Fourier, Owen, ’saL
által fölfrisitett elvek, noha nem ilklíMeinek mág
lyával híveik, szinte nem akarnak gyökeret verni. . . .
á ’ tartomány, meJlynek Novara fővárosa, egykor a?
milánói herczegséghez tartozott, ’s azért „Lombar
dia piemontese" név alatt ma is többször fordul elő*
Áz egykori köztársaságot t. 1, mellyel belső egye
netlenségek dultanak, a’ Torrianik, később a’ Viscontik, ’s ezek után a’ Sforzák teríték hatalmukba,
míg aztán a? szavojai ház nyeré azt birtokul —
Minthogy a’ megáradt Seria a’ Novara és Verceltl
közti fahídakat tetemesen megrongálta: az éjét itt
kelle töltendők, s azért a’ színházba menéok, melSy
alakjjH ?s csinosságára nézve kscsinyded Scalának

tekinthető. A’ ház teli volt nézőkkel, kik a’ rósz
daljátékkal, mellynek „Gemma di Vergy“nek kell vala lennie, de meílyben Donizetti nehezen fogott ön
szerzeményére ismerni, ’s a mégroszabh színtáoczczal igen meg valónak elégedve. Én jó szerencsét
kívánva mindkettőhez, a szintáncz után nyugonni
mentein*
Fülszaggató zsivaja a’ laktanyába intő katonai
estzenéeek, mellyel inkább medve- ’s majomtánczoltatő olaszénak lettem volna kész hinni, reám néz
ve igen kellemetlen újság volt Novarában. Őt dobos
közt lépdelő két sfpos Úté e zenezajt, ’s e’ hét em
ber furulyája’ sipítása- és rozzant dobja’ döbőrgéseivei olly rettenetes lármát csapott, mintha egész se
reget, s nem az ftt tanyázó két kápláraljat kellett
volna szállására szóiítnia.
Másnap korán megindulánk. Az utak általában
roszak, s a’ különbség a1 lombard-velenczei király
ságból jövőkre nézve kellemetlenül meglepő. Ez al
kalommal azonban a1 folytonos eső, és az ez által
szőlt áradások is okozhaták, hogy majd hidat, majd
utat nem lelvén, mezőkön, réteken keresztül kelle
hajtanunk, ml engem olly élénken emlékeztetett
szép hazámra f Hogy Szardíniában a5 folyók olly vég
telen rontásokat tevének, ’s fóvéoynyel és kavicscsal
egész határok’ bevetett szántóföldéit ’s rétéit több
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láb-magasnyira boríték el, szomorú tanúsága annak,
hogy szinte city derekasan vannak szabályozva, mint
a miéink! Jaj az embernek, ha magát az elemek’
dühe ellen, midőn hatalmában van, nem ótalmazza,
’s bebasznám magát azok’ urává tenni nem iparko*
dík! Eljortek a’ napok, midőn késő a1 gátoknili gon
doskodás, ’s az elhanyagolt uralkodásnak gyászos
jutalma: pusztítás, tnelly nem kímélve em beréletet,
és nem sok évek' fáradalmas munkáját,’ későkönyllre fakasztja a1 késlekedőket! Hazám’ szive P est, *
te érzéd néhány hónapok előtt súlyát az Oly ször
nyű dudásnak,' ’s mire még egyszer fogna szép
utczáíd félé feldagadni az ős Duna, vájjon mente
sítve léssz-e kebelfagylaló pusztitásitól f . . . Milly
hatalmas emeltyűk a folyók az állodakW jólétének
eszközlésére, gyarapítására, a'viszont mily iszo*
nyu ostorává lehetnek és lesznek azok a1 tunya, te
hetetlen népnek, Lombardia ’s a’ szomszéd Pietnonfc — szinte déli véghatára a’ Magra torkola
téig — tanúsítja! Még Turinnak a’ Pon túli része is
sok és nagy kárt szenvedett ezúttal az áradástól
Hol azon kar, melly, m íg^a? város felőli partokat
négyszegű nagy gránitokkal falazá ki: a’ hídontuliakát egészen úgy hagyá, miként azokat az örökké
munkás természet — a folyó’ dühös hullámai’ sod
róval — önmagának alkotó!

Pusztulások közt haladtunk a’ népes, de jelentékenytelen
erclimeresztül
V
k
egész Turínig; ’s
mi némileg a’ szomorú látományt nézdelő szemet
fölvidítá, csak a’ szavojai havas
hóval fedett csúcsa volt, melly a’ messze terjedő
síkon túl méltóságosan emeléki fejét az alacsonyabb
bérezek közöl. — Mire Turint elértük , beesteledett,
’s a’ 1 2 0 ezer lakót számláló város’ néptelen utczáin
csöndes paloták közt jutottunk • ’
körüli
piacira.
Itt valék tehát a’ ligurok’ ős városában, melylyet Hannibál, a’ havasok’ első leküzdője, majdnem
rommá tö n ; Julius Caesar újra fölépfte és gyarma
tosíts ; mellyel a’ longobardok megkíméltek, ’s NagyKároly a’ Susa> herczegeknek adott hőbérül; mellyel
I-ő Ferencz francz|a király ismét lerontott; a’ sza
vojai ház’ föivirágoztatott, ’s a’ múlt század’ forra
dalmai, mellyek a’ tartományt franczia departamentté alakíták, népétől megfosztottak. — Ennyi vi
szontagságokon keresztül épülve, lerontva,^ ’s is
mét épülve küzdó föl magát Turin az Európa’ szebb
városai’ egyikévé, ’s talán legszabéiyozottabbikává.
A’ szavojai havasokban serkedő, de itt már hatal
mas folyammá növekedő fejedelmi Po partjaira dőleszkedve: keletre gyönyörű halmok környezik,
mellyek’ végsőjén tornyosul
a’ szardi-
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oiai uralkodók1 fejedelmi temetkezése; s e* halmak5
hosszában könnyű olasz modorban készült, a buján
zőldelő fák s venyigék’zománcában fejérlő nyaralók
mosolygnak a csinos, csöndes városra, melly
mintegy megunva a’ sors’ változó szeszélyét: kedves
nyugalomba ringatja lakóit, kikre már sem a’ közel
cantoni élet, sem a1 mozgalmas franczia szomszéd
nem bír ingerrel, hogy politicai apathiájábói, mellybe absolot-kormóaya szelídsége ringatá, felocsúdni
vágyna, vagy akarna. JS ez nagy szerencséje Turinnak; mert így nem tarthat attól, hogy szépen emel
kedő palotái ismét néptelenekké váljanak, ?s viniló
ipara tespedésre jusson; hogy tágas placzai, s ivezetekkel fedezett járdái polgárvértŐl pirosuljanak,
csatanyomortviszhangozzanak. . . . A’ kor, melyben
élünk, nem tűri m ár, ’s kivált Európa’ e? szép ege
alatt nem, a’ zsarnok absolutismust. Érzik ezt a?
népek, de érzik fejedelmeik is; ?s azért önmagok
iparkodnak annak lánczaio tágftni, s midőn a műIpar s kereskedés’ emelésével a? köz jólét’ s egye
sek’ kényelme5 megalapításán munkálkodnak: mint
egy észrevehetlenül dolgoznak terjesztésén a’ fólvilágosodásnak, mellynek sugarai elől mindinkább hát
térbe vonul a nyűgözni szerető önkény, s terjed
nyomában a’ derülő szabadság. JŐoi kell pedig egy
kornak, mellyben általánosan elismertessenek az em-

béri jogok, és áldott szabadság lengjen az azokat
méltányló, védő törvények, ’s az ezeket tisztelni
tudó polgárok fölött. Boldogok a’ népek, kik nyugal
masan élik át e ’ kor’ nehéz előéveit; ők tízszeres
éddel élvezendik jótéteményeit....
Ha idegen városba jutok, mindenek előtt an
nak külső színét, utczói’ ’s piaczai’ arczát szeretem
kiismerni; mert valamint az emberek’ lelkületét azok’
külsejéről: úgy lehet a’ városokéról az azokat lakó
nép’ anyagi és szellemi életét gyanítanunk. Így te
vék Túrában is. Végig járára egyenes utczáit, térés
piaczait, ’s mint ezeken a’ komor-tekintetű
és búsarczu paloták a’ magába-zártság' tanúiul: úgy
tűntek föl utczáinak zsinegre vont házai a’ lakosság’
feszes szabályossága’, vagy szabályos feszessége’ hir
detőiül
;’s pedig nagy ellentétben a’ vidékkel, melly
— mint fönebblátók'— inkább mosolygó,mint redőzött
homlokkal üdvezli a’ jövevényt........ Megkerülém aztán
a’ várost az azt övező gyönyörű sorfák között,
mellyek hajdan félelmes bástyáin ép’ olly egyenes
vonalban állanak, mint mily kuszában lépnek föl
nagy zajt csapó katonái. A’ némaság, melly — a’
katonai zenezajt leszámítva •— benne uralkodik,
nem épen csalékony Jele az absolut kormánynak,
melly noha enyhébb talán itt, mint sok más orszá
gokban , de mégis csak — absolut 1 Egyet nem le15*

lék föl a1 lakosok7legnagyobb számában, m i pedig
a1 város külszíne után leginkább fölteheték — a?
tisztaságot! Turin* utczáí nem sepertetnek, — de
csBrgettetnek: a várost körül folyó Dóra ugyan
is akként van csatornázva, hogy vizei kellő időben
a? városnak — középen kissé lemélyedő — ulczáira bocsátva, azokat szépen lemossák* — Szép,
nagy gonddal ápolt sétahely: a „Porta-Nuova“ előtt!
tér, melly rendes gyülponfcja a1nyugalmas olaszoknak,
kiknek nagy része magát az egész isten-adta nap
dotce fa r mente -je után itt kipiheni: minden más*
ró! beszélgetve, csak nem poüticáról, s azért mindig
hangos szóval, épen úgy: mint kinek ártatlan cse
vegéseit az egész világ hallhatja* Béta közben majd
nem untalan papok- és katonákkal találkozunk, kik
nyilvános helyeken mindig ráogjokhoz mért öltözet
ben kötelesek megjelenni* E* harcziatlao harczftak
közt számtalan mell látható, mellyen keresztke vagy
csillagocska tündököl; mi igen is világos jele annak,
hogy az udvar díszének öregbítésére nem igen ne
héz itt keresztkékre és csillagokra szert tenni Mig a
Po-utcza végtelen boltozatai alatt a* városbul kiérsz,
lehet szerencséd látni az őrállásra menő katona-csa
patot fülkinzó zene közt a1 Castello-térre Mvoűtilol
Egypár dobos, s velők egy furuglyés ütnek
a1 nagy pompával föllépők' sora előtt irtózatos zajt; s
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később, ha a kir. palotábani testőrség váltatik föl,
jön az ezredi hangászkar, de zenéje a míezredeiokéhez képest szörnyű silány — valóságos macska
zen© ! ... Nap’lementékor Ismét hallható a dobosokés furuglyásóknak, a még kin barangoló közvi
tézeket laktanyáikba íntő zaja; s így napjában két
szer, sőt háromszor is van alkalom hallani a1fenleírt
táborzenét; mi a lakosokra, kiknek illy ártatlan ro
baj mulatságot szerez talán, nem leeod olly kelle
metlen behatással, mint a hasonló zsivajokhoz nem
szokott, vagy épen szebb és jobb táborzenéhez szo
kott idegenekre nézve?,,* Az ebédlés5 ideje délu
táni 4 — 5 óra. Torin5vendéglőiben a5 franczia szakácsság olaszszal párosul, 5s így az idegen már nem
kénytelen kizárólag ez utolsóra szorítkozni. Az ebéd
rendesen irósvaj- és besózott állókákon kezdődik;
mi étvágy-gerjesztésül igen ajánlható* Levesed: ris,
és mindig ris , vagy változékosság5 kedvéért maccaróni, 5s egyéb illy gyári tészta; különös kedvelt cse
mege gyanánt szolgál itta pöfeteg (Trüffel), melly
neme a gombának e5 vidékeken nagy mennyiségben
növekedik. Ize és szaga miatt, melly körülbelől a
hagymáéhoz hasonlít, én nem tudók vele megbarát
kozni*
Estebéd után ismét séta következik, s pedig
a’ Po-utcza5 boltozatai alatt, míg majd a1 színházi
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mutatványok’ órája közelít. A1 királyi színházat,
melly csak farsangon át ’s rendkívüli udvari ünne
pélyek’ alkalmával szokott, ’s akkor fa csak nagy
szerű daljátékok- és színtánczoknak megnyittatni, ’s
melly •— mint halfám — nagyságra a’ Scalával.ve
télkedik , nappal látni nem akaróm. A’ „Carignano-“
bán jeles operák és drámák szoktak adatni — sötét
ben ; a’ nagy színház belsejét t. i. csak a’ színpadi
lámpák világítják meg, ’s azok is olíy zsugorian,
hogy a’ közép páholyokban Ülőket még nagyító üveg
gel fa csak bajosan vehetni ki a1 földszinről, mi kü
lönben igen kedves dolog lehet a’ turini hölgyekre
nézve, kik közt a’ nagyobb szám, neme előtt a’ „szé
pet41 bizony nem igényelheti. Ezúttal
fcisaszszony énekle itt Romeo’ szerepében. 6, mint tapasz
talán), a’ tnrini közönség’ kedvencze; és m éltán:
mert ezllstcsengésU hangja, ’s élénksége mellett is
remek actioja, őt az olasz daljátékok’ hősnél' egyi
kévé avaták. Megjegyzem azonban, hogy actioja,
a’ Giulietta’ sfrjánáli jelenetben, nekem nem tetszett.
Ott nem utánzó a’ természetet, s talán épen azért,
mivel igen is erőködötl azt híven adni* — A’ szin
t h e z , melly nélkül, mint tapasztalni kezdem, az
olasz nem lehet el operái között, igen középszerű.
Ceritoja nem vala ezúttal Turinnak. Az ének közt
némajáték is adatott, meliyre felötlő csenddel fi-

gyeit a' daljáték alatt majdnem egyre csevegett kö
zönség. E* kellemetlen zajhoz valóban szoknia kell
az idegennek, ki az egész daljátékot élvezői akarja,
mert csak mikor a? kedveocz művész vagy művész
nő , a kedves cavatinát kezdi énekelni, némul el
rendesen a közönség. E ?csevegés, ev susogás annyira
megy, ’s ollyanoyira rendszerré vált m á r, hogy ki a
daljáték5 érdem ét, sa* dalló művészekét egészben,
vagy részenként megítélni akarja, csak a5 közönsé
get kell figyelemmel kísérnie, melly ott helyben
írja meg recensioját csöndessége és tapsa, vagy
csevegése által; mert fdtyölni daljátékban eddig
csak a’ triesztieket hallottam, Á? királyi család, mint
értesíttetém, fölötte, ritkán jelenik meg e1 színházban.
— Á1 „királyi46 és „Carignano44 színházakon kívül
van Turbinák még két színháza: a „Sutéra44 és
„Ángenoes44; amaz a tréfás daljátékok5, imez drá
mák' számára. A5 három marionet-színt csak az ah
sóbb néposztály szokta látogatni. Egy marionet-előadás? jelentésén, mellynek faossza-vége alig vala,
tömérdek zömök betűkkel olvasám felmázolva: „ la p presentazione a tutto benefizio deli5 autore!!44*) A1
színház tömve lön, s a? szerző sokkal szebb díjt
kaphatott e színi fabábok' számára összeférczeit ha**
*)

„Az '©gémjövedelem

a* gieriO* javára.^
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szootalan firkájáért, mint meüyben nálunk a jobb
drámaköltők Is részesülnek! Szegény magyar dramák öltők! 1S aztáfi panaszkodjék közönségünk, hogy
nincs élvezhető eredeti drámánk,---Kápolnája Tarinnak sok van, temploma kevés;
egyházi férfiaí és szerzetesei1száma légió! — Á1„SanGiov. Battistau székes-templom a1 legrégibb s leg»
nevezetesb is. Ehhez van kapcsolva ¥ a Gumrim
terve után épült San-Sudttri* kápolna, melly feke
te márványnyal'elborítva, sírbolthoz hasonlít, unellym k egymásba forradó ivezetei egy magas kúpba emelkednek. A1 templom5 boltozatának újabb korbeli
művészek által készített szép frescoln kívül: öröm
mel állapodik meg a5 szem faonará® dm Vinci
„Utolsó vacsoráján44 a bemeneti ajtó fölött, mellyel
a milánói eredeti nagyságában feste itt vászonra
egy ügyes kéz. — Merész építészete miatt érdemes
látni „Sz. Lőrioczu templomát is, menynek kúpja
ismét ofly szövevényes ivezeteken emelkedik magas
ra, miszerint hinnéd, hogy a7 pillanatban, meílyben
nézdeled, összeomlik.— Képekben legjelesb „Nerii
Sz. Fillöp44 temploma, mellyel Sótimene , Marat
ta és C m m festeményei díszesftnek. — *Eém
nézve nem bírt különös érdekkel a’ „Sz. Lélek41 ká
polnája , meilyben körülbelül egy század előtt a7
genfi bölcs — Rousseau J. J. — tizenhat éves Ko

—
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rában Calvin’ vallástanait elhagyván, catholicussá
lö n , s melly általában annyira el van díszítmények
kel halmozva, hogy azok’ tengerében minden csínt
’s kellemet, mellyel ízletes egyszerűség nyújthat,
nélkülöz, — Ha a1 várost összefutostad, ’s ismét sza
badabban akarsz lélekzeni, térj vissza a’ végtelen
folyosók alá, s keresztül menve a’ Po főié emeli
pompás gránithidon, a’ Grun-Madre-di-Dió kis
bazilikájába érsz, melly kétségkívül legszebb, legérdekesb templomocskája Turinnak. Kik a? romai
Pantheont láták, azt mondják, hogy annak mintája
szerint építtetett; én Gaoova1 possagnoi bazilikájához merném azt hasoníftni leginkább. Nemes. egy
szerűsége imára buzdít, ’s midőn a* néhány szobrot
és oszlopot átnézdelők, mintegy önkényteleniil te
kintünk föl a’ világosságot adó kúpablakon a’
Végtelenhez, kit nem annyira kincsek-, márványoks gazdag mozaikokban kell keresnünk, mint inkább
a’ tiszta szív’ szeplőtlen fedőiben.
Kevés városa lesz Európának, mellyben aránylag annyi jótékony ’s könyörintézet léteznék,
mint Túriéban. A? vallásosság s emberi szeretet,
melly a’ jelen uralkodó család1 egyik • fő erén y e, a
város majd minden utczáiban mutatkozik. A’ térés,
igen czéiszerüeii épült régi városi kórházon kívül,
melly legalább is ezer beteget fogadhat magába, je
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lenen épül egy másik kórház is, nagyszerű terv sze
rin t Nem szólok a1 Caritá, Boggetto , Matertriid
s egyéb kór- és dologházakról, mellyek mindannyi
díszemlékei Turin kegyeslelkll lakóinak; ’s csak azt
jegyzem meg, hogy sem a némák- és tébolyodotlakról, sem azon szerencsétlen kisdedekről, kiket
anyjaik megtagadnak, nem feledkezett meg a1 kor
mány, roellynek nemes példáját s atyáskodó buzgal
mát kitűnő bőkezűséggel követik s gyómolitják Tu
rin1 gazdagabb családi.
A* királyi csarnokokba vezetlek a szenvedő
emberiségtől; a1 fény’, pompa’ és hatalom’ lakába,
melly annál biztosb, annál boldogabb: mennél kevesbbé feledi a társaság sínylődő tagjait* — Áf
királyi család épen Genoában mulatott, s így sza
badon járhatám be az egész palotát. Külsején hasz
talanul keresnénk ízlést, csínt, vagy meglepő nagy
szerűséget: mert tömérdek ez épület a’ nélkül, hogy
nagyszerű volna. — Pusztán, vakolatlanul állanak
falai, mint egyéb számtalan palotákéi is Turinban,
mi e város múlt századbeli építési modorának sa
ját ízlésére látszik mutatni* De ha hiányzik e’ palo
tán a1 külső fény és nagyszerűség: lépj belsejébe;
ott fölleled a’ valódi királylakot Áz építész, kárpi
tozó és aranyozó szinte, mint a? szobrász és festész
egyképen versenygtek e teremek’ díszítésében, mi
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ma is egyre folytattatik. Legkellemesben érdekeli
engem a1 király1magánszobája, mellyel jeles ecsetü
vásznak ékesítnek, s a1 királyné1 hálóteremé, ká
polnája s öltöző-szobája, hol ■nem tudám, azon tö
mérdek gazdagságot csodáljam-e inkább, melly a1 se
lyem-, bársony- ’s aranyszövetékben, csont-, faés drágakövekkel! mozaikosatok- és kisebb festeményekben ömlik el, vagy ama* valóban királyi íz
lést, mellyel mindezen müvek úgy rendezvék el,
hogy a? végtelen drágaságok közt az annyira jól eső
egyszerűség legkevesbbé se-hiányozzék? A5nagyobb
teremekben, s különösen a1 királyné1 elfogadó-csar
nokában, keleti, többnyire chimai s persiai kanták5,
bögrék1, • vedrek1, stb. gyűjteményét látod, motlyek
fölött a? szavojai ház hősei által küzdött némelly
csaták1 képei függenek,
A? királyi palota5 egyik szárnyépületében van
felállítva a1 többnyire olasz-franczia középkori fegy
verzetek’ gyűjteménye, mi, kivált históriai tekintet*
b en , igen érdekes, E1fegyvertárba különös engede
tem nélkül, méllyet azonban a1 királyi udvarhivata
losok1 báraieüyikétől is igen könnyen nyerhet bármeliy
müveit idegen, bemenni nem lehet. Szavojai Jenő’
egész fegyverzetén; a’ középkori rettenetes olasz
fegyverek1 — a1gyilkok1— egész seregén, s V, Ká
roly1 puskáján és pisztolyán kívül, láthatni itt e1 fej
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delem' kardját m, meliynek markolatán Bemmuio
Cellini mestervésüjével faragott apró harczosok
küzdenek. A* paizsok között is van egy, meliynek
vörös rézből készített felső lapjára e híres művész
Jugurtha* és Scipio’ hadait s bajnokait véste föl.
Olyaséin, miként Cellini többnyire szablyamarkolatok-, tőr- és késnyelekre, poharak- s gyüszfíkre sze
rette fordítni idejét; nem tudom, nem yolt-e kár,
hogy e különczködő láogész, melly romai 1s athenaei müveket volt vala képes vésni s állítni fel ma
gának örökös emlékűi, mondom, nem volt-e kár,
hogy —- a1 fönérintett paizst ide nem értve — illy
kicsinységekre pazarolta erejét s vésőjét?
A1 Casteüo’ homlokzatát Javarra , Szardínia5
egyik jeles építésze alkotá a múlt század' első felé
ben. Szép ez, és a5 térés csarnokban alkalmazott,
fejedelmi teremekbe vezető lépcsők nagyszerűek. A5
lépcsőkön fölmenve, balról nyílik meg ajtaja a' ki
rályi képgyűjteménynek, melly nem sok, de jeles
művészek5 ecsetével ismertet meg, s a* flaodriai is
kola5 remekműveiben kivált gazdagabb, mint felső
Olaszország' bármelly képcsarnoka, Vero-mse Fái
tünend itt legelőbb is szemedbe, mesterecsetének
ismert nagyszerűsége- és merészségében ; majd Ti ziuno t Giorgioue , Gmércém 9 Guido Remi és
a szép Madonnájáról híres Sasso-Ferrato festenie-
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nyei nyújtanak kedves éldeletet. Rafaelnek csak ke
vés ecsetvonásait bírja e gyűjtemény, s mellyeket
bír, azok is kétesek. Gyönyörűk: Van-Dych* há
rom gyermekesébe; Wmermam egy ütközete,
melly elbájol, elragad. Amannak vásznán a5 kisde
dek5 ruhájának selymét hinnéd suhogni a5szellő5moz
galmiban; imezén hallani véled a5 haldoklók5 hörgésit, a? tajtékzó mének5 kalapálásait, az aczélok5 ször
nyű csattogásait, ’s mintegy borzadva rettensz föl
bámul tód bul, midőn a feldagadt sebes folyó fölött a
harezosok5 terhe alatt a5 hidat összeomolni látod, ! 5
két kép rám nézve azok5 sorában van, mellyek ma
radandó benyomást faagyénak emlékezetemben, Kéjjel mulaték D ürer
Van-Hny$eri 9 P m h Potier
?s Membrmidf jeles ecsetein is, Vam-D$$ckf lovagot
ábrázoló vásznával átellenben áll, egy kisebb terem
ben, V e r m i hasonalaku festeménye, Milly nagy kü
lönbség a5 két mű között!! — Ugyanitt láthatók több
márványfestések is,— A1palota1 egyik tornyába van
helyezve a5 csillagászat5 tereme,
A? képcsarnokbul, hol bárkinek is elég útleve
lét előmutatni, hogy szabadon bocsáttassák b e , az
egyiptomi régiségek5, és természeti ritkaságok5 gyűj
teményébe intézém utam at Ezekben, a bécsiek
után, kevés, vagy semmi érdekest sem láték, ha
nemha egy tengeri szörny5 (talán czethal) irtózatos
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felső és alsó állkapczáját, melly a* kimeneti ajtó
melletti falakon van felállítva, — Az egyiptomi ne
vezetességeknek csak egy részét láthatára: mert az
épület’ boltozatai a5 végtelen gránit’ és márványok’
terhe alatt bomolni kezdvén, épen itt jártamkor javíttatának ki, s így a? tárgyak1 legnagyobb, s két
ségkívül legérdekesb része be vaSa ládázva* Azon
ban elég volt látnom szobrát az Isisek’, Osirisek1 s
a? nagy Pharaonak, ki alatt Mózes Izrael’ népével
Egyiptomot odahagyé, s több más á l l ó ' ülő vagy
fekvő helyzetű undor szoborzatokat, bálványokat és
koporsókat, mellyekről aztán fogalmam lön mind a’
plastica’ őskori állapotjóról, mind pedig e nép val
lásáról , mellyel Juvenalis olly eltaláltan feste XV.
satyrájábao:
„Quia oescit v — .— qualia demeas
Aegyptua portenta colit ? Crocodilon adorat
Pars haec; illa pavet satoram serpentibus ibín.

í

Porrum et caepe nefas violare, aut frangere morau,
Ö ssnctaa gentes, quibus haec oaseuntur in hortis
Numina l .....................................
•
. •“

A1 szobrokra nézve különösen tapasztalára, hogy a1
test’végrészeinek, mint az ujjak’, orrok’ ’sat. fara
gásában nagy ügyességet fejtének ki- az őskor e’
művészei; mert az érintett tagok, ’s különösen a’
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lábak és orrok, de még a fülek is, több szobron
egész gyöngédséggel, s általában aestheticai ízlés
sel készitvék; nem úgy a lapos, vagy domború
tagok, mellyek többnyire szörnyű idomtalanul tűn
nek fel Az obellszkek- ’s egyéb oszlopzatok- és ko
porsókon látható festeményeken csodálattal szemlél
hetni ritka elevenségét a színeknek annyi századok
után is , mellyeken át azok az elemek5 pusztító ha
talmának kitéve, vagy a föld1 sötét gyomrába te
metve valának. — A* sok hyeroglyphek3 fejtegeté
sét az óság buvárira bízván: odahagyám e? rémle*
les gyűjtem ényt, a komoly benyomást az olaszfranczia-celt-lombard, ?s a1 jő Isten tudja még minő
nyelvekből összeférczelt piemonti beszédet csevegő
vidor élők közt a1 szép sétatéren enyhítendő* .
Feledém fönebb megjegyeznii, hogy a velem
czei s milánói kávéházakban dohányozni nem sza
bad, s hogy az e szokást megszegő idegent Velenczében a kávéslegények, Milanóban pedig az aj
tók5 irányában! fölirat — „quí non si fúrna44 • ) —
figyelmezteti pipája5, vagy szivara1 félretételére, avogy — távozásra. Egy ismerőm aJ szardínia! kor
mány5 fináncz-ministeriumából, kinek szívességéből
Turin legnevezetesb ritkaságait láthatám, egy reg
*)

„ I t t mm fU a tíilte tik .

gél az épen úján díszített „San-Carlow kávéházba ve
zetett , hol szinte nem volt szabad dohányozni. Ez
kétségkívül legszebb kávéháza nemcsak Túriénak,
de talán — hogy keveset ne mondjak — egész Olasz
országnak is. Gyönyörű aranyozatai a több egymás
ba nyíló szobák5 fejér fénymázos padlásán s falain
bármelly herczegi terem1 gazdagságával ’s ékével ve
télkedhetnének ; a’ bútorzat teljesen megfelel a1 pad
láson és falakon elöralő csínnak, mellyel bepipafústözni valóban halálos vétek leendne.
Minthogy kávét nem iszom, ’s kávéházban
mégis csak kellett tennem valamit, egy pohár megylét kérék, s a’ „Gazzetta Piemontese44 legújabb szá
mát vevém kezembe. Miután összevissza forgatám,
csodálkozva kérdém barátomtul: hol kellene benne
keresni a? piemonti tudósításokat ? 6 mosolygva néze
rá m , s a nélkül, hogy felelne, tovább szörbölé ká
v é j á t . . . . Az egész ívnyi lapon, melly törökországi
híreken kezdődik, s keletindiaiakon végződik, si
lány fordításain s gáládul megcsonkított kivonatain
kívül az augsburgi közöns. német, s egykét szabadon
bejövő ártatlan franczta lapoknak, az egész szardínia!
birodalomra! csak egy mellcsillagozásl tudósítás volt
a5 lap1 végsoraiban olvashatóí. . . . Elhiszem, miért
nem volt kedve Alfieri Vittorionak Oly hazában lak
n i ? . . . Oh áldott honom! gondolám magamban, mén-
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nyivel vagy te szabadabb, mennyivel boldogabb a1
szép Halta5 e tartományánál. Neked szabad mégis
kebled1sajgó fájdalmait inegpanaszlanod, s pedig envh
a1 szenvedő kebelnek kínai1 panaszolhatásaf... De
bér őrizd a1 szabad szó' szent jogát, melly nélkül el
fojtott bú és aggalom emészti, s eltakart kínláng
hamvaszthatja sírba a1 nemzeteket szinte, mini az
egyes szenvedőket; oh őrizd, gyarapftsd, s tökélyesítve szilárdítsd ősi alkotmányodat; s légy főleg azon,
hogy polgáraid5 mindegyikét egyképen tetézhesse az
áldásival!

XIII.
ALESSANDBIA.
Turin6 szabályozottsága* — Úti társak; Helvét hölgy-— Túriul
gyorskocsizás; Astí ; Aliiért Vittorio , ’g az olasz tragödla* némelly hősei. — Alessandria. — Maréiig©. — Növi- — A5 ge
rillái Appeitninek. — Helvét zsoldosok, — Nyaralók az Appeoninekben. — Kocsilámpa’ világítása.

November i 1-dikén esti 6 órakor odahagyám
a? tisztes aggságából kivetkeztetett, már majdnem
egészen szabályozott, s azért mindenesetre némi
leg feszes külseü Turint. Szavaimból azonban senki
se következtesse, mintha a réginek volnék föltétle
nül barátja ? Koránsem; de az újat sem szeretem
mindig 5g mindenütt, legkevesbbé pedig csak és egyedül azért, mivel ú j; $ ha látom isi, hogy a1
hajdani városok1 szikszakos szűk utczáira nézve a*
szükség, melly ezen építési módot tón szillé — az

erősítési taciica-----megszűnt is; bár tudom, hogy
a' jelen' századi embere szabad, tiszta lég utáni vá
gyában kettőzött erővel iparkodik dísztelen sikátorai
ból' térés utczákra, szabad levegői! piaczokra jut
hatni : úgy hiszem mégis, hogy mint emberi gyar
lóságunknál fogva a5legregényesb tájék5 nézdelése
is elvégre unalmat gerjeszt változékonyságot szom
jazó kebleinkben : úgy a hasonló alakú pompás ház
sorok , mellyek. a szemet első pillanatra elbájolják,
ha másodszor, és ismét, és mindvégig csak azonegy formában mutatkoznak: bizonyos egyhangúsá
got szülnek, melly tehetlen, hogy végre kellemet
lenül ne hasson ránk.
Oda hagyám tehát Túriul, Európának jele
nen legszabályozottabb, s annálfogva —- többek1
ítélete szerint — legszebb, de valóban, mint há
zaira: úgy a5 benne uralkodó szellemi életre nézve
is unalmas városát; ’s keresztül haladva a pompás
hídon, mellynek tömérdek gránitai öt fvezeten nyugosznak a dulást megeléglett s medrébe ismét viszszatért Po fölött: álamat a „Kevély Genuau felé
folytatárn. — Tizenkettőn valánk a négyülésü ko
csiban, hármával az ülések5 mindegyikén; ’s mint
hogy arra, melly nekem jutott, egy diplomaticus
sebész és egy lyoni commis-voyageur került, kiket
az ég kellőnél domborubb testkörrel ajándékoza
i6 #
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meg , némi fogalmam lön az Amerikába szállíttatni
szokott négereknek hajóéi helyzetéről Az éj végte
len hosszú volt és sötét , mint egykor , ’s többek
nél még most is , hazám1 ügye; ’s igy csak annyi
ban kellemes y a1 mennyire feszes ültömben per
czenként szunyadhaték* Megjött a1 nyugtalanul várt
szürkület, ’s én a közelgő pitymalat’ első ezüstjé
ben kellemes arczu leányt íáték magammal szem
közt , ki zsoltárokat olvasván ? fátyolét, mellyel az
éj’ leple addig áthatlanná tőn, fölvetél Géniből jő
ve, ’s Ánconába utazott, nevelőül egy franczia
családhoz, Szent érzelemmel csüggött hazáján, mint
általában a’ helveták csüggni mondatnak, és lelke
sedéssel emlékezett halhatlan honfiáról — a? genfi
bölcsrill. Álig valaöt napja, hogy honából távozott,
’s már is Bánni látszott te tté t; ’s csak azon egy
remény vigasztalá, hogy a’ gróf, kihez menendett,
jövő tavaszszal Anconát ethagyandja, ’s Francziaországba visszatér. Megvallom, nem vártam honá
hoz illy forró ragaszkodást egy helvét hölgyben; mert
a mondatot: „vond ki a’ helvetát havasai közöl —
és oda ha!,“ számtalan esetben, tettíeg láttam megczáfolva; kivált pedig tudom a z t, mint hagyák oda
ezrenként csendes völgyeiket, szabad telkeiket,
magasztos emlékekkel teljes havasaikat, még ko
runkban is, a1helvét férfiak, különösen tuileriai vagy

vatikáni ásóidért! Eszembe jutának a' $tRomme)ek'u
írójának szavai: „ 0 Helvetia’ havasi szírijei, hona
ti a’ mérsékJetes élet- ’s egyszerű erkölcsnek* De
mégis egy Illetlen szokást Iátok o tt: mert szabad
lévén ősei’ vérdijával a’ n ép , önvérét bocsátja áruba, 5s az elnyomás5 szolgájául tevén magát, zsar
nokok5 bérébe adja azt. Nem honért, nem jogért,
nem övéikért, hanem zsoldért ölnek és halnak meg,
ellenséges hadban küzdve a’ testvér testvérrel, az
atya fiával !u Eszembe jutának e szép és tanulságdús szavak, ’s annál inkább őrültein az érdekes
genfi hölgy5 honához! vonzalmának; óhajtva: bár
volna számos illy leánya a magyar hazának is,
mellyel azok tekintenek leginkább mostoha anyjokul,
kiket legpazarabban részesíte édes anyai kegyeiben ! . . . A5 velünk utazót gyermeki szeretet csak
annyiban köté Génihez, a1 mennyiben szülői annak
temetőjében hamvadénak; de a1honábai visszatérés
re egyik leghatalmasb ingerül vallási érzelmei va
jának* — Neki más vallása volt, mint az, melly
Anconában uralkodó*
Haladtunk csigaként, mint szoktunk mi ma
gyarok more patrío — tettben; s gyorskocsink,
a satyricus Veloeifero, mellyet említett díplomatícus
sebészünk igen helyesen nevezett „verő luclfero44nak, pár ízben meg is sülyedt A5 kínokat, méllyé-
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két rajta leginkább hely' szűke miatt kiállnunk kel
lé , enyhité némileg szemlélete az Asti — a ro
maiak1 „Hastá“ja — körül elterjedő gyönyörű vi
déknek, mellynek halmain szűrik az e tartomány
ban leghíresb, legkelendőbb bort E1 város legin
kább azért volt érdekes reám nézve, mert itt láta el
ső napsugárt a jlf ;ERI, Oreste1, Sofonssba\ a
két Bruto’ és Saul' költője, s ki a’ szabadság1
kiolthatlan tüzétől hevittetve, egyik szép sonettjében megtagadá születéshelyét, hazául olly földet,
olly eget s népet óhajtva, hol gondolnia ’s szólnia
szabadon lehessen! *) . . . Alfieri volt első , ki az
olasz iralomban ismét fölébreszté a1 hajdani görög
cothurnust, mellyben, jóllehet némellyek szárazsá
got rónak föl neki bűnül: mégis mindeddig egye
dül övé a koszorú; ’s Monti1 és Manzoni1 búskomolyan szende musájok csak egyes szálait vívá ki
a babérfüzérnek, mellyel lelpom ene nyújt avatottjai
nak: amaz „Áristodemou ; ez pedig „Carmagnola“
*) „Nato e cresciuto a rio servaggío in seno ,
Por dir osai: Servir, V alma mi guasta ;
Loco , öve solo UN contra tutti basta,
P alrii non m’ é , bencbé natio terreno.
Altre leggj, altro cielo , infra altra gente
Mi dián scarso , ma liberó ricetto ,
Ov* io pensare e dir possa altaraente.“
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czimil tragödiájokban. Ugo Foscolo’ színmüvei nem
sokkal, vagy talán nem is élék túl költőjüket; ’s
ezen ékestollu kedves ábrándozót, kinek „Jacopo
Ortis’ utolsó levelei44 czimü regénye kimondhatlanul
jobb drámáinál, én csak a* pizai temetőben fogom
magasztalni, midőn„Dei sepolcri44 versezetével ke
zemben, csodálni fogom a por? és hamu szikláéralékeit! — Silvio Pellico sem az drámáiban, ki AJfierivel mérkőzhetnék; ’s ha „Tommaso Moro“ és
„Francesca da Himini44 tragödiáit klveszszük: többi
művei még lankadtabbak, még gyöngébbek —
■ Mig én az olasz tragödia’ hőseiről elmélkedém,
Alexandriába jutottunk, melíynek felíegvári bástyázatai legnevezetesbek Szardíniában. Á? Tanerő fölé
emelt hosszú fedett hídon át juthatni lurin felől e
városba, mellyel hagyomány szerint IlI-d. Sán
dor pápa é p ite , és m elly, mivel házai kezdetben
csupán szalmával fedettek, „della paglia44 mellék
névvel ajándékoztatott meg. — Á1 királyi palota
csinos, s a sorfákkal beültetett tágas piacz előtte
kellemes sétahely; de színháza, melíynek építő
mestere bizonyosan nem volt Palladio* tanítványa,
nyomorra A1 földszint esetlen, tömeges ivezetfut
ja körül, melly a’ három sorban emelkedő páho
lyoknak szolgál dísztelen támaszul; a? .páholyok
tojásalakban épitvék úgy, hogy a1 színpadtól kezd

ve a' nézőhely körül egyre szélesbednek. Bellin!1
„Beatrice di Tendau czimü operáját kfnozák Apol
ló1 ezen ihletlen papjai, ’s az opera’ két szakasza
közt adott szintáncz, mcllynek tárgya a1 Czerni
Györgyféle szerviai forradalomból volt merítve, in
kább bakugrándozás vala, mint művészileg kiszabott
taglejtés. ’S én fájdalmas érzések közt valék kény
telen magamnak megváltani, hogy a? dal’ e’ szép
honában is számosbak a’ kontárok, mint a’ valódi
művészek. A’ színház meglehetősen teli volt, ’s
csodálnom csak a’ hallgatók’ ’s nézők’ példás türel
mét lehetett: mert olasz fülről többet tevék föl,
semhogy képesnek tarthattam volna arra, hogy órahosszan engedné érzékeit illy kíméletlenül kinoztatni!
Alexandrián túl a’ marengoi térhez jutánk;
azon térhez, melly az 1800-diki ütközetről örökre
nevezetes. Egy darabja a’ gránitoszlopnak, melly
a’ híres mezőn a’ mondott év’ emlékéül Üllittaték,
a’ tersattoi várromok’ egyik régiség-cabinetében lát
ható. Még nincs félszázada, hogy örök emlékül e~
meltetett e’ szűdatömeg, ’s ím, máris régiség-gyüj-.
teményben -hevernek romai! De a5 történet’ lapjai
’s a’ hagyomány, mellyel szájról-szájra adandnak
az unokák, nem morzsádnak szét illy könnyen az
idő’ vasfoga, nem a1 gyáva irigység’ hatalma alatt,
melly leronthatá a’ sziklát, megdöntheté & gránit

oszlopot: de nem törölhetendi le soha a’ történet'
lapjairól, nem véshetendi ki m unokák5 emlékéből
a nagy eseményt, melly a5 világhoditás’ eszméjé
nek volt első foganzata! A5 gránitdarabon kitördelvék a felírás5 szavai, mellyek olasz, franczia s latin nyelven hirdeték kimenetét a csatának, mellyben Napóleon5 mulékony ’ fejdelmi dicsősége gyökerezék. Távozni látszott egy pillanatra a1 diadal5 is
tennője e mezőn, a5Bormida’ nyájas partjain, a5 csa
ták5 rettenhetlen fiától; igen! mintha félt volna a5
nehéz pályától, mellyel bajnokával meg kellendett futnia; de szorosban öleié'keblére az emelkedő
hős a5 kétes-arczu istennőt, semhogy az karjai közöl
kisikamlani bírt volna. — És együtt mentek aztán
ő, 'és a’ dicsőség, mig majd elégelve a5 sors a5 né
pek5 jajait: lebuktatá a5 zsarnokságai közepeit is
nagy férfiút, kit hidegen csodálunk magasságában,
mert letiport népjogok fölé emelkedett, és szána
kozás nélkül nézünk lebuktában, mert fölötte a5
népek5 szent jogai liliomfejéren indultak virágzás
nak ! . . . . Jobbra hagyván Marengot, Novin keresz
tül, hol 1799-ben Jaubert, a5 vén Souvarow ál
tal megrohant ifjú hadvezér esett el, beértünk a5
hegyekbe, mellyek a’ genuai Appcnnínek5 lánczát
képezik. A5 franczia császárság alatt készült macadamizált ú t, melly az arquatoi omladvány alatt

Boncon ’s Ponteüecimon kérésziül vezel a’ mondott
Appenninck között Genuába, máskor igen jó lehet;
de most a végtelen esőzés miatt több helyütt fölötte
meg volt rongálva. — E ’ hegyekben, hol látszólag
végtelen nyomor közt tengnek inkább, mint élnek
a’ lakosok, épen nem ritkák a’ vadul regényes táj
képek. Szörnyű gránítdarabok csüggnek néhol fölöt
tünk, ’s ha véletlenül rájok tekintünk, azt hinnék,
most-most zuhannak ránk örök szemfödelül, és bor
zadva viszszük tévedezŐ szemünket az ú tra, melly
előttünk kígyózik. Másutt sziklák közt csergő pata
kok lepnek meg és kisebb zuhatagok, mellyek a’
gesztenyefá-erdők közt mintegy Mózes’ vesszejével
elővarázsolva, messze hallhatólag robognak le az
alattunk folyó Scriviába, ’s később a’ genuai öbölbe
siető Pulceverába.
A’ genfi leány ez úton már nem volt gyors
kocsinkon. 6 Alessandriában m aradt, hogy onnan
Piacenzán és Bolognán keresztül egyenesb úton é r
jen Anconába. És én igen szeretém , hogy nem
jött velünk; mert Pontedecimo és San-Quirico közt
egy csapatára lel vala honfiainak, kik őt — ■mert
lelkes hölgy vala ■— megpirítandották. Helvét fér
fiak voltak a’ csapat: zsoldra menők a’ pápai biro
dalomba! Többnyire nyomora ezondrák fedék testök e t, ’s néhányon közölök az ufmclléken sárban a-

mi
ladták ki bor- vagy szeszmámorukat, s a' dísztelen
álomban szendergőket pálczájával ébresztgeté iltrott
indulóra a' józanabb káplár! ’S hát ezek ama’ sza
bad helvét polgárok, kikért Telt atyai szíve lélekmarczangló kínokat álla ki? — kik oda halnak, ha
kiveszed őket havasaik közöl ? .. *Avagy kivétel-e ez?
Oh nem : a szabály, értem az idegen zsoldért ka
tonáskodás1 szabályát, több caotonokban, századok
óta általános! Azt hiszem, hogy e jelenet köoyűt
facsart volna a mi derék genfi hölgyünk1 szemei
ből: mert fáj, higyétek, a’ nemesebb kebelnek, szü
lötteit a hazának, melly neki is szeretett hazája,
illy kétszeresen aljas helyzetben látnia!
A1 mint Genuához közeledőnk, a hegység
hovatovább kiesebb színt ölte; ’s azon pontiul kezd
ve , honnan a1 középtenger1zomáoczát látók végte
len papírív gyanánt felséges pompában elterülni, ’s
rimátlanul a* távol föllegek5 homályába enyészni,
nyaralók fogának körül, a* genuai herczegkereskedők’
legnemesb ízlésű nyaralói, mellyek’ függő kertéiben
buján tenyésznek aJ déli égaljs növényei; ?s es nya
ralók, e függő kertek közt éréok San-Pier-d’Aré
nán keresztül a1tengerpartra; ’s itt két hosszú nap,
és két még hosszabb éj u tán, az új őrtorony alatt
a’ kevély Genuába; melly e1 melléknevét oem-csupán Borim , hanem talán inkább pompás palotái mi

alt nyore már Dante' korában* Az olasz költők' e
hőse azonban Gcnua1 lakosainak más melléknevet
adott — „Poklában. “ *)
A’ mint a' kapun bejutánk, gonosz velociferonk’ kalauza a kocsilámpákat az első háznál meg
gy ujtá: mert börtön és pénzbüntetés van szabva a1
kocsisra, ki Genua’ utczáin este világitatlan lámpák*
kaJ hajtana* Az illy csekélység a jó rend1 és sze
mélyes bátorság1 egyik kiegészítő ré sze: de nálunk,
kinek jutna eszébe azt behozni, ’s még inkább ki
nek, az azt illető hatósági parancsot m egtartani?...
Ám ott a' dohányzást tiltó tábla sok szalma- és nádfedelü faluink’ szélén; de a? járásbeit szolgabiró, ’s
a? falubeli közbirtokos, sőt minden nemes i s , — ki
vált a1 tisztujítás’ küszöbén — bizonyosan kivétel
nek fogja magát tekinteni a’ megyeileg hozott szabály
alul; — hanem a szegény pór ’s a1 — * pénztelen
— izraelita, oh azok majd lakóinak a? tekintetes,
nemzetes és vitézlő urak helyeit i s ? ! . . . . Rend
szeretet és törvény tisztelet, oh azok nem szálltak
Őst örökségül a’ magyarra!..*
*) „Ahi GenoveM, uomini diversi
D1 ogni costumo , e pien d’ogni magagna. ‘
XXXIII. Ének.

