
t

4 *

' i  , ►
t ' «



- CSÁSZÁR FERENCZ’

SZÉPIRODALMI MUNKÁI

-MÁSODIK K Ö T E T .

U T A Z Á S

OLASZORSZÁGBAN 
' IL V

BUDAPESTEN.

EMICH GUSZTÁV’ KIADÁSA.

VDCCCXUV.



UTAZAS

OLASZORSZÁGBAN

IRTA

CSÁSZÁR FERENCZ.

II.

BUDÁN.

A* M. K. E G Y E T E M ’ B E T Ű I V E L .

MDCCCXUV.





T A R T A t O M .

• XIV.
' GRNUA.

'  ̂ tip .
Genus* arcza ; régisége* Históriai név s tta- 

érdem. — Históriai visszaérni éke zések. — Velshczet 
\  genuai paloták. — Herczeglak; a’ Dóriik* szobra ; 
tanácsterem és népdlib; ujonczállítás. — Albergo dei * 
Poveri; *MÍchetaagelo és Puget márványai- — A 
Panama tone-kórház. — Templomik. — ássarotti és 
Fíesbhi* alapítványai . 1

XV.
GENUA. • .m

líöay vkereskedés* — Colombo' emléke* — B#áp- 
mtl vészeli Akadémia. — Egyetem* — ialbi~# Piovera-,
Durazzo-, Dóri a-, Tursi- é# Serra-paloták, *s Bí-Ne- 
gro' nyaralója* — Acquasolg. — Carignano-hid* *— Car- 
lo-Felice színház* — PortcMfrasseo® — Arzenál . * 2 3 ‘

. m  ■
SESTRI di LEVANTE.*

Vettnrinok. — Arbanoi halmoir. 8ánta-Mar: 
gberita. — Partvidék festőiségeés koldulás. Sestri ; •



V!
lap*

napleéidozás a’ tengerparton* — Így commis-voyageur 
Sardiniáró). — Speziö' Tölgye; Édes forrás a’ tenger
ben ; Színház; Népviselet.^ ® * . . 54

XVII. ■
c á r r á r a :

A’ Magra folyam hajóbérf — Sarzana. — Mo~
dénár vámhivatal. —Camrai márványfejtések. — Szín
ház. — Mássá. — Pietra-Santa ; vendégfogadói bizo
nyítványok ; plnczéri borravaló . . . »  §4

XVI*%
LOtCA.

01 aj fa-tenyésztés. — A’ város’ régisége. —
•Sz. Mihály temploma. — A sekrestyés. — Herozegí 
palota. —* Pénzzavar. — Mezei munka. — Pizei fürdők , 77

■ XIX.
. PIZA.

•*r
Piza5 régisége ? viszontagsáfai* — A* szépmU- 

vészetek első ébredése, -r- Székes-templöm. — Ke
resztelő kápolna. — Konyult torony. — Galilei. *— 
Campo-Santo *, Giovanni daPiza ; Buffalmacco ; Orgagna.

Sírboltok. — Santa-Maria-della-Spina. — Az olasz 
természetvizsgélók* gyűlése, — Habok. — Ugolino* 
tornya . * . 17



vu
Lap.

IX.
i 4JV01N0.

livormo áréit* — Teritészek# — Gályarabok.
A* zsidók. Mofcteneroi csodakép. — Ardenza. — 
Veszteglő Ü lései; rév. — Kőgát, őrtorony* — Síé- * 
kés-templom. —* Medici 1-ső Pirdtupdr ssobra. — 
Vámsorompónáli bajok. — Livoraoi voHnriaolc, fs 
egy angol utas _. * * * • •

1 1 1 .
FIRENZE- '  '

Az Arno' partjai. — Szalnpkalapok.^ Virág-
láfiydk. — Körűitek!ütés Firenzében. — A domo és a* 
firenzei művészek; Dante' köve. — Gtiiberti. —
Piazaa de! gran-daet. — Palauo vecehio. «— Á Hédi-
dk. ^  Savonarola * . * . . .  . 138

H l!
FI1ENZE.

NópUnnbpék* — Lenge !s Arao. — Santa- 
Marla-Novelta; Boccaccio; spanyol kápolna. — Ríc- 
cardi- f Strozzi- é» Pitti-p&loták. — Reviczky; Mar
ké, — Pergola; Gqpomero. — MoiaÍ|-a»2t®t#k. •*- '
Fr* pénzváltó, és vasutak. — Booczvftaiok . * i §4

XIII.
’ FIRENZE. ■

Palazso degli Ufflzj. — lépesarnok; -s* Tri
bün. — II Carmina©. — Könyvtárak. — Santa-



Őreire; Machiavelli; Alfleri; dalilei. San-Lorehz*’ 
kápolnája* A% vak szobráé* — Eönyör-táraulat. 
— San-Mimato-al-monte. — Boboli-kertek. — Ide
genek Firenzében • . . . * »

Ilii.
- BOLOGNA.

Hátulsé Ülés. — Pratoliao. — Uti«tár§sk« — I 0- 
lógna’ kUIsziné. — Egyttem. — laffaei§e%s€ü#illé- 
ja** p GuidoJRenP „Apró szentjei**1 — Asinelli- és Ga- 
ripencii"tornyok* -^S íinház; Rossini; xe#ó«eti aca- 
demia. — Campo-Santo* Népélet

m  ■ -
FIHJlAB|. —  AftQUA.

Ferrars hajdan #  most* — Fejedelmi kastély* — 
Tassö® börtöne. — Ariosto’ láz®. — Ariosto-tér. — 
Könyvtár. — 4'emiüomok. — Campo-S&nte* — P#; 
$»fcárvám* — Rtvigo. — Arqu&i Petrarca* sírja; 
háza. — Velenciq; laguoai áradás* — Jfrontéréi

_ ■  yjjj —
Lap. •

189

217

. 239



UTAZÁS

OLASZORSZÁGBAN.

MÁSODIK KÖTET.



JAVÍTANDÓK,

66  iap 7 sor k * él helyett * olvasd
103 ti li )  hftlá n . »
115 Jf ’l. yt féí ff >f
108 „M 2 „ . m ertv e^^  „

féL
hali!*
rút*
mar t  vili*



GENÜA.

XIV.

Genus1 arára ; régisége* Históriai hót *s őaérdem, — Históriai 
▼ismeiiilákezések. ■— Velenczel *s gennai paloták* — Hercieg- 
lak; a* Dóriik1 szobra *, tanéestertn és uápdllh; ujonczállftéa, 
— Albergo űei JPov«ri; Ífíetwl-Angelo' és Puget' aUrvánjai. «— 
A® Pa mmatooe-kórház. — Templomok. — Aasarotti* és Fieachi’ 
alapítványai.

Genua kétségkívül Olaszország1 legszebb váro
sainak egyike. Éjszakra a? hasonnevű Appenninekre 
támaszkodva , délről a1 tengerre tárja szép kebelét; 
a1 liguri tengerre, mellyel az egész hajdan világ 
hajói megfutottak. —  Nemcsak egyes emberek- fs 
családokban, de egész nép- és nemzetekben is meg
van azon gyöngeség, miszerint régiségekben némi 
dicsőséget helyeznek, ’s félisteneket, sőt Isteneket 
hirdetnek nagybliszkén Csapjaikul: mint milly kér- 
kellőleg htvalgnak sokai az ősöket környezett, de
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homlokaikról már vissza nem sugárzó dicsőség* fény
ködével. És lássátok, mig a* mai felvilágosult, sza
badéinál század* fiai megvetve mosolygnak az illy 
korcs utódok felett, kik őseik* lélekemelő tetteiben 
hivalkodnak, *s neinök* régiségében keresik nevök1 
\  polgári helyzetük* mai dicsőségét: addig bizonyos 
nemével az áhítatnak, mint vezéklő vándorok a? 
szent földre, zarándokolnak ama* városok™ *s ro
mokhoz , mellyek* első alapítása az ősidők* homály
korába vész; és ha valamelly ősvár* omladványi 
alatt mennek e l , nem képesek elfojtani az ahitatog 
sóhajt, melly ajkaikon akaratuk ellenére Webben. 
Mintha kevesbbé volna szép: dicső tettekben jeles 
ősöktül eredni egyéneknek, mint a* mesés hajdan* 
költött vagy valódi hőseitől építtetni *s alapittatnl 
várak- vagy városoknak? . . .  De talán, részben leg
alább , igazuk vau e* század* így gondolkozó fiai
nak? E* gondolkozásmód* különbözésének kulcsa, 
úgy hiszem, nem fekszik messze. Á* várak- és vá
rosokban nem létezvén megtartási *s önfejlesztő erő , 
roszul daczolhatnak az idő* vasfogával, *s a* mi 
ezzel daczolva korunkig él, mi azt szent erek
lyeként tiszteljük, mint becses emlékét az éltnem” 
zedéknek. De az é sz t , a* teremtő erőnek e ré
szét , az idő nem rombolhatja le az emberben; ez 
az, mi viharok* daczára Is élhet, fentarthat és te-



remthet a nagy ősök1 unokáiban is* kik nevüknél
fogva könnyebben juthatnak társadalmi visfonyalnk 
közt olly helyzetbe* hogy tiszteletet víjanak M 
magoknak; *s ha azt nem teszik * ha nem élnek 
az észszel, mdllynek középszerűségében is némi 
magasztos fényt képes adni a* históriai név* magok 
okai a? mellőzésnek* s u negédesen szánakozó 
arcznak * melly atyjaik5 babéraivali kába kérkedé
süket megmosolyogja. —  „Soll ihr Gemahl nőt 
geerbten GJanz von sich werfen?44 mond Schiller* 
Fiescoja érzékeny nejének. —  *S ő is a ma
gasra vágyott* mellyen őseiből keltő áll vala. De 
én af dicsőség által nem értem az aranyaegélyü 
bíbort* nem a1 hármas koronát Oh nem! Van 
fény és dicsőség azok nélkül i s : az erény* s ész* 
ita l számosak; ezeken haladjanak * kik vak sze
rencséből ős nevet hoztak magokkal a világra; ők, 
az élő lények, nem fakasztanak bennünk magasz
tos érzést az ősi dicsőség1 hiú romaival: mert ne
kik, inkább, mint másoknak, hataknokban van e1 
FOtnokbul fényes emlékeket emelni, díszére a* tár
sas életnek; ha azt nem teszik , nem szent erek* 
lyék ők, hanem haszontalan drágakövek, mellyek 
pompázatul állanak —  és szemre igen jól is állhat
nak —  a’ nagy statusépületben; de melly szilárd
ságát a* szorgalmas munkásoktól összehordott szeg*

‘ i*
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letköveknek' köszönheti, mellyek nélkül ők magok 
sem vehetnék hasznát híu fényüknek.. . . .

Genua szinte, mint majd minden városa az 
ó és űj világnak, nem tudom mi dicsőséget kere
sett 5s hitt találni alapítása5 régiségében? Hét szá
zaddal előzé meg Romát létezésben, s koránsem 
volt elég neki Jamis trójai herczegtől építtetnie: 
mert midőn e5 herczeg a földközi tenger5 partjaira 
hajózott, Genuát már készen leié! János olaszor
szági király alapftá azt; *) —  Magon carthagoi 
vezér, Roma5 Yl-dik századában feldulá, ls em
lékéül af tengeri csatának, mellyel e? hadvezér a? 
genuaiakkai küzdött, egy hajóorr (rostrum-) látha
tó a5 genuai fegyvertárban, melly a5 XVI-dik szá
zad1 közepe5 táján kikötőjében találtatott. —  A? 
chioggsai 5s pizai ütközetek5 emlékét egy bőrálgyo, 
5s a5 szabad révben fölfüggesztett lánczdarab tart
ja fen; —  egy a5 tanácsházban szorgosan őrizett 
réztáblán pedig romai jogtudósok5 határzata olvas
ható, melly Genua5 határát tűzi ki. így vadászsía 
a5 kevély Genua a5 régiségét 5s hajdani dicsőségét 
tanúsító szent ereklyéket, miket tisztelhetünk, mint 
históriai kincseket, de mellyek miatt alig lesz egy 
okos, ki a város iránt magasztos érzelmekre he

•) „Guide d@ Gwnes et de ses euviroua.1* Genes t m .



vinne. Mintha bizony nem volna Genuának m  újabb 
századokból ily  hiú bőr- vagy rézdarabkáknáS di
csőbb , fémyesubb emléke a1 történetek1 örök lapjain! 
COLOMBO Kristófnál, kit ma már csaknem egéss 
bizonyossággal mii szülöttének ki ismeretlen vi
zákén indulva, egy világrészszel jött vissza az ó 
világba, lehet-e nagyobb dicsősége? Dóriénál, ki 
a szolgaságból kiemelve hazáját, szabaddá tévé 
az t, dicsőbb fia lehet-e Genuáoak ? , . , .

Olaszból egyéb városaiként, Genua is sok vi
harokén ment keresztül. Á? carthagoíak után,, kikkel 
Genua, míg Magon föl nem dulá, kereskedési vi
szonyok- s frigyben é l t , jövének a’ romaiak, ’s mint 
mindenüvé, úgy ide is elhozák a’ polgárisodig’ mag- 
vát, és Spurius Lucretius praetor által szebben föl- 
épült romaiból. A? birodalom* hanyatlásával af ke
leti császárok, ’s majd Tfceodobert és Rotari alatt 
jövének az éjszaki barbárok, és elpusztiták. Ezek 
után jött Nagy-Károly, ki ismét fölépítő; ’s halála 
után Genua néhány tengerparti várossal szövetséges 
szabad statussá alakult. A1 X-dik században meg
kísértik Genua’ lakói- Afrika1 és Sicilia’ partjainak 
látogatását; kalandozásaik’ aükere lön, hogy a’ rnó-

*) Az idézett „Guide“ szerint már kétségtelen* hogy Co
lombo 1447~ben Genuóban született* — Önmaga Colombo 
mondái azt saját végrendeletében (?)*

i



rok —  ezen barbárok, kik, mint J. Janin igen el- 
találtán mondja, mindent kicsinosítának —  Irigyel* 
vén Genua’ emelkedő hatalmát, megtámadák azt, 
?s hosszú ostrom után férfialt leöldözve, hölgyeit ’s  
kisdedeit rabszolgaságra hurczolandákj ha még ide* 
jén nem tér meg a? genuai hajóhad, ?s Asinara* 
szigete alatt szét nem veri a’ mórok1 tengerhadát.

A5 város azonban rommá tétetvén, feltárna* 
dott ismét hamvaiból, *g előbb nyolcz, később négy, 
majd tizenkét consulaí alatt fővárosává lön Ugarié
nak: nagy és hatalmas —  függetlensége, felvirág
zó és gazdag —  kereskedése által! Á5 köztársaság5 
fegyverei a* keresztes hadakban győzedelmesek és 
dicsőítettek valónak, s miután a? pizaiakkali viszá
lyukat , mellyel részint birtok-terjedelem, részint 
egyházi ügyek miatti féltékenység szüle és ápola, a? 
pápa kiegyenlíté : törvényeik5 és benső polgári szer
kezetük5 tökélyesítése állandóságot igére jóllétüknek; 
de a5 folytonos hadakban megszokott szabadosság 
rögzül türé a5 törvényes szabadságot, s nemsokára 
az aristocratai elem víni kezdett a1 democrataival, 
s míg ismét am az, önmagával is megbasonlván, 
véres csatát küzdött a guelfek5 és ghibellinik’ viszá* 
lyiban: hanyatlott a5 virágzó városnak önmagát e- 
mésztő ereje; s innen lön, hogy midőn később a5 
féltékeny velenczeiek, és a5 folyvást negédes pizaiak

«
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lobogóik' felsőbbségeért velők harezotának „ míg e* 
leket Segy&ék: meggyőzeitek amazok által; és mi
dőn a1 pártok honn egymást emésztenék: a'franczíák 
lőnek a? bomladozó respublica* közbenjáróivá és —  
uraivá!... Felkelt Doria, és Genua ismét szabad 
lön. Virágzott kereskedése, terjedt tartománya, él
lek gyarmatai s gazdagok lőnek polgárai, kiknek 
palotáiban felhalmoztatának a kincsek, mellyekei 
India- s az egész kelet n y ith a to tt; összegyüjteték 
minden szép, nagy és fölséges, mit a1 festészet és 
szobrászat emelkedő korában adhatott.

Hihetlennek látszik a1 pompa és fény, mellyel 
Genua palotái’ sokában még ma is felmutathat. A1 
Baléi- , Nuova- és Nxovissima-utczkkban egymást 
érik azok úgy, hogy első pillanatra hajlandó volna 
gondolni az idegen : Itt merő királyok laktanak; pe
dig ha Genua5 történeteit olvassuk, meggyőződünk, 
hogy sehol sem volt kevesbbé absolut-kormány, 
mint épen i t t ; sehol nyugtalanabb, ingadozóbb, 
szóval önmagához hasonlóbb nép, mint épen Geouó- 
bán; azért koránsem tarthatom én —  mint némely- 
lyeknek tetszik —  a palotákban gazdag városokat 
absolut-kormányii fejedelmek’ ' székvárosiul, s ma 
gokat az illy palotákat az absolut-kormány5 csalha
tatlan bélyegéül Azon kereskedők, kiknek gályái a1 
tengereket utazik be, hogy kincseket keressenek



8

messze földrészében; kik szabad polgárai egy sza
bad városnak, szinte úgy érték a1 fegyverforgatást, 
mint számadásaikat: herczegi lakokat emelének ma
goknak mellyek1 tervét a5 leghiresb építészek ké- 
szilek, ’s mellyek" falaihoz a* carrargi halmok s a? 
geouai Appennsnek márványi adák őz anyagot; a* 
zokr csarnokait a* kor legnagyobb képírói ékesíték 
frescoikkal, ’s teremeit a művészet1 templomául 
avaták remek festeményeikkel —  Itt Is köztársaság 
vala egykor, ’s 1 3 3 9  óta, midőn Boccanegra Si
mon dogé lön, herczegek vivék a köz-ügyek’ igaz
gatását; de minő különbség Genua és Velencze kö
zött ! Ha af történetekből nem ismernék is a1 szel
lemet, meíly polgáriinstitutioikonkeresztül fonódott: 
elég látni a’ két város’ lakait* Á? lagúnákban bizo
nyos komoly, sötét és nyomasztó szeljem ül a? tün
dér palotákon, mellyek’ gránitai a hullámokbul me- 
Fedeznek fői; több helyütt úgy tetszik, mintha az 
egész homlokzat egy ablak volna, mellynek üve
gein lopva kacsintgatnak be a’ Tízek’ rettegett ké
mei ? . . .  Genuábankönnyűden’s méltóságosanemel
kedik föl a1 sziklára alapított márványrakás, kelle
mesen karcsú oszlopok közt terül el a kisded, de 
világos pitvar, ’s lapos márványlépcsők vezetnek 
az emeletbe, mellynek tornáczát ismét oszlopok eme
lik, ’s mellyből többnyire függő kertbe léphetni,



hol szökőkutak körűi Psyebék, fenusok és Szerelőm* 
kék mulatoznak a5 czitrom-, narancs* és rózsafák5 il
latos árnyaiban! -—  Á5 teremeket belül a légyéin* 
gatottabb, legdrágább márványok, lazulikövek, kris
tályok s gazdagon aranyozott padlások ékesítik. . .  
Illyek voltak a hajdani genuai kereskedők5 lakai, kik
nek unokái ma többnyire csak azon kölcsönzött fény
ben élnek, mellynek némi gyönge sugára őseikről a5 
gazdag palotákkal együtt rájok m aradt, egyet bírva 
örökségül apjaík u tán : a5 kiolthatian gyülölséget, 
mellyel családok, családok ellen ma is viseltetnek! 
—  —  De m inta5 lagúnákban, úgy nagy részt itt 
is ? mély csend uralkodik e tündér palotákban, s 
midőn a' szép oszlopsorok alatt a1 félíveken keringő 
lépcsőn felsietsz, kétszerezve hangoztatja vissza a5 
szomorú echo lábad5 kopogását; majd egy agg szol
ga csosztat elődbe, néhány sóiéiért megnyitandó 
hosszú sorát a fejedelmi tereraeknek f meílyefbeii 
Rubens , VanrDycli, Tiziano’ s Vermsese P á í , 
Reni Gnidú\ Ouercim* s a’ CarrmcikJ mestermü- 
vei örök szépségben pompáznak.

Előbb a5 város5 arczát s palotáit általában aka
róm említői: mert azokból —  mint már fónebb is 
emlitém —  nem alaptalanul vonhatunk következte
tést a lakosok5 jelleme5 meghatározására; most a5 
herczegi palotába vezetlek, mellyre míg udvarába

9



nem érünk, az előtte- álló katona-lak miatt —  melly 
nem keveset von el díszéből —  rá nem találunk; 
de ha a’ szennyes őrtanyán tulmeoénk, ott vagyunk 
a lak -előtt, mellyel a’ szabad Genua —  1 5 2 8  
óta két évre választott—  herczegei’ számára épít
tetett, Láttára nem érzém elszorulni 'keblemet, melly 
a’ Szent-Márk’ píaczán álló dogepalöta’ első megpil
lantására mintegy váratlanul jött súly alatt nehe
zült e l! Lehet, hogy képzelődés volt csak, mit e 
látványra éreztem, avagy érezni véltem; de úgy 
rémlék előttem, mintha szabadon, a’ légben függ
ne e? fenséges épület: míg a5 velenczeieek ' tarkán- 
komor homlokzata alatt tenger mélyére Játszók ne
hezülői a’ végtelen oszlopsor, —  A’ márványlép
csők mellett, mellyek a? tágas csarnok előtt rakat
tak, jobbra! és balról egyegy talaptat áll. Rajtok 
a1 két Porta’ szobra díszlett egykor, de a’ nép vak 
dühélen lerombolá emlékeit azoknak, kiket hajdan 
haza’ atyjainak, ’s méltán nevezett: mert DORIA 
Jónos-Endre volt az , ki Genuát, kibékéltetvén a1 
két ellenséges pártot —  a1 régi és új nemesekét 
—  a’ Fieschik’ ármányai közt talán vesztétől ótta 
m eg! . . .  A’ tömérdek csarnok’ közepén kétfelé o- 
szol az emeletbe vezető széles márványlépcső: a 
bal a1 tanács’ kettős terem ébe, a’ jobb a törvény- 
széki szobákba vezetvén., .  Á1 nagy teremben,
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mellynek merész boltozatát karzat futja körül, a1 
szép broccatello-márványoszlopok közti homorodá- 
sokbul komolyan látjuk felénk tekintgetni eltorzított 
szobrait a’ személyesített tudományoknak, ük szob
raik'- helyére állíttattak ama1 férfiaknak, kiknek sza
va egykor, a1 Dorlák1 korában, ugyan e helyütt ma
gosán felsúgott a1 hon jólléte1 és dicsősége1 ügyében. 
Palástjuk mintha szellőül! ingattainék, mintha a1 
sírfődéi, mellybe e1 torsalakok burkol v&k, csak 
most téríttetett volna rájok! —  És nem csalódás 
mit látunk, kebelszorító valóság! Egykor a szabad 
polgár és kereskedőherczeg annyira tiszteié polgár
társai5 érdemét, hogy szobraikat márványba vé
géivé, oda illesztetné a1 tanács1 teremébe, hogy 
nemes ösztönt gerjeszszen a1 serdülő ifjúban haza
fiul tettekre* És a jeles honfiak1 szobrai néma- ta
núi valának az utódok1 tanácskozásínak: mig majd 
eljött a1 fölzendült herczegi pór (1797-ben) és vak 
féktelenségében, dühöskábaságában nyakukat sze
gé , karjaikat tőré ?s palástjokat tépé le a1 dicső 
elődök1 márványszobrainak, hogy megsemmftsé em
lékét a1 nagy férfiaknak! Mintha azáltal letörölhet
te volna egyszersmind a1 história örök lapjairól is 
a1 hősök1 neveit! Mintha megsemmíthette volna az 
ősök1 szent müvét! -Szánandó botorságában, szánan
dó lázas dühében: mert az ész1 fáklyája nem vi-

11
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lágithatá meg zavargó velej#5 éjsötétét s a föllá
zadt szenvedély elaltatá a szív5 minden nemesb 
gerjedelmeit. Illy állapotban, illy borzasztóan szo- 
moru állapotban, midőn az ember minden más, 
csak nem ember,, ki ne sajnálja &? legszentebbe
ken keresztül járó népet? . . . .  Midőn kijózanult•, 
látta menthetetlen bűnét; ’s egy emberbarát, ki 
szánta őt kábultában, áj alakokat készfte neki —  
szalmából, és porhanyó gyapot-szálakból szőtt pa
lástokat ölte azokra, hegy szobros ünnepélylyel 
fogadhassa a? marengoi hőst, ki élvévé szabadsá
gát a nemesnek és —  népnek!. . . .  Illy gondola
tok közt nézdelém e5 méltóságos terem5 szomorú 
pompáit, midőn ott, hol hajdana kevély Gemia1 
dogéi ültének, egy mai hadvezért piüanték m eg, 
néhány katona- ?s polgári tisztektől körülvéve, s 
mellettem egy anya zokogott keservesen —  fiáért, 
kit épen katonává alkalmazott az ujonczállftó vegyes 
küldöttség. Az összeírt ifjak közt épen az ő fiát 
értea sort! És ő siránkozott, nem a5 fölött, hogy 
fiától* megválni kénytelen; oh koránsem ! az elvá
lás1 fájdalma nem sajtolt keserű könyüket az anyai 
szemekből; hiszen magzata már bejárta az ó és 
új világ messze tengereit —  szabad naszályokon; 
’s midőn a keleti szél dagasztá vitorláit a hajó
nak, mellyen szeretett magzata először indult a5



n
távot vizekre, az elválás1 fájdalma nem vala olly 
nagy , hogy ktSnyii volt volna szükséges annak 
enyhítésére; de most katonává lett fia I * * * * 
Bámulandó hős lelket láttat a1 történet a haj- 
dánkor anyáiban; ők nem sírtak, midőn fiaik a 
haza1 védelmére fegyvert kötöttének Nem; midőn 
„lenni44 vagy „nem-lenni44 volt a5 jelszó, és „sza
bad hon44 vagy „gyalázatos szolgaság44— „nemzet- 
dicsőség41 és „gyáva nemzethalál44 közt volt a vár 
lasztás: akkor, igen, voltak anyák, kik magok kö~ 
lék fiaik1 oldalára az öldöklő aczélfc; és ha ily ese
tek fordulnának ismét elő nép- és hazaéletten, ta» 
Ián ma is találkoznának hasonló faőslelkü amják? 
De a „fegyveresbéke!u ez fáj az anyának; m«ft 
fia hont \  nemzetet nem véd, és még sincs, nem 
maradhat oldala mellett! Van azonban még valami 
más is, mi sok nemzeteknél el kezdi oltani a1 szü
lőföldhöz! hőbb vonzalmat —  a* msmopolili&mm 
terjedése, mellyet, mint mondják, a cívilísatio hoz 
magával! Szomorú csere volna e z : a huza1 láng- 
szerelmét adni díjul az ész1' fényéért ? De nem, a1 
fölviiágosult ész nem hamvaszthatja el a1 szív! hő 
érzetét, s nem vezetheti a népeket a legnagyobb 
polgári bűnre —  a1 szülőföld iránti közönyösségre* 
Másutt kfresem én itt az anyakiny* forrását: meg
szokták, s kivált századupkban, e? déli ta rta n i-



nyolc1 népei a' sok urnák szolgálási; s tudva, hogy 
hazájok és szolgaságuk megmaradj habár urok 
változnék i s : nem lelkesíti őket dicsősége a’ har- 
czi diadalnak, melly szabadságot nem fogna sze
rezni a’ benne ontott vér daczára sem ! . . . .  A’ 
nagy tanácsterem mellett van balra a* kisebb, vagy 
is titkosb tanácskozások’ terem e, hová nagyobb- 
fontosságu tárgyak5 megvitatására gyűltek egykoy 
a’ haza’ atyjaL Ebben Raitt frescoin és Solimene 
festeményein kívül nincs ma semmi nevezetes.

á ’ herczegi palotából a’ szegényekébe —  Ál- 
bergo dei Poveri —  vezetlek. Igen, a’ legnagyobb- 
szerű palotába, mellyel pompás királyi laknak vél
nél inkább, mint szegények’ egyszerű hajiokának. 
A’ Carbonara-kapun túl, lombokkal gazdagon ko- 
szoruzott fasorok közt vezet fői az út e’ méltósá- 
gos épülethez, mellynek négy építész végzé fölál
lítását. Délnek fordított homlokzatán Carlone gyö
nyörű frescoja díszeleg. Magas, de könnyű mene
tű lépcsőn jutsz* be a’ tornáczba, melly ismét két
felé oszló iépcsőzeten bocsát az épület’ felső eme
letébe. A’ lépcsőzetet ’s utána következő csarnokot 
márványszobrok ékesítik, mellyek emlékül tétettek 
azon polgároknak, kik e pompás épületet alapíták, 
vagy tőkéit szaporíták. E? csarnokra nyílik a’ tem
plom, melly az egéiz épületnek kellő közepét fog

M
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faija e l  M1CHEL-AN6EL01 vésüjét látjuk itt legelőbb 
is egy balra eső mellékoltáron* . A? márvány a fáj
dalmas istenanyát ábrázolja a’ mint az meghalt 
szülöttét mellére szorítja. Ha Michel-Angelo sem
mi mást nem hagyott volna is lángesze, ?s művészi 
vésüje’ emlékéül: ezen.Üdvezítő-fő elegendő leen- 
dett őt halhatlanítani! ügy hiszem, lehetetlen en
nél tökélyesb márványt csak képzelni is; az isten
ség tükrözik a’ lélekhagyta emberi arczokon fájda
lom nélkül, mintha épen e szavak1 kilebbenése ti
tán: „Atyám! halehe t, múljék el e kehely, de 
teljesedjék a1 te akaratod41 csukódtak volna be a1 
szemek, ’s maradtak volna nyíltan az isteni ajkak! 
—  A1 fő oltárt a1 bőid, Szűz’ mennybemenetét áb
rázoló márvány ékesíti, jeles müve Fügéinek, kit 
méltán nevezhetünk a francziák1 Michel-Ángelojának, 
A1 dicsőületi öröm sugárzik itt arczán az istenanyá
nak, kit kevéssel előbb kimondhatlan fájdalmak 
közt látánk isteni szülöttét mellére "szőritől Angya
lok, gyönyörű angyalok1 lengő szárnyain ?s könnyed 
felhőkön emelkedik a1 sz* Szűz! Ha Gemia semmi- 
mást nem hírna is af festészet1 s plastica1 kincsei
ből , e1 két mű kimondhattenul gazdaggá tenné azt* 
Á1 kápolna körül a1 szegények1 szobái helyezvék, 
kiknek száma közel kétezerre megy. Kevés 
közlök a1 beteg; mint a1 felügyelő mondá, százra



alig esik Öt-hat * Különféle munkákkal, s jelesen 
■ szövetek* készítésével foglalkoznak, mi annál czél- 
szerttbb s jövedelmezőbb: mert ez intézetbe nem- 
csupán elaggott öregek, hanem fiatalok, sőt anya
vesztett kisdedek, ?s egyéb munkát nem lelő egyé
nek is fölvétetnek Az eladott kézmüvek5 árának fele 
az ápoltak5 számára tartatik fen, mellyel intézet 
báli kiléptökkor —  mi egyébiránt egyedül magoktul 
függ _  fölvehetnek. Á1 leányok férjhezmenvén 
2 0 0 — 4 0 0  fraokiyi jegypénzt, és számtalan sze
gények télre ruházatot, ’s négy hónapon át na
ponként táplálékot is kapnak az intézettől* Vannak, 
kik az illy intézeteket az olaszok5 „dolce far men
tege* hatalmas ösztönéül készek tekinteni ? Ig e n , 
ha a? munkára alkalmas egyének* örökös pihenésé
nek mintegy folytatásául vehetnék az illy jótékony 
intézeteket: akkor statusgazdaságí tekintetből csak 
kárhoztathatnék a* tullágy emberkebelt, melly kész 
volna jót tenni egyesekkel, hogy ártson az egész
nek , csökkentbe a5 nemzeti gazdaság1 egyik fő té
nyezőjét —  a5 munkás kezek5 számát; de hol erejétől 
telhetőleg dolgozik az elaggott férfiú és a’ gyönge fiúcs
ka, *8 tanulási óráit, vaüáii ájtatosságait munkával, ?s 
ezt ismét szabad légeni pihenéssel váltja föl, mint 
ü t:  a statusgazdaság’ túlbuzgó barátjának korho
lnia csak önmagát fogná lelketlewéggel vádolni,

t i
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tnelly hidegen tudná feláldozni aT valódi szegényt 
ig —  csalékooy számolásinak!

A* szegények1 fönleirt lakától egémen külön
bözik a1 nagy kórház, melly a1 város1 keleti részén 
nagy tért foglal e l  Itt is állanak szobrok a* jótevők
nek, számra 7 5 ;  közölök néhányam áIJv8a, naások 
ülve ábrázol vák; amazok tetem est tőkével járulá^ 
nak a kórhkz gazdagítására, mint emezek A1 
Pammaionet —  igy nevezik ez intézetet —  Bme& 
törvénytudó alapító a’ XY-4 század' kezdetén* Eb
ben szinte, mint az előbbiben, márványlépcsők 
vezetnek föl a1 márvány oszlopok által emelt csar
nokok- ’s teremekbe, hol a’ férfiak a’ némberektől, 
s ezek is , azok is, a nyavalyák1 külön neme sze
rin t, egymástól szorosan elkülönőzvék.

Alig hiszem, hogy volna a1 világon város, 
mellynek egyes polgárai annyit tettek a' szenvedő, 
a szűkölködő emberiség' gyámolítására, mint a1 
genuai kereskedők; de épen mint kereskedőktől 
várható , majd minden jótékony -intézetnél munká
ra is számítottak az emberbaráti alapítók A1 ve« 
lenczel aristocraták e’ tekintetben sokkal utána van* 
nak a1 genuai democraticus kereskedőknek, Á1 1a* 
gunákban a' köztársaság, vngy mint a5 büszke pa
tríciusok mondani szokták, &%» Márk épite pora- 
pás templomokat, ő rakatg márványoszlopokat, ő

2



állíta kórházakat: mig azalatt az aranykönyvbe 
írottak egyef oltárokat emeiének! —  Genuában 
templomod— - 7s pedig minS templomok! —  vannak, 
menyeket egyes családok alapitának, építének. s 
gazdagitának. Az Annnnxiata egyike azok5 legszeb
béinek Genuában, s azt a’ Lomellinik épittelék; 
San-Ambrogio a7 Pallavicinik7; a S. Maria di Re
meim  az Ivreák7; S, Luca a1 Grímaldik7 's Spino- 
Iák’ ; jS. Matteo a7 Doriák7 sat. ájtatosságának em
lékei ! Mint királyok alkotának itt egyes kereskedők 
márványpaíótákat magoknak és a szegényeknek; 
nem feledkezve meg arról sem , hogy méltó hajlé
kot emeljenek a1 lények3 lényének! És a1 márvány
falak 3s márvány oszlopok közé a szobrászat7 és fes
tészet1 leghiresb mestereinek müveit helyezék. így 
csodáljuk az Annunziatában Frocaccino vásznán 
„Üdvezitőnk7 végvacsorájátu ; —  Sz* Ambruséban, 
mellynek uj díszítésében a7 jezsuiták jelenen fárad- 
hatianok, Rubens ,,Sz Jg n á c z á tk ü lö n ö se n  pedig 
Gmiio Rémj legsükerültebb müvei7 egyikét: ki- 
mondhatlanul gyönyörű „ Assuntáját ,w melly nem 
tudom nem érte-e utol, avagy nemében nem múl- 
ta-e fölül Tizianoét, mellyről másutt em lékezte. 

■ —  7S a? Cárig tifmohflxi ? Oh ott ne keressük a 
képeket, mellyek másutt, és kivált Italián kivid , 
elbájolnának; ott Guercino3, Procaccino7 és Fiola1
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ecsetelései nem ragadnak el! Álljunk meg a’ szép 
templom’ közepén, ’s jobbra vetvén szemünket, 
bámuljuk a’ vésőt, melly annyi szent érzést, annyi 
fájdalmat tuda átönteni a’ hideg márványba. Fügét’ 
mesteri vésüje az, melly „ez. Sebestyént14 faragott 
a’ kemény sziklából. Mennyei megnyugvás ömlik el 
a’ vértanú’ arczuiatán, de kínokat is fejez ki egy
szersmind az arcz, és kinyomvák a ’ testen a’ fáj
dalom’ érzései is. Az idegek’ és bőr’ elevenségét, 
rugékonyságót lehetlen szírien természethőbben
visszaadni, mint P u g et. azt itt a d á .--------- De ba
egyenként akarnám leírni Genua’ templomait, ’s a’ 
művészet’ tárgyait, mellyeket ahitat, mű- és hon
szeretet azokba gyüj lének: egész kötetke válnék 
Genuát illető jegyzeteimből. Csak a’ „sz. István’41 
tiszteletére emeltet hozom még föl, raellynek fő 
oltárán Qiulio Rgmamrnak,Raffaello’ kedves növen
dékének mestermüve áll: „a köveztetése közben 
megnyílt egekbe fttltekiqtd vértanút ábrázoló11 vász- 

. n a , mellynek felső része Raffaello' ecsetének tulaj- 
donlttatik. E’ kép szinte meglátogatá a’ hódító ffan- 
cziák’ fővárosát, hol a’ megsérült fő Girodet —- és 
nem a’ híres Dávid —- által igazittatott ki. —-  Meg 
említem még „San-Ciro11 templomát is, mellynek 
fő oltárát ismét Puget’ vésüje ékesíti, ki —  mint 
igen helyesen jegyzi meg egy honabei} utazó
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életében nem'becstiltetett eléggé hazájában ’g leg
többet dolgozott Genuában! . . .  És végül az érse
k it , a5 „San-Lorenzo“ bazilikáját, a’ fejér és fe
kete márványból alkotottat, mellyen tiszta gót íz
lés uralkodik, ’s mellyel talán legelői kell vala em
lítenem. Fő oltárán bronzbul a* mennybe-eraelke- 
dő bőid. Szűz’ szobra á ll, lábai alatt felhők és 
angyalok; Bianchj nem épen rósz müve a XVII-dik 
század1 közepe’ tájából, midőn a’ szépmüvésze- 
tek? aranykora ismét hanyatlani kezdett Milly 
nagy különbség Bianchi’ és Puget* fönebb érintett 
„AssuntAja" között! — *E’ templomban van E. 
sz. János5 kápolnája is , mellyben a Lyeléből ide 
áthozott szentnek porai nyugodni mondatnak. Fe* ' 
jér márvány borítja a’ kápolnát, mellybe VIII- In- 
noczencz pápának a’ kápolna’ külső falzatán olvas
ható brevéje szerin t, semmiféle világi vagy szer
zetes némbernek „sub poena latae excommunica- 
tionis“ bemenni nem sz a b a d ,..?  Á? falak' homo- 
rodásiban^ Civilalt hat szobra áll; közölök „ Áb
raháménu kívül „Idámét11 ’s „Éváét“ is jelesek
nek mondhatnék, hahogy a’ művész’ vésüjét, metly 
természeti valóságában adá e’ szép márványait, va- 
lamelly kontár, ki —  kétségkívül a’ tulvitt szemérem’ 
parancsára —  krétából öntött köpenyt e’ szobrokra, 
eredeti szépéégökbúl ki nem vetkőzteté. lé sze  a’
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kőkoporsónak, mellyben a’ czímszent’ tetemei át
hozatalukkor nyugodtak , az oltár' hátulán ma is 
látható.

A1 templomok5, kór- és dologházak1 alapítá
sával még nem elégedett meg a* genuai gazdag ke
reskedő; gondoskodott még a? szegény sorsú szü
zek-, és gyógyfthatlan betegekről is. Kivált pedig 
kitűnő ezen jótékony intézetek közt a süket-né
máké , és a Fieschi-szüzeké. Amazt ASSAROTTi 
apát alapitá 1 8 0 1 -ben, ki szerény magányában 
kezdvén meg egyes süket-némák5 oktatását: átvi- 
vé azt a' neki e? szent czélra átengedett „Miseri- 
cordiau nevű kolostorba; s még életében, részint 
saját erejéből, részint magányos és királyi ajándé
kokba szilárd lábra és virágzásba hozá a? zsenge 
intézetet, mellybe ma 25 fiú, fs ezektől szoro
san elkülönzött 15 lány fogadtatik föl, ’s velők 
még 25 fiú, és 18 lányka nyer szabad oktatást, 
mellynek tárgyai: az olasz, franczia, német, spa
nyol ?s angol nyelveken kivül, a1 közönséges tör
ténet, vallás és számtudomány, physica, astro- 
nomia, sat. festészet, szobrászat, táncz és pan
tomimé; kikben pedig hajlam és fogékonyság a1 
tudományok- és szépmilvészetekre nem tapasztal
ta ik , különféle mesterségekre taníttatnak. —  A’ 
Fieschí-szüzek' cooservatoríumát Fíeschi Domon
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kos gmuai nemes alapltá 1 7 90-ben* Benne hat- 
száznál több leány kap nevelést, kik főleg az eo~ 
ropaszerte ismeretes selyemvirágok* készítésével 
foglalkoznak. A* város* legkeletibb részén áll e* 
nagyszerű épület, körülvéve olaj-, czitrom- és 
narancsfákban gazdag kertektől —  Hazám, sze
gény hazám ! mikor születik neked apátod —- mint 
Ássarotti ? és mikor nemesed —  mint & Fieschi f . . .



XV.

GENUA.

Könyvkereskedés* — Colombo* emlék®, .—. Szépművészeti Acs- 
demia. — Egyetem. — Balbí-, Piovera-, Durazzo- 1 Dórin- 
Tursi- és Serra-paloiák, ’s Di-Negro* nyaralója* — Acquaeola. 
— Carignano-hid, — Carlo-Felice színház. — Porfco-franco. . — 
Arzenál.

Á? minő arányban hanyatlott Genua’ hatalma 
és szabadsága: ép ollyanban növekedett falai közt 
a’ szellemi bilincsek1 súlya, ’s terjedtek az érte-• 
lem’ éjsötétségének nyomasztó szárnyai! Absolut- 
kormánynak, épen az önfentartásí elvnél fogva, 
ellenzőjének kell lennie a? sajtó’ szabadabb mozgá
sának ; mert ha önkényes, gyakran fonák intézke
déseinek rugói a’ nép’ tudomására juthatnának; 
és viszont: ha a’ ■ nép’ valódi sérvei s bajai min
denek’ kttztudom&saul lehetnének, inogni fogna
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nemsokára V  I rá n , mellynek fényes zsámolya f 
mintegy elszigetelten a1 néptől 5s annak életétől, 
gyáva hízelgők5 porban csúszó seregétől imádtatik, 
és zsoldosok1 szuronyaitól őriztetik, támogattatok! 
Amazok mézes szavaik5 bttrokja alá rejtik a1 nép’ 
keserű szükségeit; emezek csillogó érczczel von
nak kápráztató fényt gyakran a’ legnagyobb, lég- 
nemesblelkti fejedelmek5 szem© elé i s , melly elta
karja a1 vész t, melly a? roszul támogatott király- 
szék’ talapját ássa körül, még nem is hallható 5s 
osak sejthető, mintegy földreszkettető tünemény5 tá
vol zúgásával.. . .  Illy állodalmakban a1 nép5 életéről 
szólandó sajtót titkos kémsereg pótolja; a5 nép 
nem tarthat illyeket; ’s míg a5 kormány a1 nép5 
literének minden dobbanásból legtöbbszer ferdén 
értesül: azalatt a5 n ép , részint a5 felsőbbeket kö
röző nimbusz, részint az aczélok5 villogása által 
elvakítva, nem látja, nem érzi, nem tudja, mi 

■ vele g körötte történik.
Oenuábae, épen mivel szabadrév, fölötte 

szigorú a1 censura és a’ könyvvizsgálat; azért hasz
talanul keres itt bárki is feltűnőbb políticai müve
ket, A1 városban nem nyomathatnak, mert eem 
aura van; be nem hozathatnak, mert szoros könyv- 
vizsgálat van. Gr........  űr, kinek könyvárusi bolt
ja egyike a város5 elsőbbéinek, s kihez fiumei is-



merőm5 ajánlása vezetett, panaszkodni értesíts az 
tekintetben! séJyos rendszabályokra!, mellyek 

némelly esetekben szinte gályarabságot tűznek aK 

megszegőkre! Iszonyú. gondolat XIX~d* század5 
közép éveiben így akarni útját állani a1 vílágosodá- 
sí eszmék5 terjedésének! Hiú igyekezet. Állíthat
tok őröket, körttlsövényezhelitek szuronybástyák- 
kai a birodalom' határait: az értelemnek, a vb 
lágosság1 szellemének útját már nem állhatjátok! 
Maga a1 lég, úgy látszik, meg van már azzal ter
helve , ?s a? szikrázó menyköveket rejtő fellegek 
sötét méhökbeji hordják azokat Engedjétek sza
badon járni, ?s neveljétek a* népet úgy, hogy az 
ég5 e jótéteménye rajta átokká ne váljék; de ne 
vegyétek el tőle a szikrát, melly világítva boldo
gít , csak azért: mert üszköket is hordhat magá
val, mellyek egykép5 hamvaszthatják el a palotákat, 
?s a5 nádfedelü kunyhókat!

Napóleonnak, a köztársaság1 feldélójának 
emlékéül a z  „Acquaverde“ téren oszlopot állfta, 
?s rá a franczia hóditó? szobrát emelé Genua: épen 
úgy, mint egykor Dóriénak, ki nyugalmát és sza
badságát adá vissza honának! Ezét —  mint lá
tók —  a?nép rombolta ie; a marengoí hősét, trón
ra! lebukta után, fejedelmek viteték tova szem 
elől A? sors csak a1 kölcsönt adó vissza a1 fran-
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czia seregei* diadalmas vezérének, ki győzelmi 
mámorában szárnyát szegeié mindenfelé a1 veien- 
czeí oroszlánnak, ?s lefaragtatá karcsú testéi a? 
Yiscontíak1 kígyójának! . . .  A1 pór vak -dühében , 
szánandó tudatlanságában; —  a’ nemes hiúsága- 
és büszkeségében egykep ellenségei a nagynak, 
dicsőnek. Mindkettő ember —  gyönge! A7 mai 
puha pénzaristocratia, meliy e1 két elemből fórra- 
dandott nemsokára össze, vájjon méltányosb le- 
end-e az érdem7 díszjeiei , a1 nagyok1 emlékei 
iránt ? . . .  Nem hiszem.

Colombonak nem emelt Genuajoszlopot; leg
alább én nem láték illyet. A? „Faragtam41 testvérek7 
nagy Ízléssel készült polgárpalotájának homlokzatán 
látható az új világrészt hozó tengerhős fejér már
ványból! domborzatban. Á1 homlokzat az „Acqua- 
verdeu térre van fordítva, hol Napóleon1 szobrá
nak helyét nézdeli e* kisszerű, de azénál mara
dandóbb márvány. Ha tőlem függne, a rév1 bás- 
tyázatán, vagy inkább a’ magas őrtorony1 ormo: 
zatán állíttatnám föl a bátor hajós1 óriási szobrát, 
hogy látná ’s örülne a7 hajóknak, mellyek az általa 
nyitott hullámuton hordják kincseit az általa fölfe
dezett világnak!

Szóltam már a1 köz épületek- s intézetekről; 
ezekhez még a1 Carlo-Felice színházat, ’s a1 szóm* 
szédságában álló szépmüvészetek1 Academiáját II-
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lik sorolnom* —  E? szép Intézetei szinte egyes 
genuaiak, s pedig ifjú képírók, s ismét egy Do~ 
ria’ nagylelkűségéből alapiták; ’s a? művészet1 ne
mes baráti akként láták el azt alapítása után nem
sokára tőkékkel, hogy benne ma a’ növendékek7 nagy 
része nemcsak-ingyen nyer oktatást a’ szépmüvésze- 
tek1 bármeily ágában: hanem még a tanuláshoz 
megkívántaié szereket is , mint például a1 b é tá t, 
papírt, végüket, s a t  ingyen kapja az intézettől 
Képcsarnoka még fölötte kisded t s az szinte szo- 
borgyüjteménye is; de gyarapul mindkettő évrül- 
év re , midőn azokat az intézet1 elnöke, melly tisztet 
mindig egy genuai nemes visel, lelépve igazgatósá
gáról, egy mesterművei gazdagítja. —  A1 szobor- 
gyűjteményben igen természetesen csak minták 
vannak; de ezek a? görög, romai s újabb kor1 re
mekműveinek mintái! —  Itt láttam először Thor- 
waldsen1 müvét —  „Mercurt.u Szép egy mű!

Ennyi szép és hasznos intézetek' láttára^ bű, 
’s pedig méltó bű szállja meg a magyar utazó1 ke
belét , mert élénken emlékeztetik azok honára, ’s 
a r r a : mílly végtelen szegények vagyunk mi magya
rok , mílly fukarok lélek- és erszényben ! Egy Aca- 
demiánk van , ?s a z , mellyel nemzet alkotott, csak 
ten g , Ss arra sem képes, hogy rendes tagjai1 mind
egyikének silány diját megadhassa! És mi,- mit nem



követelitek mindent azon nyomora garasokért, mely- 
lyeket néhány tagnak nyújt, nem annyira munkára 
ösztön, mint inkább nyugpénz gyanánt— egy nem
zet ! . . .  De minek e* jeremiád , melly szinte, mint 
sok más lelkesb szó, nyom nélkül hangzik el a1 ma
gas Kárpátok' ormain, 3 az áldásban olly gazdag 
alföld' lapályain? Inkább elmondom a’ genuai szép
művészeti Ácademía' szerkezetének vázát; mintá
jára talán lehetne nálunk is kezdeni illyesmit ?

1751-ben néhány képiró társaságba állt, s 
a Doria-család által nekik átengedett éremben 
megveték az egyesület5 alapját saját erejökbül. Do- 
ria segíté őket pénzzel, és az ő onszoíására része
se lön a’ társulatnak Geoua1 több nemes családa, s 
ezek közt kitünőleg a’ Grimaldik. Tágasbult egyre, 
3s egyik palotából a másikba tétetett által, mnig 
végre 1831-ben kizárólagos használatára a1 Garlo- 
Felice színház mellett épült pompás lakba helyez
tetett be állandóul

A? tanítás, sőt az arra szükséges szerek is 
ingyen szolgáltatnak ki a5 tanulóknak, kik külön 
osztályozva tanulják a? festészetet, szobrászatét, 
a? réz-, kő- és aezélmetszésl Ünnep- s vasárna
pokon a' mesterségüzők nyernek tanítási A? szór- 
galom ’s ügyesség díjak által jutalmaz tátik, mellyek 
■évenként egyszer osztatnak ki a’ tanulók között.
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Az Academia1 tagjai részint tisztelet-, részint 
érdembelíek; amazok évenként 25  frankkal (körül
belül 10  p. fial) járulnak az intézet' terhei' viselé
séhez; emezek csak müveik' ajánlatára választatnak; 
terjesztik ’s növelik az ízlést, ’s buzdítják a* tanít
ványokat, dicséretes versenyre ösztönözvén azokat. 

Az intézet' igazgatása négy tiszteletbeli tag- 
ra van bízva; e négyes tanács választja maga közt 
az elnököt, ki egyszersmind elnöke az egész testü
letnek is, ü^Uy a1 dijak' kiosztását szavazat-több
séggel meg. Az elnök' tiszte csak egy é-
vig ta rt, Viförczegnek neveztetik, ?s midőn lelép, 
egy müvet ajándékoz az intézetnek* —  Az intézet1 
örökös titkára: Durazzo Marczel marcbese,

így versenygtek Genua’ kereskedőherczegei 
enyhítői a’ szenvedő emberiséget, ápolni ?s terjesz
teni a5 művészetet, s e nemes tetteik ?s bőkezű- 
ségők által emelni hazájok’ hatalmát ’s dicsőségét! 
E? szent buzgalom nem hunyt ki a? köztársaság5 
enyésztével sem ; 5s midőn egyre újabb áldozattal 
sietnek azt emelni: szent ereklyékként őrzik pom
pás palotáikban a5 tömérdek kincseket, mellyeket 
elődeik , örök díszére a5 teremtő észnek, annyi 
költséggel gyüjtének. Említém már, miszerint van- 
nak Genitának utczái, mellyekről azt vélné az ember, 
hogy azok mind megannyi királyok’lakai, Nagy részt az

29



30

építépzet’ azon korában emelteitek azok, midőn 
a nehézkes gól ízlés, a’ könnyűd és lengő roma* 
firenzeinek volt kénytelen helyt adni Fontana, ki 
a1 romai obeliszket főiállitá, a’ genuai kereskedők
nek palotákat épített, mellyel homlokzatainak frescolt 
Rubens ecsetelte. Márványfalak magasodnak kívül
ről , ben oszlopok emelik a5 felső csarnokot; függő 
lépcsők vezetnek a5 teremekbe, mellyekben édes 
zene közt vigadott egykor a szabad nép, és ma a' 
festészet’ ’s építészet1 remekművei közt lépteid’ halk 
kopogását nyögi vissza a1 szomorú viszbang! Töb
bet e* paloták közöl -—> szinte a1 lankadtságig —  
bejártam, s a’ kíváncsiság, a’ tudásvágy feledtet
ték velem, hogy fáradt vagyok. De elég lesz talán, 
nehogy szinte kifáradjon, csak néhányba vezetnem 
nyájas olvasómat; azokra! vonhat el magának ítéle
tet , ’s azok szerint építhet képzelete többet is.

Mindenek előtt a’ királyi palota —  mellyel a’ 
Durazzo-nemzetség épített ’s bírt előbb, míg a ki
rály azt udvara’ számára megvette —  mindenesetre a 
legjelesebbek’ egyike. Én azonban a’ király’ itt mu
tatása miatt csak külsejét, csak udvarét, ’s a ros- 
télyzaton keresztül kertjét láthatára, Könyvtára, szín
háza és válogatott festeményekben gazdag képcsar
noka zárva vajának. —  Ezzel ételiedben emelkedik 
az egyetem’ épülete, a’ fejedelmi musák’ lakául e



melt gyönyört) palota; két szép oroszlán fekszik lép
csőin , mintegy intésül a’ belépőknek, hogy erős 
lélekkel közeledjenek Minerva’ szent hajiokába. 
Itt is minden márvány; a’ lépcsők, az oszlopok, a 
karzatok, ’s mindenütt ízlés. —  Minden tudomány
osztálynak külön, a’ nevezetest genuai művészek’ 
festeményivel ékesített tereme van ; de jeles főleg a’ 
nagy terem , melly az egész épületnek utczára néni 
oldalát foglalja el. Cár lőtte End festette boltoza
ta’ frescoit; SarumtaÜdvezitőnk’ körülmetéltetését. 
A’ hat érczszobor, mellyek a’ hit', reménység’, sze
retet’, igazság’ , erő’ és mérséklet’ erényit szemé
lyesítik, Giovanni da BOLOGNA’ vésüje által élnek; 
’s különösen a’ Hit és Remém/teg, mesterművei a 
„Sabinák’ elragadtatása" vésőjének. Irigylém sorsát 
az ifjúságnak, melly a’, művészet’ illy díszes hajioká
ban gyüjtheti kincseit a’ tudományoknak, hol ezek 
mellett egyszersmind ízlése’ fmomíthatására, ’s a’ 
szépmüvészetek’ megismerése- és szeretetére is lát 
nyílni mezőt szemei előtt. Hlyekről álmodni minálunk 
talán még igen is korán volna, hol az európai leg
gazdagabb egyetemeknek egyike félig dőledező rotnok- 

■ ba vonta magát! . . .  A’ tanítás itt november’ 1 5-d.
- kezdődik, ’s e’ napon már számos ifjúság ögyelgé 

körül a’ szép .palotát, a’ szebb teremeket, ’s a’ tá
gas oszlopokon nyugvó tornáczokat. Könyvtára, ki
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vált theologiai munkákban, gazdag, s kéziratai kö- 
zől különösen említendő: „Quintus Gurtiits44nak Luce
rna Fo#eo általi fraoczia-fordftáuga a' XY-d. századból. 
Á1 kis ftivészkertet, melly a? palota1 hátulsó részét 
foglalja el, nem maradt időm belülről megtekinteni 

A1 „BaIbi-Piovera“ palotában láttam —  szinte 
először —  ecsetét a nagy Michel-angelonak: „Jé
zust az olajfát' hegyén44 ábrázoló vásznán. A5 legme
részebb képzelet tűnik föl e képéig mellyen a Meg
váltó kettős helyzetben festetik, Be én nagyobb gyö
nyörrel csüggék Buonarottf fönérintett domborvése- 
tén , az Álbergo dei poverí kápolna-oltárán, mint e* 
festeményén* Ott a nagy művész szívhez hat vésü- 
jével; ecsete, melly isteni titkokat leplez le , itt bá* 
múlásra gerjeszt, de nem hat meg. Milly egészen 
más Guide Rém  „Cleopatrája,44 s kivált „Lucretiá- 
ja“ a mellékteremben, ha nem a’ hideg észt, ha
nem az érzést veszszük birául! s pedig —  úgy hi
szem —  a1 plasttcában szinte, mint a festői mű- 

evekben is, helyesben szokott a? szív, mint a fontoló 
ész bírálni! —  Mennyire mehet tévelygéseiben a' 
művész, Brnghef ecsete tanúsítja „sz. Antal1 meg
kísérlésében.u E5 kép mesteri; de egyszersmind örö
kös tanúja a1 művész5 irtózatos képzelődésének, mely- 
lyet ecsetévelolly híven tudott vásznára átvinni! —  
Gyönyörű még e? teremben az „Ártatlanság44 is Jfir
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b e rn it , kél báránykát tartó kisded' képében ábrá
zolva*

A* „Durazzo-(Marceiiö)u palotának legelsőbb is 
lépcsőit érdemes figyelemre venni TmgliqftcU 
volt a1 merész építő, ki azokat —  most por- és 
pókhálóiul lépetteket —  fél íveseire rakatva, két 
osztályban vezette fül a1 magas em eletre, melly 
majdnem köröskörül doriai rendi! fejér márvány- 
oszlopokon nyugoszik* Képcsarnoka egyike GeiMia?

■ leggazdagabbainak, nemcsupán a1 képek1 számára, 
de azok1 belértékére nézve is* Tmimme „Magdol
nája mellyel —  mint mondják —  a velenczei 
Barbarigo-képgyüjteményben. látható első eredeti 
után maga a? nagy művész ecsetelt; Guido R en í 
„Porciája mellyen olly édes kéjjel marad tapadva 
a? szem, hogy fáj tőle megválni; Guereimmk nem * 
annyira a rajzolat1 művészi tökélye, mint inkább af 
festész1 modora által mindig meglepő „Pharisaeusai," 
kik Megváltónkat a’ császár5 pénzének mutatásával 
kisértik; —  Procaccino gyönyörű „házasságtörsí 
némbere;u Veronese P ú t , Van-Dyal \  Rubem  , 
Dominichino (Zampieri), Spagnoletto (Ribiefa) 
?s többeknek jeles ecsetei pompáznak még I t t ; mint 
szinte a1 „Brigeole~Sale“ palotának még gazdagabb 
képcsarnokában is , hol a m ü ü rá t1 figyelmét kü
lönösen egy Dürertől festett fő; —  Gmerm^mA
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az „adó- g vevőket tempiombuj tű z ő  Üdvözítője ;u 
*—- Spagnoleito egy „papírtekercset tartó phiio- 
sophusa ;u — 1*Cmrb Delei „vért izzadó Megváltó
ja kivólólag pedig Qmdo Rémnek „sz» Sebestyé- 
neu kötik le.

Á1 „Doria-Tursíu palotába, hacsak jezsuitá
kat nézni , művészi kincseket keresni ne mén]. Ás
zokat találsz;*^ mióta azok szállották meg e1 szép 
ölimokökat és tetem eket, —  a művészi Jottesek 

■ tova vándoroltak! Hol hajdan örömittasan kéjéig- 
tek a? szabad Genua5 szabad ifjai, a palota lő te 
remében ; hol talán Schiller1 Fíescoja a hazára kö
vetkezmény terhes amaz éjjelen a láagsKemő faÜ- 
gyek5 koszorújában mély terveket főző agygyal «

• derültnek mutatkozó arczczal osztozott vendégei5 
kedvében —  ott most egyszerű, csinos oltár emel* 
kedik, ’s a puszta faiak, mellyek* gyönyörű frescoit 
durva pemettel smázolá be egy kontár* gonosz keze, 
s mellyebnek domborvéseteit szeutségtörő kalapá

csokkal darabolá le a kőműves: ma szent zsoltá
roktól,' ?s gyönge ifjak* buzgó .imáitól hangzanak 
Vissza! —  Áz ajtók5 s  abhkrámák’ párkányiról 
leszedettek az aranyzott léczecskék: helyeket kék 
’s hamuszín festések takarják. A5 művészeti kincsek, 
a5 drága araeyzaftok Turínba vitetnek; és -helyesen: 
mert királyi palotákba valók' az-ok  ̂ és a' teyolai
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sxent’ mai követőinek hivatása már nem lehet földi 
kincsek’ gyűjtése. Rendeltetésük ma szent, mint 
Ment vala kezdetben alapitójok’ dső esauéje is, 
de meUytől ©JJy messze távozának a’trónokat meg- 
igázott tanítványok! Hanem a’ művészet’ ggy kin
csét mégis caegfeagyá -a’ királyi bőkezűség .e’ ma 
már szent falak között. A’ palota’ jobb szárnyán 
kis kápaina van; ’s ennek oltára alatt fekszik a’ 
„magányba futott bűnbánó Magdolna*1 fejó- q^ár- 
ványtxtf— ismeretlen, de művészi vésd tál — farag
va. A’ benső törődés, éles fájdalom tükröződik e’ 
szép nőateJk’ arcvonásain. A’ kápolna nem mindig, 
’s nem is mindenkinek áll nyitva; egyes szerzete
sek szeretik itt végeim ájtatoskodásaikat.

■ Ha az említett templomokat, köz és magán 
palotákat « fényes osaraokaiiat megtekintettük: 
láttuk a’ hajdan szabad ’s dicső Genua’ művészeti 
kincseit; ’s ha kinek kedve volna megtekinteni még 
néhányat, nézze mega’ „Serra“ palotát, meliynek 
egyik teremében a’ kúpot aranynyal fedett már
vány-oszlopok emelik, és hol a’ márvány hiányzik, 
helyét a’ falakon tömérdek tükrök, ’s foszlékony 
szőnyeg helyett aranynyal föleresztett ’s egy tö
meggé forrasztott Iazzuü-kövek pótolják. —  Hlyek 
akartak 'telim ama’ tündérpaloták, mellyenről gyer
mekkorunkban egyUgyü dajkáink mesélni szerettek,
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de mellyeket minthogy álmokban sem láttak, csak 
megközelítőleg sem tudtak festeni. —  Továbbá 
ar „Spinola“ palotát, mellynek homlokzatán, toi^ 
náczán ’s folyosóin Tavarone jó frescoi láthatók; 
de aztá» lépdeljen föl a Di-Negro’ nyaralójába, hol 
a1 régi ’s újabb metszvények’ (gravures) gyűjtemé
nyén ’s ritka növényeken kívül a’ leggyönyörűbb ki
látást élvezheti: mert szeme előtt t*enua’ réve ár- 
boczerdejével, az arbanoiszép halmocskának dúsgaly- 
zatu olaj- ’s fügefái, és a’ rámátlan tenger kékzöld 
hullámival terülnek el. De tágosabb, s azért meg
lepőbb a tájkép, melly a Carignano-templom’ te
tejéről nyílik föl az elbájolt szem előtt; ott egész 
Genua, a’ mögötte fekvő, helylyel kopár hátaikon 
föllegvárakat hordozó, másutt olaj-, narancs-, fi- 
ge- ’s czitromfák közöl kifejértő nyaralókat mu
tató Appenninek’ halmaival, mellyek hovatovább 
egeket verdeső bérczekké magasodnak; majd ma
ga Genua egyenetlen hegyes-#ölgyes sikátoraival ’s 
kettős bástyáival, végre kikötőjével, őrtornya- é» 
tengerével, mellyben nyugatdélre tiszta ég alatt tá
vol felleg gyanánt kéklik föl Korzika, ama’ kis szi
get , melly olly nagy hőst adott századunknak —  
mindez, mintegy tükörcsőben, a’ ázerint tűn föl 
a’ szemlélőnek, a’ mint az a’ témplomkúpot körül
futó ószlopkarzatos járdákon dél- vagy éjszakra ka-
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nyárul Mind m mellett azonban Genuának szép és 
kellemes sétatérekei a1 természet épen nem jutta
to tt; de mit ez megtagad!, létesítette az emberi 
kéz; s ha látjuk az Aegwuola megnyírt fácsk&it, 
sorfáit , szökőkuiait, rózsabokrait s a1 magas szik- 
lábaimon is szépen zöldelő pázsitait, mellyeket csak 
pár év éta kényszerítő ki a természet* mostoha ti- 
léiből az emberi k a r: kénytelenek leszünk elismer** 
ni a1 romai költővel, roíkép

„Nil morlalibas arduwn e*tí“

Csak mi nem akarjuk Bforácz e szavait érteni; ’s 
hogy más fontosb dolgokat ne említsek, nyeljük 
hónapokon át fővárosunkban Rákos’fulasztó porait!..

A’ Carignano-hid egyike Genus’ nagyobbsze- 
rü építményeinek Eét halmot köt össze magas Ivei
vel, meliyek’ kelteje alatt mezők vonulnak ál, hat
hét emeleti! házakka| Azon ájtatos család, melly 
$  carignano-haimon a’ Bőid, Szűz’ tiszteletére tem
plomot emelt volt: e# hidat épitteté, hogy a1 sár- 
zónái halomra! könnyebb legyen abba az átjárás. 
Avagy talán azért, hogy legyen hídja Genuának is, 
melly merészség- ’s építési ügyességre, mint szin
te roppaetságra nézve Is, vetélkedjék a5 velenczei 
Rialtoval? —  Mert e hajdan hatalmas köztársa-
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ságok ép1 oBy kicsinyesen irigykedők vígénak, mint 
ifjú hölgyecskék, hason vagy alsóbbrangu ismerőik1 
drágább ’s divatosabb piperéje miatt tenni szoktak.. . .  
Megfoghatatlan gyöngeség! De hiszen a’ görögök’ ® 
romaiak’ mythosa rokkát tön a’ szörnyeken diadal
maskodott Hercules1 kezébe-----

Ki Olaszországban utazik, a’ színházakat látó- 
galatlamil alig hagyandja: nekem legalább úgy tet
szik, hogy az estet kellemesben alig tölthetni, 
mint jó olasz daljátékban. —  A’ színházak Olasz
országban ma az életnek nemosupán kellemei-, 
de inkább szükségeihez tartozván, rájok különös 
gond szokott forcfittatni. Az itteni „Carlo-Fe- 
liceu színház, mélly 1827-ben létesült, nagyságra 
a’ milánói Scafával vetélkedik, ’s mind külső- mind 
belsőleg igen csinos. Itt mulatósom alatt a1 „Giu- 
ramento* és „Prigioni d’ Edinbnrgo11 dalmüvek adat
tak esténként váltogatva, ’s némi igen középszerű 
szfntánczczal közbeszőve. Olaszországban a* színi 
mutatványok rende nem az, melly nálunk, német 
kaptára, divatos. Ott nincsenek szerződésileg egész 
évre egy színházhoz lekötött művészek; évszakról 
évszakra vándorol egyegy müvészcsapat impresario- 
ja' felügyelése alatt, ’s egy ilíy évszak’ (stagione) 
folytában, melly rendesen két-harmadfél hónapig 
szokott tartani, csak két-három, legfölebb négy



dalniUvel matatja az impresario *) közönségéi. É- 
pen ez oka, hogy a’ szerintünki „vendégszerepek“ 
üt ismeretlenek, mert többnyire egész müvészse- 
reg jár illy vendégsaerepekben. —  kint tapaszta
lán! Genua’ ezen első színházában, nem igen s«pk- 
tak Olaszország’ legjelesb dalnokai, tánczosai és 
tánczosnői föllépni; legalább a’ most itt levők közt 
nincs egy név is, melly előttem akár olvasás-, akár 
hallomásból ismeretes volna; ’s az.érintett dalmű
vek is csak amúgy meglehetősképen adattak. Egy 
néjnber, melly másodrangu szerepben lépe föl, a 
közönség’ botláskövének látszott lenni: mert a hány
szor megjelent, füttyentések, ozincaogások, cso- 
szogások valának hallhatók, mellyek mindaddig tartot
tak, m ige’ boldogtalan szereplő a színről le nem lépett. 
Mondhatom, e’ tőlem még nem hallott kijelentését 
az elégületlenségnek, mellyben bizonyos négylábú 
állatok’ hangjait véltem észrevenni, igen eredetinek 
találtam. —  De még eredetibb vala az, hogy hő
se a „Roberto di S«Ierno“ czimil sziotáneznak, 
melly a’ „Fra-Diavok>“ után —  az illető zene’ el
ferdítésé vei —  volt szerkesztve, egészen magyar 
öltözetben lépett föl, ’s bokáin a’ nagytaraju gar-

. *) „Vállalkozó.“ Így neveztetnek Olaszországban azok , 
kik valamelly színházat e’ vagy amaz évszakra átvesznek , ’s a’ 
drama-, dal- vagy tánczszemélyzetct Összeszedik.
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kanlyuk Mm hiányoztak. Bejből érleltem, hogy 
tyrhaenumi tenger’ partjait'lakó olaszok, ha magnó* 
kát nem is, legalább öltözetünket Ismerik. Ácsain* 
táncz’ rendezne bizonyosam Bohrát akará az Ábniz- 
zokba áthelyezni f —  Mintha nem volna azokban elé§ 
belföldi rabló!

Gerillában utasnak —  mert kit vagy szende 
levegője csal a5 téli hónapokra ide, vagy rozzant teste 
a? tengeri fürdőkbe, az mulathat tovább i s —  utas* 
nak, mondom, Gerillában három-négy napot tölteni 
elég; kivált Hlyemkor, midőn a’ nyaralói mulatozás* 
nak —  vílleggíatura —  még egészen vége nem sza
kadt, s többnyire csak kereskedők; hajósok, s 
ollyak, kik nyaralót nem bírnak, népesítik a1 kevély 
Genuát. Minthogy tehát Bindoccí azon remény* 
ben, hogy itt taiálkozandunk, ajánlólevelet ide nem 
adott; s Romani, kit Turinban hmptalan kerestem, 
mert, mint mondák, Genuában mulatott, már is
mét eltávozott: utamat tovább folytatandó, a5 ki
kötő felé íodulék, hogy —  SuSly a' kitűzött időre 
Marseílleből meg nem érkezvén —  Daniét, melly 
másnap esti 6 órakor indulaodott Livornoba, előbb, 
semmint rajta helyet vegyek, megtekintsem. Oda- 
hagyva szobámat, mellyel az Arzenál melletti —  bár
kinek Is ajánlható —  „Álbergo all’ Italia“ nevű ven
dégfogadóban béreltem, egy szoros, de csinos sí

m
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kitörőn, ' kensitlllm envg^ azon komor, alacsony 
ivezetü boltsorok közé jutottam, meliyek a7 Porto* 
Franco1 hosszában- nyugatra elterülnek* —  Nekem, 
ki közel tíz évig laktam a7 magyar Sxabadre'&beit, 
7i| a? iriestii gyakrabban meglátogatám, a1 vek®- 
czeit pedig ismételve körülhajózám, egészein más 
eszmém vala Genua’ szabadrévéről, mint mikép azt 
valósággal lelém.:— Képzeljünk egy körülbelül féló
rányi járatra terjedő bosszú kőfalat, mellyen egyet
lenegy nyílás van csak a’ város, és kettő a1 tenger 
felé, 5s tmeliyben belül végnélküli sorban raktárak 
vonulnak e l, s a1 közöltök átfutó szoros sikátorok 
külföldi áruk7 minden nemével ügy teii rakvák, hogy 
csak igen szűk tért engednek az átmenésre; mindezek' 
hez pedig képzeljünk magunknak számtalan, saját 
modoca- és nyelvejtésében kiabáló bergamascoí tér- 
hész t, hajósle^pyt és kapitányt, nemzetiség- és 
nyelvre legtarkább vegyületü kereskedőt, harmim- 
czadi őrt, kémeket, kutatókat és tiszteket, ’s mind
éhez af legzajosb járáskelést, valódi, vagy színleli 
munkásságot —  s akkor némikép7 előttünk áll a 
genuai „Porto-Franco,“ melly olly szembeszökő el- 
lentíséget képez a7 szép palotája, de többnyire sír- 
csöndü Balbi, Nuova, Nuovissima, ’s egyéb ge
nuai utczákkal. —  Itt, e7 szoros, szirmos falak között 
lelhetni föl képét ma a7 hajdani világkereskedési Ge-
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miamit; a’ gazdag, hatajnoas, lelim  és szabad 
köztársaságnál:: midőn a szabadrévhez wmm tarto
zó részét ma inkább művészeti csarnoknál: nevez- * 
hetjük. Itt áll az élet s cselekvőség szorosan- a1 
h á l! s mély nyugalom mellett * A* város* ea alján, 
a5. tengerparton forr a’ munkás nép, azon értelmes 
kereskedői szellemű olasz nép , meily egykor ten
gereknek volt ura, mig majd saját fiainak egyike ú j , 
ismeretlen tengereken tuf gázolva, más irányt a- 
dott a kereskedésnek. Pőlebb, a gyönge emeftedé- 
sü halmokon, lépteink1 lassú zaját viszhangzó üres 
márványlakok állanak, függő kertek között, magas ab
lakaikkal , mellyeken egykor szerelmi dal1 s zenéle 
bájos hangjai hatottak az elfonnyadt, eltűnt szépek
hez, s mellyeken ma a1 szabadrévi zsibongás1 moraját 
hajtja keresztül a’ tengerről jövő szencfe esti sfceMŐ. *..

De hova is tévedtem czéfemtul f  —  „Danteu 
gőzhajót akarám megnézni, s csónakba száMtam. 
Af kJJlönbség., mellyel az ausztriai szabadrévek5 ’s 
a genuai1 kiterjedése közt tapasztafék, meglepett. 
Itt szűk té r re , s ha Gerillának* napról-napira isimét 
növekedő kereskedési jelentőségét a’vetenczei, vagy 
épen magyar partvidék! szabadrévekével összevet
jük, igen is szűk körre van szorítva a?‘szabad adás* 
vevés1 határa. A1 magyar partvidék! szabad révek, 
noha mind mai napig csekély jelentésnek, mégis



egyenként»  többszörié tágosbak a  geauainál: mert 
határaik sem csupán és szorosan a’ tengerpartra, 
hanem az egész T áros’ és kerülete' nagy részére 
terjesztvék ki. ’S igy van Trieszt is , bol az egész 
v áro s , és környékzetének tetemes része a’ szahad- 
kikötőhez tartozik, innen van aztán, hogy a’ ge- 
nnsiban az Uzériet’ élénk mozgása, és a’ fáradhat* 
lan méhcselekvőség egyelőre jobban feltűnik, mint 
Triesztben ;mert itt egy csoportban, ’s hogy úgy 
mondjam, egy pontban történik mindaz, mi Trieszt
ben a' két veszteglő intézet közötti tengerparton , 
’b a’ várost ellepő óriási raktárakban megy végbe. 
Hasznos-© a’ szabedrévelmefc ilíy nagy' kiterjedést 
adni? a’ tapasztalás rég megfejtette. Trieszt mel
lette felvirágzott, Fiume kevésre m ent; és Genua’ 
Uzérletétiek emelkedését szabadréve’ szűk volta sem 
gátolá.

„Dante“ t megtekintve, kedvemet vesztém a’ 
rajta utazásra. Tatszobái sokkal kisebbek, semhogy 
kellő kényelemmel kínálkoznának, ’s csinra dunai 
gőzöseinkkel épen nem vetélkedhetik. Megvárom 
„Sully“t , talán megérkezik.

Megkerülém az egész kikötőt, mellyet délre 
emberkéz által rakott két sziklahalom biztosit a’ 
felzuduló habok’ dühöngései ellen. A’ majd két óráig 
tartott bolygásért másfél frankot követelt csak a’
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derék sajkász, mennyiért a5 p«sti városliget5 taván 
egy óráig sem örömest hordozna csónakén a5 bér
li, Ha valaha Genuába jöend nyájas olvasóin, » 
élvezni akarja a5 szabadrév5 hulláimról mutatkozó 
gyönyörű kilátást a5 városra, melly amphitheatra- 
mi félköralakban terül el szemei előtt a1 leáldozó 
nap5 biborsugáríban : üljön csónakba, s kiszabadul
va az üsző fenyűházak1 kötelei5, horgonytömlői’ #) ?s 
lánczaf tömkelegéből, melly a5 Porto-Praeco5 köze
lében őt és Üónakát környezi: haladjon keresztül 
a1 réven, mellyen olly dicső, olly hatalmas száza
dok5 , s egykor olly szabad nép1 emléke leng; —  né
pé, meflynek ma Arzenálját sem szabad belülről 
megtekinteni f —  Szegény Genua!

*) A’ tengerfenékre bocsátott horgonyok* fektéiéi faor- 
dósiakts tömlők jelelik, mellyek függőleges irányban lebegnek 
a* hullámok* felszínén a’ leeresztett horgony felett.
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SESTRI Dl LEVANTE.
O

Vttturiiiok. — Arbinoi halmok — Santa-Margharita* — Part
vidék9 festóíaóge, és koldulás. — Seiiri ; Napleáldozá* a9 lem* 
g*rparlon, — Egy commis-voyageur Szardíniáról- — Spezis1 
hölgye; Édes forrás a* tengerben ; Színház ; Népviselet.

Sully nem érkezeit meg, ?s a1 másik, n nagy 
költő1 nevével nem épen méltán büszkélkedő gőzös, 
mm  tetszett; $ hogy a’ magasztalt Riviéra di 
Levetnie gyönyöreit élvezetlenül ne hagyjam: szá» 
razon índulék meg Genuából, egy magyar s egy 
lengyei társaságában, kikkel itt ismerkedém meg, 
—  Ki vidéki földön magánosán járván, véletlenül 
hoefiával találkozott, s vele idegen ajknak ?s érzé- 
stlek közt édes anyai hangokon közölhette gondo
latait: az képzelheti magának ürömömet, mellyel



m

a tudós E## unrali találkozásom1 pillanatában éré- 
zék. Első gondunk vala elhatározni: addig marad
ni együ tt, a* míg csak körülményeink engedik; s 
így egyelőre legalább is Firenzéig egymáséi levélik.

Tervünk1 valósításához fogandók, vetturinot 
hivatánk. Jött három* jött négy * tíz ! . . .  Hoftszti 
alkudozás után bért köténk egygyel, s 1 6 0  frank
ra lön tűzve a1 fiivar, melly díjért a1 vetturino 
bennünket öt nap alatt Firenzébe gzáJUtní* fs az e- 
gész utón illőn beszállásom! ’s tartani is kötelez- 
tetett. Az Oly alku már szokássá vált déli Olaszor
szágból , s a szemes utasnak, ha kivált a kocsis
nak adandó borravalókat nem feledi, nincs oka e1 
szokást kárhoztatni —  A1 tengeri űt tehát* melly ti
tán már napok óta sovárgék, szárazoniva! cserél
tetett föl* s én ismét tapasztalára* mint nem le
het az utasnak egész Wzoayassággal kipWai a1 vo
nali* mellyel pályáján változatlanul kivessem Száz 
újabb meg újabb körülmény adja magát d ó ; s ha 
valaki a földön * bizonyosan az utas a körülmények5 
játéka. Választanom kelle: vagy kellemes isn»et»  - 
ségimtől megválva a1 szennyes „Danién11 hajóm  
Livomoig; vagy szárazon kedves társaságban utaz
va a’ „Sestri-di-Levante“ gyönyirü partvidéket él
vezni Én ez utóbbit választána. Előttem a? czél Ül
vén szilárdul * az eszközök5 válaszlisiiten gyakran



engedek a' pillanat’ körülményeinek, mellyek sok
szor váratlanul.a’-iegszerencsésebbea határoznak.

Tisztán, ’s a’ késő ősz’ daczára is he vitán 
lövette a’ kelő nap első sugarait a’ tyrhaenumi ten
ger’ csöndes vizeire, midőn yetturinonk’ épen nem 
kényelmes, ’s nem is divatos kocsija Genua’ naár- 
ványpalotáiküzt, ’s a’ gyönyörű 
ro*e“ körüli pompás kövezeten elrobogva, a’ már 
éáwedő kevély várost odahagy ók. Az ar hanoi dom
bok’ kies olajfaerdei ’s tarkára festett nyaralói ho
vatovább kibontakoztak * reg’ gyönge ködéből, ’s 
közöttük ügetve haladónk fel ez egymást váltogató, 
kiesbnél-kiesb halmokra. Mögöttünk Genua’ tornyo
sodó lakai közt mozgás és zaj; alattunk a’ esendes 
tengeren lassan haladó, vagy a’ tökéletes szélcsend 
miatt inkább veszteglő hajók kifeszített vitorláikkal, 
mint vízből emelkedő feHegvárak; köröttünk a’ 
czitrwn- ’s narancsfákkal kérkedő kertek, ’s  ezek
ben a’ kisehb-nagyobb, de mind olasz könnyüdség- 
g d  emelkedő paloták vonák magokra a’ hosszú, bo
rú , és szikladús vidékek’ látása -után denfit és viruló 
Természetet sovárgó szemünket. Mi vala pedig 
természetesb, mint a’ kevély várost némileg feled
v e , e’ két utolsónak, a’ természet’ e nagyszerű 
jelenetének engedni át magunkat —  Borútlanul, 
egész pompájábanivedzett fölöttünk a’ középtepge-
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rt ég' gyönyörű azúrja, s alattunk az Appenninek1 
sziklás peremein megtörő habok1 lassodad ünnepé
lyes moraja volt hallható, Úgy tetszék, mintha vég* 
nélküliek volnának utunkban a1 majd könnyű emel- 
kedésU, majd ismét meredek halmok, melyeket 
helylyel-közzel nagy fáradalommal változtatott át b 
munkás emberi kéz megannyi függő kertekké, mely- 

. lyekből kellemes változékonysággal mosol yga elő a5 
czitrom-, narancs- és olajfák1 különféle árnyékJaln 
zöldje közöl a1 már galytalan gesztenye, és a1 fürt
jeitől fosztott venyigéknek sárguló levele, másutt 
ismét méltóságosan emelkedék ki törpe bokrocskák1 
seregéből a1 fejedelmi kilpresz.

Mindezt bájra fölülmúló Santa-Margherita 
. vidéke, E1 csinos városka, melly nyári palotáknak 

sincs szűkében, tündéri völgy1 közepén fekszik, 
mellynek örökzöld partjait délre a’ integer habjai 
locsolják, éjszaknyugatról pedig festői csoportoza- 
tos halmok rámázzák be. Á! dús tenyészetre, a? 
szabadon növő narancs- s figefákkal meghintett dom
bok mögött, tömérdek kopár sziklák meredeznek, 
mellyek’ - meztelen gerinczein vörös fenyők magas- 
lanak, koronaként kiterjesztett szálkás ágaikkal 
Á? természet5 e kies arczát jeles mac-adamízált át 
egészíti k i, melly e Század5 elején még nem léte
zett , fs mellyel a franczia foglalásnak köszönhet
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Szardínia. Maga ez űt is a' legnagyobb változékos- 
sággal kínálkozik: mert sokhelyütt keresztül tört 
sziklák alá vezetve, szemünk elől eget és földet több 
perezre eltakar; majd ismét & hegy5 párkányzatára 
kanyarodva r a legbájosb tájképpel vigasztal m eg, 
melynek hátterében Genua mögött az egekkel össze- 
olvadó tenger és távol havasok; elül Sania-larghe- 
rita, ?s ezt környezve a? tengerbe nyúló gyönyörű 
négyes halom mutatkoznak, mellyekre vagy rom
ban heverő fellegvárt építtetett a1 partot féltő ha
talom, vagy csinos kápolnát emelt az ahitatos, jám
bor földművelő.

Bapallon túl, keletre, mintha a? szirtfalakoi 
megtörő hullámok megunva a* nehéz% hiú ostro- 
m ot, puhább partot kerestek volna magoknak 
játékul, megszűnik a1 hegység, s tágas völgy terül 
e l, a? meM|ebb éghajlat5 minden szép s kedves nö
vényivel tmjálkodó. —  Ef völgy5 közepén áll ö t i r  
m ri  csinos házaival, szövőszékeivel; és Lavagna^ 
•ü? hasonnevű folyó5 partjain, hajógyáracskájával

Ennél, szebb vidéket képzelni fe alig leltet: a? 
természet qfr. emberész versenygve iparkodtok itt 
annak báját emelni. Már szeretem, hogy/szárazon 
jövék, 5s ha még Spezte’ völgyére gondolok, melly 
—  vetturinonk szerint — * a5 nápolyi öböl5 kiességé
vel vetélkedik, haragudni tudandéka5 sorsra, ha ten-
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* geren vezetendett Lívornoba. Gyakran, ha az olaj
fák s küpreszek közöl kiülnéd ező fehér lajcokat, 
vagy a§ hegyek5 sztiftoraiain ridegen álló kágolftékat 
egymástól a’ legszebb távolsági arányban emelkedni 
látjuk , készek v d É l l t  hinni: raikép valameUy jó
tevő tündér haladt el az Áppenntnek1 iiguri tenger- 
béri fürdő ez ormai felett, g a magasból szórta rá- 
jók a Mindenható1 szent, *s a1 halandók1 csinos la
kait ! —  Van azonban itt i s , mi e5#költőileg szép 
és nagyszerű tüneményben ollykor a1 legaljasb pró- 
zaiságba sülyeszt vissza: fülhasító nyivogása azon 
nyomora porontyoknak, kik egjpár soldiért óraoe- 
gyednyi távolságra is elállnak az utas1 kocsija után! 
Így van minden szépnek árnyékoldala; fs bár álta
lában az árnyék a5 világos pontok1 nagyobb erőveli 
kiemelésére szolgál: itt mégis e? szabály aligha kivé
telt nem szenved? A1 végtelen koldulás, mely e 
buján termő völgyek- s hegyhátakon talán inkább 
rósz szokás, mint nyomor következménye, igen kel
lemetlenül zavarja a1 kéjes élvezetet; ?s illyenkor 
a? különben legemberszeretöbb keblű utazónak is , 
nem az fáj, hogy adnia kell, vagy nem kell —  
mert hiszen a természet1 Oly magasztos képei1 szem
léletében a1 legszikíább sző i s , készebb olvadom! 
könyörre -— hanem, hogy kedves andalgásaiban, 
mellyek olly költőileg boldogítók, az élet1 illy prózai 
jelenetével találkozik.
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A’ városka, hol e1 sorokat naplómba jegyzem, 
a5 postaúttól nem m essze, a' tengerprtpo fekszik, 
végén a? Chiavari-völgynek, mellyel i t t , Settri e- 
lőlt, ismét félszigetet képezve hengerbe nyúló, gaz
dag falombokkal koszopuzott h áÖ lc  kerítenek, Ses- 
trit a’ földközi tengerpart’ legfestőibb tájképei’ egyiké
vé tevők. —

Mikor vetturinonk a5 csinos vendégház’ udva
rába hajtott, a’ nap épen leáldozni készült. Felhor- 
datva málháinkat, visszasiettünk a partokra ? hogy 
élvezzük a szép tüneményt, mellyel Et#  barátom 
még nem látott —  a’ napnak tengerbe nyugvását. 
Láttuk a szívemelő tüneményt. A1 tenger’ csöndes 
huHámtökre, mint szerelmes menyasszony, bíbor* 
mosolylyal nyitá meg kebelét a1 leáldozó előtt, ’s a 
messze láthatár szegélyén tüzfolyam látszék elborítni 
az ég- és habokbuf egygyéolvadó légboltozatot! melly 
délnyugatról a* végtelenbe megszülve, nyugatéjszak* 
röl a1 szardíniái havasok’ ködére látszék nehezedni 
Izenként csókoló a’ hüves hullámokat a1 leáldozó nap? 
lángarcza, míg majd végképen elmerült, ’s oéak di
csőidet! fénykör-alakban szétömlő sugarai nyúltak föl 
magasan a Teremtő’ trónja felé. Letünte után még 
soká kün maradánk, föl ’s alá járva a’ zöld sövényül 
használt, vadul s gazdagon növő aloek’ sora mellett. Az 
esthajnal olly kellemesen hüves, olly délszakian eny-
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h e , olly költőileg meglepő vala, hogy lehetlen volt 
az angol regényköltészet’ egyik hősével föl nem kiál
tanom :

„The beaufcifa! d fa e !  — ihe ciime of lőve,
Tffaeu beautiful ítalyl" — •)

Á? vendégfogadóiul éjszakra térés mező van, mely- 
lyen keresztül, szederfák1 sorától ároyékozott ös
vény vezet ki a1 postaidra. Ez ösvényre menénk E## 
kai* Végén ima hatotta meg fülünket: a5 postául ol
dalán levő kápolna Madonnája előtt számos férfi és 

végezé ájtatos estimáját*
Éj van. — A$ takarékos, de épen nem ízletes 

estebéd után uti-társaim nyugosznak. Én néhány 
perezig még asztal mellett ülök, hogy némellyeket, 
mik talán feledékenységből naplómbul kimaradtak, 
abba följegyezzek.

Áz ominosus velociferon, mellyen Torinbóí 
Genuába jövék, többek közt egy fiatal emberis volt, 
azon commis-voyageur, kiről már fönebb emléke- 
zém. Piemonti'*■születésű ugyan, de több évek 
óta tartózkodik Lyon- és Párisban, honnét jelenen 
Genuába “utazott, mint mondá, kereskedési ügyek

*) ♦,A* gyönyörű éghajlat! — a1 szerelem’ éghajlata, 
T© gyönyörű O l a s z h o n ’ BULWEB.
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ben; mit én csak azért hittefft, mivel mondotta; 
mert polifcicai elvei után ítélve, inkább eszme*-, mint 
pénzüzérlet vezethető őt af hajdani ligurok7 fővárosé- 
ba. Beszédéből, melly lelkes és hévteli volt, láttam 
nemsokára, hogy e szomszédom dühös repoblíca- 
nus ,v ’s mi csodálkozásomat leginkább feikölté, az 
vala, hogy commis-voyageuröm nem is igen óvakod
va *szólt a köztársaságok iránti vonzalmáról, s a 
bármi szinti monarchiák iránti ellenszenvéről Fájta- 
Iá, hogy viszonyai Páriából elhivák: mert, szerinte, 
Páriából Genuába jőni annyi: mint mosolygó, illato
zó szabad légről, vaSamelly fojtott levegői! földalatti 
—  különben pompásan bútorozott —  lakba^pní. 
Nekem tetszett a? szabadérzésii, szabadnyelvli szom
széd, s minthogy hazáját s annak intézvényeit jól 
látszék ismerni, kérém, mondaná meg: mint álla
nak Szardíniában a’ személy- ’s birtok-biztosságát il
lető törvények? mert ezek5 élő betűjét minden át
hidalómban, bármily alakú legyen is kormánya kü
lönben, azon sarkkőnek tartom én, mellyen a’ pol
gárok5 jólétének egész épülete nyugoszik.

„Signore!, felelt az én commis-voyageuröm , 
példában legjobban magyarázhatom meg ebbeli vi
szonyainkat, —- De előre kell bocsátnom, hogy a’ con- 
stitutio, melly a1 mai Szardíniát alkotó különféle tar
tományokban különböző volt, ?s csak abban egye-
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m it  meg , hogy azon középkori typus, melly a szü
letési és pénssaristocratiát kiváltságokkal a némelly 
előjogokkal ruházta fel, megszűnt. De minek is con- 
stítutio olly nemzetnek, melly azt fentartaní, meg
őrizni nem képes? Mostani polgári törvényeink, mely- 
iyek Napóleon* törvénykönyvének utánoyomaiii, i« 
gazr törvény előtti egyenlőségről bíztosftoak minden 
szardíniái lakost ©lanoyira, hogy nemes, vagy nem- 
nemes családból! származását nem tekintve, birto- 
kiír szerezhet, s miniszter is lehet nálunk kikí, fő
leg ha eszénél több szerencséje s pártfogása akad. *.. 
Azonban a birtokot illetőleg törvényeink, mellyek 
egyenesen a7 kormány7 emanatios, némelly előszülőt- 
ti jogokat ’s bizományi javakat a* birtokszerzo’ kénye 
szerinti rendelkezésre hagynak! —  Büntető törvé
nyeink, mellyeket sajátinknak, s nemzetünkre sza- 
botiaknak mondhatnánk, ekkorig nincsenek; de, 
mint hallom, az illető kormányosztályban már elké
szült egy törvényjavaslat, melly jövő január 1-vel 
lépend erőbe. Egyébiránt attól sem fogunk sokkal 
többet várhatni, mint mennyivel most bírunk; ha
nemha azon egy tekintetben, hogy a7 szitkokat ?s 
káromlásokat, mint halljuk, az eddigi börtön-bünte
tés helyett, halálai boszulandja meg az osztó igazság f  

m ii ugyan, mint lehessen századunk5 szelíd szelle
mével , s a? nagy'Bcccariától hirdetett megczáfolhat-
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San örök eszmékkel raegegyeztetoi, megfogni nem 
tudom ? Mert miért oSly súlyosan, a1 javulás' és  hely- 
rehozhatás1 teljes kizáratásával bosauini meg bármi 
bűnt; s különösen a? —  fogalmaink szerint meg 
nem sértethető —  Mindenhatót, kinek isteni fia 
mennyei philosophiájábao bünbocsánatot és szerető- 
let hirdetett, s miért elzárni a bűnös előtt útját és 
alkalmát a1 magábatérhetésoek, a* hosszas, szfvbelí tö- 
redelemnek?. .

„De hogy visszatérjek törvény előtti egyedi
ségünkre —  folytató commis-voyageuröm —  mond
hatom, hogy az, kivált személysértési tekintetben , 
csak papíron létezik, s valóságos satyra! Mert föltéve 
például, hogy ön, egy ősnemes, én pedig egy isme
retlen polgári család' tagja, vita közt valakit, főleg’ 
nemes származásút, meg találtunk öklözni, vagy 
épen halálra veréok; ön bizonyos lehet, hogy csa
ládi összeköttetései által a' vétkes tettre szállott bün
tetés alól ha teljesen föl nem mentetik is, legalább 
nagy könnyítésre számíthat; mig rám az alexandriai 
sánczmuokák, vagy a' geotiai arzenál' gálya-mulat
ságai várakoznak. Á1 pojgárszármazásu bűnös5 vétsé
ge , ha nemest sértett m eg, csak nehezül; midőn 
megfordítva: az ősoemesi vér magiptai, ha nem- 
nemes iránt követték el a bűnt, számba is alig vé
tetik. —  Polgári keresetekben a5 dolog szinte így
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áll. A’ vérség- és pénzhatalom azokban is könnyeb
ben jukaz úgynevezett igazsághoz: mint szegényebb 
%orsu polgáraink!"

„Ez a’ mi törvény előtti egyenlőségünk, Sig
nore! E’ tekintetben, mennyire alkalmam lehetett 
tapasztalni, lombard-velenczei testvéreink’ sérsa a’ 
miénknél sokkal jobb. —  Hát önöknél mint vagyon ?“

Istenem , milly édesörömest adandék szép, el
bájoló képet az idegennek hazámról, ha a’ valóság 
engedendé! Nem tehetém; ’s röviden értesitém, 
hogy nálunk szinte, mint más —  majd minden —  
tulmUvelt országokban is , lényegére nézve a sze
mély- ’s vagyonbátorság’ ügye semmivel sem áll u- 
gyan jobban, mint Szardíniában; de törvényeink, 
legalább őszinteségre nézve, becsesbek az övéiknél 
—  mert senkit sem mystificálnak: egyenesen kimond
ván a’ birtok- és személytekintetbeni különbsé
get a’ nemes és nem-nemesek között. Egyébiránt 
reményemet fejezem ki az irán t, hogy valamint 
tárgyban pár év óta nálunk már több üdvös lépések 
történtek az emberi jogok’ tiszteletben tartása, ’s a 
tulajdon’ szentségének biztosítása iránt: úgy fölvilá- 
gosult kormányunk’ bölcseségétől, ’s a’ törvényhozói 
testületet képező férfiak’ igazság- ’s emberszereteté- 
től méltán várhatjuk, hogy e’ tekintetben nálunk is 
maholnap olly törvények fognak alkottatni, mellyek-



nél fogva aztán a* állodalmi jólét' ezen első alapjának 
teljes élvezhetésében minden nemes és nem-nemes 
magyar polgár egyképen s tettleg részesüljön!

Idegenem elkomorodoH; s némi szünet múlva 
fólsühajta:

,fÁh ne reméljen ön, hogy ne csalatkozzék. 
Ha valaki, én bizonyára minden csalódásaim5 daczá
ra is barátja vagyok a5 törvényes szabadságnak, s 
különösen a5 bíró előtti egyenlőségnek; de ha meg
gondolom , mennyi vér folyt már miatta csak magá
ban Francziaországban, és még is —  higye ön , sa
ját szomorú tapasztalásomba szólok — az 1840-diki 
charta 1. czikkének ellenére, legtöbb esetekben ott is 
csak papiroson létezik a’ szabadság, kivált pedig a1 
törvény előtti teljes egyenlőség: minden szép illu- 
sioim-mellett is kénytelen vagyok azt —  chimaerá- 
nak tartani!“

A5 domborhasu sebész, kiről fönebb szinte em- 
lékezém már, egyet szippantva, „Áment44 biczentett 
republicanusom* végszavaira fejével; s egy időre 
mindnyájan elnémulánk.

Nem untatnám olvasóimat tájleirásokkal? ha' 
volna egyéb tárgy előttem, rftelly érdekessége által 
figyelmét inkább igényelhetné; különben is, írni 0-
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Jaszhonrul a' nélkül, hogy helylyebközzel bájos vi 
déliekről is emlékezzék a? vázoló, nagy hiánynak 
tartanám.

Olaszország —  nJután számtalan apró álladal- 
maiban az egykori véres pártcsaták megszűntek, s 
a* politicai érzésekben szinte, mint a1 költészetben 
felmagasztatt nemzet, a sik térről visszavonult: po
liticai jelentőséggel, szomora függősége miatt, épen 
nem bír —  .ma a mosolygó természet1 s örökbecsű 
művészet2 szép hona! Ennek remek aJkotáailt, a* 
többnyire rideg csarnokokban, eddig is oliy mértékben 
élvezém, miszerint tartván attól, nehogy a5 folyto
nos *s kimondhatlanul kéjes élvezet lelkemet a1 to
vábbi benyomások* elfogadására eltompítsa: sovárgó 
kebellel vágytam af szabadba, a* természet* édjei ti- 
tán,' hogy frisült erővel láthassam majd a1 M edici- 
és P ia i csarnokokat Firenzében.

Az éj? sötét fátyola boritá még a1 tenger Ias» 
sudan ingó vizeit, "midőn S ettri di Lem ntM  oda
hagyva, a' narancsfákkal szegett sétaösvényen az el
hagyott postautra visszatérénk. —  A* völgynek ha
mar vége lön, *s nemsokára egymásra tornyosuló 
hegyek fogadénak bennünket sűrű köddel fedett ge- 
rinczeik közé. Jött a* hajnal, felszállt pályájára a1 
nap megint, s a* kopár bérezek- párázatos ölében 
a tenger csak ollykor tiinedezett már elő a* nyílások
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között. £  vidék egyre ridegebb, a' hegyek egyre 
kopárabbalf' lének, mígnem többheJyUtt majd min
den tenyészetnyoiB elenyészett; de a fölöttünk füg
gő tömérdek szikladarabok g^meilyek’ repedéseiben 
fejedelmi küpreszek’s olajcaemeték helyett törpe tölgy 
s borzas gyalogfenyü növekszik; a gyakor zuhata- 
gocskákf mellyeka magasan fölmeredező szíriekből 
mintegy szemünk1 láttára fakadnak, s alattunk szik- 
tórób*$iklára rohamlanak, a1 dőledeaő várfalakhoz 

falucskák, mellyek1 közepéből esetlen tor- 
ay£lf#|$ftelkednek: nem épen kellemetlen ellentétet 
képezve a1 tegnapi gyönyörű tájékkal, egészen sa- 
játszerü benyomást idéznek föl a1 kebelben. Több
ször, midőn az űt1 végtelen kanyargásaival az Ap- 
Jenőinek1 magasb ormaira viszen fel, alattunk a’ völgy 
tojásdad kört látszik képezni, mellyel két felől ki
sebb halinak, s átellenünkben a1 légtől nyomott ten
ger kertinek b e ; majd ismét hegyhunámokat látunk 
a leszállt ködbül a legbizarrabb alakzatokban elő- 
türíedezni, ’s midőn látkörünkből a’ tenger a távol- 
dorfibok mögé rejtezik: azt ,hinnők, hogy feküdni, 
habjai csaptak e’ völgyekbe, ’s űzik ott majd lohad
va , majd ismét tornyosulva irtózatosan szép játéku
kat. —  Az út1 magaslati pontjához érve, a1 lejtő
nél a? táj egészen más színt ölt. Addig az Jsterem 
tés keze tűni fel azon, mikép az ur nagy szava azt
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alkotá, s mikép évezredeken keresztül a1 viharok 
és fergetegek alakítók; erre már emberkar5 nyoma 
látható a? vas szorgalommal müveit köves földeken : 
eltörpített, s összevissza font ágaikkal kosarat ké
pező nyárfákkal ölelkeznek a már leveleiktől is meg
fosztott venyigék, és ott, hol az alkonyaié nap bi- 
borsugárait visszatükröző végtelen víztömeget újra 
megpillant jók, mintegy viséza varázsolta tva a’ tegtepi 
kies vidékre ,* Spezie1 gyönyörű völgyét látjuk elő
tűnni küpresz- és olajfa-erdeivel, meilyek a1 közép 
?s alsó Olaszhon* partjait locsoló tengernek égboltozat
tal egyesülő homályába enyésznek . . ,

A* partról, mellyen e’ meglepő tájkép mutat
kozik, Speziébe érünk , egy igen csinos városkába, 
melly a? hajdaniaknál „Hold1 réveu —  Pórim  Lu
fim  —  név alatt volt ismeretes*

Álig álfapodánk meg a* fogadó előtt, csóna
kászok fogtak körül, kik bennünket a város előtti 
öbölben látható ritka természeti tünemény’ megtekin
tésére nógatának. Engedénk meghívásuknak, s a1 
tengerre nyíló kapun kimenve, csónakba száliánk. 
Nem messze a1 partoktul nyugatra az öböl’ kellő köze
pén, irányában egy meredek sziklafalnak, melly mö
gött a márványairól híres „Pórim Venerü" rejtezik, 
édes vizforrás buzog fel olly hatalmasan, hogy feléje kö
zeledő csónakunkat magától tovataszítá, s a tenger’ sós 
hullámai felett látható rétegeket képezve, örvénylő

60



01
széles karikákban terül e l , msg majd az egyre szé- 
lesbülő kör végperemzetaXa habokkal összeolvad,Csó
nakáznék szerint már többször mentének föl e? gaz
dag érből iható jó vizet a természetbúvárok; de 
az t: mint, és honnan eredhet itt e* -hatalmas forrás, 
mellyaek vize alulról jővén, a? nehezebb sósvtz közt 
olly nagy erővel tolul fel a1 tenger1 színére? minded
dig bizonyossággal meghatározni, 5g mélységét meg- 
mérni nem tudák*

Alkonyaikor látók mi e maga .nemében egyet
len tüneményt, s visszaeveztünkben ismét egy je
lenetét élvezők azon bájos látványoknak, menyek
ben annyira bővelkedik a’ szép olasz föld. A1 leál
dozott nap1 végsugárai aranyozák a1 carrarai mezft- 
len sziklahegyek1 magas ormait; túl rajtok azÁppen- 
ninek1 hóval fedett magas bérczei gyönge föllegként 
fürödtek az alkony biborözönéhen; az előttünk fek
vő spesiaí völgyre pedig sötétlő gőzfátyol terült, 
naillyen vizek1 s városok1 közelében a nap5 leáldozá- 
mkot völgyekre terülni szokott; fsaz- estimára intő 
szent érczek? ünnepélyes kongása közben lehetett-e 
lélek, melly alkotójához nem vonult volna fel, imád- 
ni őt e dicső templomban, mellyel nem gyarló em
beri kéz emelt, önerejéből is szétdulható anyagból: 
hanem saját mindenható szava alkotott századok- és 
századokraf Lehetne-e szív, melly e5 látvány1 tűn-
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déri bájától meghatva, akaratlanul is Btáwer eme 
szép szavaira nem emlékeznék:

„Softly — oh softí let us rest oa the oars 
And vex nőt a billow, that sighs to tbe shore,
Por saered the apót t where the starry waves meet 
With the beach , where the breath ofthe cítron Is sweet,“ *)

Kiesbe ennél a1 nápolyi pari s öböl f . . .  nem tu
dom; de annyit mondhatok, hogy e1 völgy, meliy- 
nek vázolását legitt megkisértém, leirhailanul gyö
nyörű!

Néhány percznyí andalgás után a1 pariviz és 
város közötti szép fasoros sétátéreken, miközben —  
vasárnap lévén —  több csinosan öltözött láogszemü 
olasz hölgygyei találkozónk, aJ színházba, mernénk : 
de színház helyett némi barlangotoké építményt lé- 
lénk , melly. bizonyosan csapssékből változtatott M  
Thalía1 templomává! Ez eszme eredeti: Bacchus 
után a' Musák! A1 mi vándor színészink is gyakorol- 
ják ezt, csakhogy nekik ritkán süketül Bacchus ol
tárát igy lerontani! Ők fészerből alkotják Thalia s 
Melpomene1 templomát! . . .  A? színpadi készületek,

*) „Szendén, o szendén! evezőnk pihenjen ?
Ne bántsak a’ habot, melly partra sóhajt;
Szent a* hely, hol a* csillogó hab találkozik
A’ parttal, mellynu a1 critromok* illata édes/ 4



s még magok a színészek is, kik épen ion Ágos* 
Ion1: „Semmi m m a czímű vígjátékét elég nyomo- 
m án , de a’ hágai —  helyesben a1 barlangot —  fe
ladásig megtöltött nézőség1 folytonos tapsai közt a- 
dák, egészen öszhangzatban valának a1 színház1 al
katával Méltó papjai s papnői ThaJiának, kik ez 
istennőnek ez oltáron itt áldozzanak!...

Sestri és Spezie között több némberekkel ta- 
lálkozánk, kik öltözőtökre o? koronth, főtakaróikra 
nézve pedig a1 balatonvídékí pórasszonyok1 viseleté
re emlékezteiének; hanem a spezieí némberek már 
többnyire fejér fátyollal fedik fejőket, mint a* genuai 
hölgyek. A’ fejkendő alatt azonban majd mindnyájan 
hálóalaku, fekete vagy vörös pamut-, mások selyem
fonálból kötött főkötőt viselnek, mellyet csakugyan 
hálónak (rete) is neveznek, ?s melly, végén egy bojt- 

hosszan fityeg le hátukra. Többen ef háló főié —  
kendő helyeit —  ^gy keskeny, piros szalagokkal 
ékesített parányi szalmakalapkát tüztyek. Ennél czél- 
sserütlenebb főrevalót képzelni sem'lehet; mert sem 
eső, sem nap ellen ernyőül nem szolgál Hanem divat 
ez, mellyel őseiktől öröklöttek, ?s így, minthogy né
mi szentséggel b ír, kár volna attól megválótok!
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CARRARA.

A1 Magra folyam; hajóbér. — Sarzana. — Modenái vámhiva
tal. — Carrarai márványfejtések. — Színház. — Magsa. — Pie- 
tra-Santa ; vendégfogadói bizonyítványok ; pínczóri borravaló.

Vetturinonk, ki úgy látszik, magé a’ megtes
tesült becsület, hogy lekötött,szavát teljesíthesse, 
korán fölver p ú n k b ó l. így történt velünk Spezié- 
ben is. Pitymlnoit, ’s mi már utón valánk.

Völgyeken vezet itt az u t, melleken majd 
mindenütt venyigéktől ölelt jegenyék mutatkoznak; 
’s meüyeken, természetére a’ mi Végünkhöz igwfcha- 
sonlftható rakonczáítan' Magra tévedez keresztül. 
Néhány-nap előtt rettenetes pusztításokat tön e’ fo
lyam/ Nemcsak a’ hidat sodrá el itt egészen, de el-
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mosá az utat is annyira 3 hogy nagy távolságra még 
csak nyomát sem láthatók! A* Magra, mellyel az 
Appennicek táplálnak vizeikkel, határvooalt képez 
a sisardiniai és modenai állodalmak között Két ur 
földjét mossa, azért szabályozatlan, azért illy ra- 
konczátlan! . . .  Áradásaiban, mint a? vidék1 szomorú 
képe mutatja, rettenetes. Ha Lombardiában vagy 
Toscanában folyna, kétségkívül már gátol fogtak e~ 
noelní dühének, ott rég megígázák pusztításra kész 
hullámait; de mostani helyzetében csak úgy foly biz 
az keresztül-kasul a tágas szép völgyeken, a mint 
neki tetszik;' épen úgy, mint a mi fejedelmi Dm 
nánk, féktelen Vágunk, rohanó Drávánk, s egyéb 
democratíal szellemű ’s irányú folyamaink; és ha e* 
szébe jut megáradni, akkor —  mint mostani ágya 
mulatja —  úgy elönti a? vidéket, hogy hatalmas tó
nak tetszik*Sarxa/w környéke. De hiszen —  a’. 
kompászok1 - szavaiként —  már huszonnyolca éve, 
hogy & mentében! völgylakosok a’ mostanihoz ha
sonló áradásra nem emlékeznek, s a jövő húszon- 
nyolcz év előtt —  mert addig talán várni fog ?! —  
miért akadályoznák szabadságában, mellyel régi szo
kása törvényesített?... avagy miért is költséges- 
kednék, fáradoznék szabályozásában a1 mai nemze
dék? ‘azért talán, hogy a legközelebbi unokák1 ko
rában , midőn a1 most élők már jobbadán nem lesz-
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nek, bekövetkezhető szörnyű pusztításnak elejét ve- 
g y ék f. . .

, A* most már igen is csekélyre apadt vékony 
folyamot kompon eveztük á t , s a’ hajóbért valamint 
nekünk: egy a velünk átjött olasz vándor papnak m 
meg kelle adnia* Itt lön vetturinonkkal első perünk, 
amilyben 6 , mint már szokás nálok, él iá, bíró is volt 
azon egy személyben; s Verbőczy’ gúnyára nekünk 
alá kelle magunkat vetnünk bíráskodásának 6  nem 
akará a’ tutajbért megfizetni, mondván: az nem va- 
la a1 fiivarba számítva; mi pedig azt erősítők, hogy 
abba minden lehető költség be volna foglalva* 6  nem 
tágított, ’s nekünk—  minthogy Írott szerződésünk 
igen iaconicusmodorban vala szerkesztve, s a1 hajó
bér különösen nem említteték —  nem vala egyéb 
hátra, mint félretéve mindennemű perorvoslatot, 
ünnepélyes protestatiónk mellett erszényünkbe nyúlni, 
s a néhány fillért megfizetni. —  Elgondolhatja tős
gyökeres magyar-nemes olvasóm, mint zudúlt föl 
bennem minden érzés, ősnemesi kiváltságaim1 büsz
ke önérzete, midőn kompért kelle szfiz erszényem- 
bői fizetnem!! Hasztalan hivatkozám magyar kutya
bőrömre, s úti-társam a derék E## ár papi Oltó* 
nyére, és a’ még defökabb Szilágyi’ decretumára, fizetni 
kellett az átkozott rósz kompért! Hej be szomorú 
dolog az, mikor ily csúfot tesznek a szűz erszény-
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bő! azok a’ gonosz taliánok; azonban él az Isten, s 
én erősen hiszem, hogy a' magrai kompbért még 
kisajtolom valamelly parma-modenaisajtos’bőréből.. . .  
Soká fúrta fejemet nemesi kiváltságaira’ e’ borzasztó 
megszeplősitése, ’s ha közelebb voltam volna Göcsej
hez, egyenesen haza fordultam volna; de így . . .  
Yégre egymást biztatva, én és E** t. úr, megnyug- 
vánk; ’s a’ kezdet megtörténvén, már nem iszonyo- 
dánk annyira a’ második, harmadik ’stb. fizetéstől, 
mellyet a’ nemsokára következett vimházak’gyakor so
rompóinál tennünk kelle, csakhogy jó utón haladha- 
tánk. „Könnyebb- a’ teher, mellyet megszokánku, 
mond valahol egy latin költő; ’s e’ latin költőnek, 
ki talán Roma’ classicus írói közé is szémíttatik, mint 
eddigi szűzvállam is tapasztaló, igaza vök 1 . . .

A’ folyó’ keleti partjain Sarzatiába jutánk, melly 
—  Genua által —  még Szardíniához tartozik, ’s  
mellyben az V-d. Miklós pápa által alapított püspöki 
szék ma is fenáll. —  Sarzanán túl a’ modenai her- 
czegséget értük. A’ határon minden kellemetlenség 
nélkül haladhatni át, kivéve az utvám’ íejébeni nem 
kellemes fizetést. A’ dogaoai (harminczad-hivatali) 
őrtiszt megelégedvén nyilatkozatunkkal: miszerint 
utunkat a’ herczegségen keresztül szakadatlanul foly
tatjuk, ’s málháink csupán mindennapi szükségeinkre 
megkívántaié ruhanemüekkel telvék, azokra ónlapocs-
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kákát szőriitatott —  vagy legalább színlelt szoríttatní, 
—  miért néhány noldi a1 járandóság; s ezzel 
bátran menténk tovább, és keresztül az egész lfer~ 
czegségen, mellyel kél óra tnulva Muftiinál ismét 
oda hagyánk.

Apetizánái letérénk a Magsába vezető rövidebb 
útról, hogy Carraráí megtekintsük.

Még nem szálfánk le kocsinkról, sőt csak meg sem 
állapodáok egészen a1 fejérmárvány1 világszerte híres 
e honában, s máris néhány napon sütkérező olasz fogott 
körül, ’s ostromla bennünket kérdéseivel: „fogunk-e 
enni, és mit?w —  „akarunk-e a? kőfaragásí műhe
lyekbe menni, avagy talán egyenesen a? márványtö- 
rgekhez zarándokolni ?u s „lesz-e szükségünk cice- 
ronéra f H s a3t

„Pacienza, ssgnori! —  Türelem, türelem, u- 
raim !w kiélték közükbe nem épen nyájos hangon; ad
jatok egypár perczet pihenésre, —  Csend lön egy
két pillanatra, ’s mi tanácskozónk a? kocsiban: mit 
tegyünk? Á1 tanácskozás nem. vala hosszú , s rövid 
határozatunkat tudatám legott a békéden cíceronei 
s pioczéri csoporttal: „Enni nem fogunk; s a1 töb
bit —  meglátjuk.4* ■

Á1 pinczér zúgolódva távozott, J§ az ostrom
ló ciceronék1 nagy része tovaszéledvén^ egygyei a3 
legközelebbi stúdióba (képfaragói műhelybe) menénk,

68



hol néhány remekvésőü szobor1 silány utánzásán, kü
lönféle nemű s munkaértékü kandallópárkányok-, 
fWdőkádak» és sírköveken kívül, márványból fara
gott száz meg száz apróság látható, mellyekből az 
utasok, -Carrara1 emlékéül, méregdrágán szoktak 
holmi csekélységet megvenni: Én egy ügyesen készi- 
tett tojást vásároltam —  Colombo Kristóf3 emlékére, És 
szeretném látni, ki azt szabad kézzel csúcsára állítná?

' A1 város1 közelében éjszakra fekvő bányák felé 
indulánk, mellyek3 márványai századok óta szolgáltat
nak a1 művészi végűnek legkeresettebb, legkedvesb 
anyagot. Utunkban nem csekély mulatságunkra lön 
a1 két kalauz1 czivódása, kik közt, mivel csak egy- 
nek ígérénk dfjt, majdnem ököl- és botra került 'a1 
dolog; mígnem az egyik *—  koránsem azért, mint
ha igaza volt volna, de minden esetre az okosb —  
engedvén, morogva visszavonult, s mi a1 völgyet 
keresztülfolyó gazdag, apadatlan erű csermely1 partjain, 
megtekintve néhány malmot, mellyekben a1 bútorok- 
s padolatokra használtatni szokott márvány fognél
küli vaslapok által különféle nagyság- és alakra füré- 
szeltetík, vagy inkább csiszoltatik, tovább 'haladónk 
beszédes ciceronénk után, ki útközben értesít© ben
nünket, hogy jelenen'fél Carrara a1 szentpétervári 
czóri palota1 számára rendelt márváoymüvekkel fog
lalkozik, mellyek Odessán keresztül szállíttatnak az
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éjszak! birodalom’ fővárosába. —  Orosz és angol, 
’s angol és orosz mindenütt, hol művészeti kincsek’ 
megszerzéséről van a’ szó; ’s mi Magyarok itt is lát
hatjuk , milly szegények, milly ismeretlenek vagyunk 
—  mindenfelé!

A’ kellemes völgy megszűnt, ’s mi éles már- 
ványtöredékeken, mellyeket embernyomok mac-ada- 
mizáltak némileg járható ösvénynyé, bemenénk a’ 
kopasz márvényhalmok közé. Van itt körülbelül négy 
ezer hely, hol a’ legkOiönbféie szinü márvány fejte
tik ; de a’ legfinomabb fejér, az úgy nevezett „szo
b o rm árv án y m elly  egyedül saerze hírt és gazdagsá
got a’ carraraialmak, nem mindenütt találiatik. Van 
jel, egy ér a’ szirtrétegen, melly annak közeliét ét 
mutatja, ez után indulnak a’ fejtik, Legnevezetee- 
bek e’ fejtések közt a’ romaiak’ korában mór ismere
tes: „Fanti scritti" nevű, melly bői, hagyomány sze
rint, a’ Pantheon’oszlopai ’s falai fejtettek; a’ „Mon
té sacro“ , és a’ „Crestola,“ tnellyben Ganova önma- 
ga válasziá ki a’ márvénydarabot, meiyMI Napóleon’ 
azon szobrát vésé, melly ma Wellington herczég’ 
londoni palotájának lépcsőzetét ékesíti: Mindentudó 
ciceroném után mondom ez t; ’s ha csakugyan igán, 
hogy Napóleon’ e’ szobra az Apsley-ház’ lépcaőzete’ 
egyik homoredásában áll, ’s azért áll o tt, miivel «’ 
Waterlooi hős nagy ellene’ szobrának palotája’ csar
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nokaiban helyi találni nem ak art: valóban. szánandó 
lelki kicsinysége- és gyengeségében; -meri mutatja, 
hegy &, ki a’ nála — _ minden broughami beszédek’ 
daczára is —  nagyobb hadvezért Waterloonál le
győzte, önmagát legyőzni képes nem vaiat

Soká bolygónk e’ márványfejtések közt, bá
mulva a’ merész elszántságot, mellyel a’ munkások 
azokban sűrögoek. Köuyörre ’s egyszersmind bor- 
zadályra indít ez emberek’ látása: testök’ felső ré
sze többnyire meztelen, ’s a’ nap’ forró heve, a’ szél’ 
éles lehelete vörös-róz-szinre bamítá arczaik- ’s tagjai
kat , karjaik’ izmait pedig a’ folytonos erőuiegfeszités 
izenként emészti! Munkaidejük naponként csak 4 — 6 
ó ra , melly reggeli hat ’s hétkor kezdődvén, délutá
ni egykor rendesen megszűnik. A’ tömérdek már
ványdarabokat idomtalan szekerekbe fogott 8 — 8 ö- 
kör vonczolgatja, míg a’ szekér egyenes utón jár; 
ha lej tolna ér, kettőn kívül a’ többi kifegatik, ’s 
ekkor a’ szekeret kisérő egyének’ forgolódása a’ már
ványdarabok körűi gyakran velőfagyasztó; mert a’ 
súlyarány' fentartása miatt egyik oldalról másikra ug
rálván, perczenkint a’ haiálra-zuzatás’ iszonyú ve
szélyének teszik ki magokat. Mennyi veszély, meny
nyi tanulás és gyakorlás, míg a’ lángeszű művész 
Ügyes karokkal csodálandó szoborrá alakítja e’ durva 
szírieket!
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Visszajőve! az épen épülőben levő szintóaat 
tekintők meg. Nem sokkal kisebb az a pesti magyar
nál, ’s benne, hová csak lehetett, márványt illesz
tő az építész. Mit gondol, nyájas olvasóm, k iépít
teti e’ csinos színházat a’ csekély, mintegy 4 0 0 0  
lakost számláié városkában? A* kormány? nem; a’ 
városi pénztár? oh ez sokkal meddőbb, semhogy illy 
vállalatot megbirna; összekoldult pénz talán ? ments 
Isten! . . .  Negyvennyolcz carrarai polgár egyesült a’ 
végre, hogy Thaliának templomot emeljen; ’s  íme, 
a’ közelgő karácsom ünnepekre meg fog az nyittat
ni! Negyvennyolcz lelkes polgár itt, e’ kis városká
ban, márványból emel csinos színházat; ’s mi ma
gyarok, több milliónyi ősi büszkeségül nemzet, még 
mindig csak zugba dugott színházat bírunk a’ nagy, 
szép és termékeny haza.’ fővárosában; összekoldult 
filléreken épített színházat, mellynek fele értéke talán 
elég hypothecául a’ rá hitelben lett m unkákért?!... 
Igaz, hogy ThaJia’ magyar temploma Pesten légszesz- 
szel van megvilágítva, ’s egy mécses sem ég néz-' 
körében; hanem itt az olaszok hallják a’ sötétebb 
olajlámpáknál is Brambilla’, Gabussi’, V'erger’ , ’stb. 
csengő hangjait; mi pedig ott a’ vakító fényben, ’s 
üres páholyok mellett, többször sóhajtozva keressük 
a művészt; ’s ha ollykor meglelők, nagyító üvege
ken át kutatgatjuk nemcsak azt, mit a’ színpadon
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Thatía’elszánt áldozóin korholandó!, a’ dalnoknőkön bá
mulandó! vagy megrovandó! lelhetünk; hanem azt is, 
mi a színfalak közt vagy mögött történik' —  és 
nem történik ? Igen, még színésznőink’ szalagai- ’s 
kötényeiről is egész németbölcsészi komolysággal tu
dunk írni lapokra terjedő értekezéseket 1 Aztán mond
ja még valaki, hogy mi nem haladónk •—  minden
ben I

A’ earrarai márványok közöl egy hegyecskén
túl M attéba;’s nemsokára.—  a’ modenaiként szin
te igen kegyes —  toscanai vámházat túlhaladva, 
PieíretSm ídba  jutottunk, melly, mint majd min

den olasz városka, magán hordja a ’ középkor’ har- 
czias jellemét. FenáHnak magas falai, mellyek közé 
Me d i c i  L ö r i n c z  szorította; megvan székes-egy
háza, egypár szobra szűk piacza’ közepén ’s —  mit 
az újabb koriul nyert —  tisztán tartott utczái- 
nak jó kövezete.

A’ Massától Pietra-Santáig végtelen olajfa-er
dők közt vezető szép és igen jó karban tartott utat 
mindkét felől venyigéktől körUlfütott magas nyárfák 
árnyékozzák. Mennyire változik itt a’ föld’ és nép’ 
színe a’ szardíniái- és modenaihoz képest! Ha a* 
földkép és kalauzkönyv nem mutatnák is , a’ vidék’ 
arczárói sejtheti az utas, hogy Toscanába ért! Nem
csak a’ jegenyék emelkednek itt magasban; hanem
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látunk már és hallunk —  népei is! A7 fut áros, le- 
szállva pirosra festett, még mindig kétkerekű, de 
már nem fülkiozóiag nyikorgó taligájáról, furulyázva 
kíséri jól tartott öszvére1 lépteit, s m  olaj- és fige* 
fák7 homáiyiból dal hatja meg eddigi utunkban vig- 
ság- sőt élettől elszokott fülünket! Életjel van itt, 
mert szabadabban mozog a lélek; a5 fejdelem való
ságos atyja népének, s a7 vidám népdaloknál, m  
egyszeri! furulyahangofil, mellyek szabad hangokban 
zengve, elégült népre mutatnak, kelbe szebb dicséret 
a fejedelemnek? —  Szóval: érezzük, hogyszaba- 
dabb földre jutottunk; ’s ez oh be jól esik szivünk” 
nek !

£  píetra-saotai,fogadóban szállásunk pompás, 
ételünk s italunk meglehetősek valónak. Itt a1 nap 
még ágyban ért bennünket; a’ cairaraizarándokláskifá
rasztván, kértük vetturinookat: engedne némi pihenést 
a1 harmadik éjen; s ő nagyhegyesen meghaJlgatá 
igen is alapos esdeklésünket. —  Mielőtt távoznánk, 
a pioczér egy könyvet adott elénk. Kopott tábláján 
fakult aranybetükben vala olvasható: „Documenti di 
falion albergo,u azaz: „jó szállás- és tartásról! bizo
nyítványok.44 Azeiső, ki nevét 1887-ben évkönyv
be irá, ha jól emlékezem, egy orosz gróf volt, s bi
zonyítványában nemzeti nyelvét —  az oroszt —  hasz
náló, Forptám  és átforgatám lapjait, olvasám a1 sok
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dicsérő, magasztaló sorokat, ’s egy magyarra akad
tam , ki szinte tanulságot Kín itteni jól fogadtatásáról; 
ez gróf Z**y volt. Sorai franczia nyelven irvák; hi
szen minek is magyarul írni o tt, hol az csak agy ér
tetik, mint az —  orosz, mellynyelven pedig több 
bizonyitvinyok valénak olvashatók. Mi nem irók be ne
vünket, mert általános dicséretet, kivált asztali 
szerek’ tisztasága iránt, jó lélekkel nem irhatánk; ha 
pedig korholást irandánk, miután a’ könyvben, mint 
a’ magyar nyelv, ép’ agy hiányzanak a’ nemdicsérő 
észrevételek is , azt a’ fogadós kétségkívül nem tü- 
rendette a’ többiek sorában; mit az is gyanittatott, hogy 
némelly lapokon már is törlések valának láthatók: 
nyilván nyomai alapos feddéseknek, meliyeket a’ fo
gadós , bizonyosan a’ nélkül, hogy a’ dolgon segíte
ne, nagy bölcsen kitörte. ’S igaza volt; a’ könyvbe 
csak czimével egyező sorok irathatók; a’ czfm: „Do- 
cumenti di busttalbergo“ : tehát korholó, roszaló 
bizonyítványoknak abban nincs helyök.

Olaszföldön —  mint jobbadán másutt is, talán 
hazánkat kivéve, hol a’ legnagyobb rész olly nagy 
ellenszenvvel viseltetik a’ fizetés’ minden neme, neve 
és czime ellen, ’s az ős vendégszeretetnek is még 
csak van nyoma —  olaszföldön, mondom, ha za
vartalan kedéiylyel akarunk utazni, minden lé
pést, minden mozdulatot külön kell megfizetnünk.
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A1 terhészek, kik málháinkat magok közt darabon
ként felosztva hordák szobánkba, vagy innen le ko
csinkra; a pínczér, ki szivargyujtó papírt, a? má
sik, ki, pohár vizet, vagy más Illyést nyújtott; a’ 
főpinczér, ki költségeinket, ha nem Ügyeltünk, három- 
szorosan számstá föl a’ nem ismert pénznemen; a? 
szobaleány, ki ágyunkat lebontá; és egész végtelen 
sora e? szolgáló és nem-szolgáló szellemeknek, rendre 
jőnek távoztunkkor :■ „e la sua buona grazia,u (és 
ön jó kegyét) kérni —  követelni! Igen, követelni; 
hol kérelmük nem sükerülne, egész szemtelenséggel 
követelni! —  No ezek ugyan megjárnák tiszaháti 
ősnemes atyánkfiáinál!
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LÜCCA.

Olaj fa-tenyésztés. — A* város' régisége. — Sz. Mihály* templo
ma. —- A' sekrestyés. — Herczegi palota. — Pénzzavar. — 
Mezei munka* — Pízai .fürdők.

Lucca —  tengerig kinyúló síkjával, s m  Áppen- 
ninekbez visszasotárgő bujazöld halmai- s hegyeivel 
egyik legboldogabb fejedelemsége Olaszországnak. 
Semminek sincs szűkében, olaja pedig, mellyel o- 
fajtákkal koszoruzott halmain nagy mennyiségben szőr, 
messze földön nevezetes. Csalódnék, tó hinné, hogy 
olajfa-erdeit a természet adá, s hogy azok az olasz 
nap1 hevítő sugáréi alatt vadon növekedtekt  Nem; 
emberkéz Ulteté kitörő nagy szorgalommal a' cseme*- 
léket nemzedékről nemzedékre, mit a terepes agg
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fák közt kellő rend- s távolságban látható fiatal fács- 
kák is tanúsítnak; mert e méhszorgalmu népnél ül
tet az apa is fia s unokája5 számára: nem hiúsulva 
azon, hogy ültetvénye1 virágát láthatni s gyümölcsét 
önmaga szedhetni nem fogja. ’S vájjon olaszfáid1 
nagy művészei hitték-e, hogy müveik az azok1 cső- 
dálására sereglendő idegenek által egykor annyit jö
vedelmezzenek a? késő unokáknak? És dolgoztak 
mégis, sokan és sokat önmagok1 s hazájok’ —  di
csőségéért ! Jaj a1 nemzetnek, mellynek polgárai csak 
a jelennek élnek; a jövő —  .tán hanyatló, tán 
enyésző —  nemzedék átkozni fogja atyja!1 vétkes 
hanyagságát, s az előtte tátongó sir1 párkányzatán 
összeszedendi erejét, s munkálni akarand; de az, 
elparlagult földbe hiába szór magot: már nem fogan- 
szík meg, ’s mit vihar nem hord széjjel, az ég1 ma
darai fogják azt fölszedni! . . .

£  kis boldog herczegség1 *ntaí jelesek, folyót 
szabályzottak t s többnyire magas gátok közé szó- 
rftvák; kerthez hasonló, jól miveit mezőm s ré tek  
szorgalmat jutalmazó jólét lehel, ’s a? fifldiiép1 bewn-. 
lókán boldog megelégedés sugárzik. Kedves, drága bé
kédért! , a5 sok harezfölleg után! Maga a város," be
lül sétatér ékké alakított, kívülről egészen fenálló ma
gas bástyái között, ma oBy csttndes , oBy nyugodt, 
mintha sohasem veti volna részt a5 hajdan- és Mf-
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zépkor’ véres csatáiban, a’ Guelfek' ’s Ghibellinek’ 
emésztő harczaiban, ’s mindazon viharos viszontag
ságokban , meilyek Olaszország’ köztársaságai felett 
századokrul-századokra k ereszt Ulvonultak. Pedig már 
Roma’ korádéi áll fen e* város kőfalai-, sanszai-, és
—  nyugati kapuja fölé egykor aranybetükkei vésett
—  szép jelszavával: „LIBERTÁS44, mellyel talán so
hasem élvezett e’ magasztos szó’ valódi érteimében 
annyira, mint ma! J u l i u s  C a e s a r ,  Roma’ első 
császára, ’s Narses, a’ császárok’ utolsó hadvezére, 
meglátogaták Luccát, mellynek utczáin most buján 
nő a’-fő, bástyáin őrtornyok helyett magasan me- 
redeznek égbe a’ sudár jegenyék, ’s hadserege bé
kében őszült néhány aggvitézből, ’s fegyvertára —  
lakói’ nagy boldogságára —  üresen á ll! ... Uralkodó 
herczege a’ néptől, mellyel gyermekeként szeret, 
mint atya szerettetik. Előttünk magyarok elő tt, e’ 
nyájasságáról szerte ismeretes fejedelem annál na
gyobb tiszteletre érdemes, mert lelkes barátja ’s ked
velője nemzeti nyelvünknek, melyet maga megle
hetősen, fia tökéletesen ért ’s beszél: szégyenére sok 
magyarajknak, kik legszentebb kötelességüket hagy
ják e’ tekintetben teljesítetlenül!

A’ herczeg ez alkalommal nem vala hon; de 
Luccában volt 6a’ nevelője D** á r, lelkes hazánkfia, 
’s az ő szíves kalauzolása mellett láthatám a'



zo PtMico f vagy F aára#  dél Principe nevű her- 
czeglakot. Külseje nem meglepő, s kivált nem azok
ra , kik Gemmából jőnek Luccába; a kényelem5 ’s 
kedves egyszerűségnek viseli az magán typusát, s 
a5 fákkal körülültetett té r, mellynek a palotával át- 
elleni oldalán színház emelkedik, azon kedves, de- 
Fült arczot nyomja rá , mellyel a? körötte kies kert 
gyanánt elterülő szép vidék a1 városra nyomott. Bel
seje fejedelmi fénynyel bútorozva , a művészet5 ked- 
velőinek mindig nyitva áll. Könyvtára és képgyűjte
ménye nem nagyok, de gazdagok: amaz ritka kőny- 
vek- és kéziratokban; tmez mesteri festeményekben. 
Maffmllú Madonnája „déllé Jimcc&leu ; Frmmm  : 
Megváltónk5 keresztről! levétele; G u ercim : szá
mánál némbere; ’s Michelangelo : Üdvözítőnk1 
haldoklása —  ékesítik képcsarnokát; D ürer, Van- 
D i d , a két Carracci, s több jeles képírók' vá
logatott müvein kívül Á? herczeg’ szobái' egyikében, 
a1 festész1 távlataránybaoi ügyessége miatt, feltűnő egy 
kép, melty egy zárda-kar1 belsejét ábrázolja.

A? San-Martíno székes-egyházban, melly sz. 
Márk5 velenczei bazilikája után legrégibbnek tartatik 
egész Olaszországban, Civitali Juccai szobrász’ doip- 
borvésetein, s nagybecsű sz. Sebestyén-szobrán 
kívül, Mimié da Pisa és Giovanni da Bologna 
jeles szobrai; Tintoretto  s más jeles képírók5 szép .
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vásznai láthatók. —  Lucca’ többi templomait, mely- 
lyek szinte, mint majd minden temploma Olaszor
szágnak, nagyobb vagy kisebb értékű tárházai a’ 
szépmtlvészeteknek, nem akarom emlitni; de nem 
feledhetem soha a’ luccai székes-egyház’ sekrestyését,* 
ki kétségkívül Olaszország’ legrettenetesb ciceranéja. 
Ha egyszer kezébe jutottál, körmei közéi nehéz, 
majdnem leheljen a’ szabadulás. Pedig ha e’ gót-iz- 
lésben épült bazilikát meg akarod látogatni, lehel
ten ót kikerülnöd. A’ mint a’ templomba lépsz, ő 
sekrestyéje’ ajtajából kacsintva feléd, arczodon ol
vassa, hogy idegen vagy; bókok közt Ijozza vaskari
kába fűzött kulcsait, s nincs olly parányi, olly je- 

, lentékenytelen tárgy e’ szent lakban, mellyről ővég
telenül nem tudna csevegni; ’s miután a’ művészeti 
ritkaságokon végig ment: még koránsem ütött szaba
dulásod’ órája. Nem! hátra vaunak még némelly sír- 
iratok’, vagy egyéb emlékek’ márvénybetűí, Totila’, 
Alarik’, ’s a’ jó ég tudja milly gótfejedelmek’ em
lékei , mellyek’ felírásait 5, ebétül utolsóig, mind beté
ve tud ja, legyen az olasz, legyen latin, vagy bármi 
más nyelvű. Megfogva kezedet, oda állít az emlék 
dÉ', hogy kisérd a’ kőlapon szemeddel az írás t,

_ mellyel ő, hátat fordítva gagyog el ügyes szajkó gya
nánt. Egek, milly rettenetes helyzet! kivált midőn 
csak egypár órát enged .fenyegető vetturinoö a’ vá-

6
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rosban tölteni. Már rég kezébe nyújtód a? neki szánt 
néhány sótól t, s ő még mm  távozik; ktkísér a' 
templomba), s ott kin a* tornáczon még van néhány 
fölirat, azt még el kell mondania, bár te, örülve, 
T*ögy szabadba jutottál, már csak messziről halled 
érthatlen recitativoját; de ő ,minthogy már elkezdte, 
végig hadarja azt: nehogy félbeszakasztván mon- 
dókáját, emlékezete, mint gyakran megállított óra
gép , megromoljék, s a félbeszakasztott helyen 

. máskor is meg ne álljon! —  A' luccai bazilika1 ci- 
ceronéjától ments meg uram minket! sohajtánk, 
midén ismét kocsinkba ülve a várost elhagyók.

Luccától nem messze ismét a? toscanai határ
ba jutánk, hol valamint a? kormány, ugy a pénz is * 
változik. —  Yalóban egyik legbajosb dolog az Olasz- 
országiban utazó külföldire nézve a? pénzek* e végi 
télén MMönbözése, míoduotalara változása. Á? so l- 
do mamár csak képzeleti pénz, s a? velenczei la
gúnákban még mindig csak s o 1 d i kát ball az ember 
emlittetni, mellyeket aztán magának kell l í r ák r a ,  
azaz húszasokra átszámftni; de míg e? soldik* ?s 

^centesiooikbe bele okik, addig sok soldtü adand ki 
hiába, mellyeket a1 c a m e r i e r e 1 m) ügyesen 

pergő nyelve olly sebesen számít át húszasokra,

) Komornyik; így nevezi az oSssg a’ fogadói pincéreket.
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hogy ideje sem marad meggondolni: vájjon sebtében 
nem botlott-e meg nyelve a' becsületes pinczérnek? 
így megy ez Milanóban is, hol ismét —  a’ velenczen 
éktől különböző milánói —  soldikban történnek a 
kisebb számolások. —  Átmenvén a’ Ticinon, 
tizedes (decimai) pénzfelosztás divatozik; de míg a’ 
régi nyolczas s négyes soldi-darabokat tökéletesen meg
ismeri , ismét sok soldit költendett el •—  hiába! Az
az jiem hiába: mert itt az,olaszok az „errando dis- 
cimus“ helyett, igen alaposan azt tartják : „pagando 
s’ impara,“ vagyis : fizetve tanul az ember. Genuá- 
tól Pizáig legalább is három független fejedelemségen 
utazsz keresztül: Modenán, Luccán, Toscanán; ’s 
ismét Luccán á t, érsz megint Toscanába. ’S ezek7 
mindenikében saját pénze van az illető kormánynak, 
’s ha valamit venni akarsz, azt vagy az áUodalom7 
saját pénzével, vagy az egész felső s közép Olasz
országban kelendő, ’s ez okbul legalkalmasabb fran- 
czia frankokban kell fizetned; abban pedig bizonyos 
lehetsz, hogy ha nem többel, egypár fillérrel lega
lább megfizettetik a’ mathematicai oktatást! Azért én 
a’ fönebbi latin s olasz közmondásnál sokkal helyes
ben alkalmazhatnak vélem a7 magyar példabeszédei, 
melly azt tartja : önkárán tanul az em ber..

A7 toscanai harminczadnál becsületszavad 
néhány grazia (kispénz) elég arra, hogy a’ vámőrök
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málháklal #1 ne oldják, ’§ holmidét hsss^gsza ne 
kuszftják. Általában —  Szardíniát kivéve —  e’ te
kintetben emberségesb bánásmódot képzelni sem le
het, mint mellyel e’ lucca-modena-toscanai vám vo
ltfoknál tapasztalék. Ments Isten, ha mindenütt olly 
zaklatásoknak volna az utas kitéve, mint a’ Tictfo 
melletti vámháznál! így is bajos a’ sok megállapóÜás, 
ólmozás, fizetés, ’sat; akkor ez kiállhatlan leend- 
ne. Óhajtható volna egyébiránt, hogy a’ német v$m- 
szötütség’ nagyszerű eszméjét Olaszország’ kormá
nyai felfogván, saját alattvalóik’ hasznára, ’s a nagy
számú külföldi utazók’ kimondhatlan kényelmére mi- 
nélelőbb létesítői iparkodnának. A’ nemzettest’ ftldi- 
ribolt tagjai ez által egygyé forradva: a’ nép, anyagi 
érdekei’ egysége mellett talán könnyebben feledné 
azon szellemi, ’s kivált poiiticai szétszakadását, melly 
most —  nyelvegysége’ daczára is —  az iszapos La
gúnáktól a’ hóleples Monte-Visoig, ’s a’ hüves Gar
dától a’ szikraszóró Aetnáig százfelé hasítja a’ szép 
Hesperiát f

Az ut Luccától Pizáig tágos völgyön megy ke
resztül , mellyet éjszak- és keletre gyönyört! halmok 
te rü llek , ’s nyugatról a’ genuaí öböl’ hullámi locsol
nak. őszi munkáját épen most végzi a’ földmive- 
16. Ekét csak egyet láttam álamban, hanem annál 

több ásót, mellyel a’ férfiak a’ porhanyu földet fór-



gatják jpsHg; nyomukban némberek járnak, kik apró 
barázdákra szelik a? felásott táblákat; úgy temRvéa 
öl egyúttal m  általuk szórt magot , hogy az ég1 ma
darai azokhoz ne férhessenek* A’ luccai fóldmivelő- 
ip k , s általában Spezietől kezdve n tengerpart1 la* 
J ó in a k  gabonája, zöldsége, bora, tüai-ftja, sőt 
többhelyUU olaja ’s lene is, azonegy földben tényé* 
szik: mert a3 rendkívül munkás pór, kinek ugarról 
fogalma sincsen, s nem lehet; és ki hátán puttóénál s 
kezében kis kapával, útón-útfélen kapargatjaJlliize 
a% trágyát: iparkodik sitik határra szorított földjéből 
legalább is két-három termést venni évenként* —  
ÁthUadva azon halmok között, mellyek1 tetején omla
dozó őrtornyok1 csonka falai meredeznek, térés síkra 
jutánk, mellyoek délre a1 láthatárt csókoló peremén 
a1 pizai domo és keresztelő, s a1 hires konyult to
rony tünéoek szemünkbe. A1 mezők itt fátlanok, mint 
hazám1 végtelen pusztáin, s a1 szép fekete hantok 
általában csak nemesebb magokra látszanak használ
tatni ; de mind e' mellett is inkább ásatnak még, mint 
szántainak* Balra a1 hegyek közt maradnak a1 már 
Plinius korában „Aquae Pisának név alatt ismeretes, 
ma elhagyatott pizai fürdők; ’s néhány hídon áfaften- 
v e , a1, falakkal kerített Piza alá jutánk. A1 város felé 
mintegy bókra készülő torony1 konyuiatát csak ak
kor vevők észre, midőn a1 szűk kapun bejőve, a3 bu
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ján tenyésző fő’ zöld zománcáéval bevont tágos téren 
a’ nagy emlékek’ 's a’ dőlni látszó törony’ szemléleté
re, akaratlanul,’s mintegy megbű vökén megátlapodánk.

A’ derűnek ismét vége; nehéz föllegek borít
ják szerte a láthatárt, ’s e’ szerint reményem, vá
gyam: a’ pizaí C a m p o - S a n t o t  hold’ világá
nál láthatni, aligha tetjesUJetlen nem marad. De talán 
holnap kedvezem] az ég, ’s a’ reg’ fényinél (áthatom 
azt egész pompájában, mit a’ borús éj’ sötété tőlem 
megtagad.
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XIX

PIZA.

Km5 régisége, visiost tagságai* — A' ®iépfftUfé««teks «M éb
redése, — Ssókes-templom. — Ker«8Ztelö*képo]*a. — Ko- 
uyult torony* — Galilei. •— Campo-Saato; Giov, da P ia ;  
Buffalmaeco ; Ürgagna. — Sírboltok. — Santa-Maria~d©Sls~Spi- 
na. — Az ©láss termésietvizsgáSók’ gyűlése. — Rabok, — 
Ugolino* tornya.

Itt vagyok ismét, egy hajdan hatalmas köztér- 
saság’ széffoszlott dicsősége árnyékában! — Pizát 
értem , melly egykor Velencze’ s Genua’ hadaival 
küzd© a tengereni hatalomért, s Firenze’ seregeivel 
vitt-a1 szárazon! felsőbbségért A’ fény, erő ég nagy
ság elhagyók az t, mint tengere, mellyel falai alól az 
Arno messze űzött; s az életei pompás Gampo-San- 
tójába temetvén: néptelen, mélycsendü márványpa- 
lolái szomorúan, mint jegyesétől fosztott mátka, néz- 
ddiiek az életerőt kebléből elmosott folyó’ kék hűi-



lámira! ’S ha nem’ jő a’ művészei, hogy századokkal 
küzdő emlékeket állítson egyik piaczára, és a’ terem
tő nem von föléje szende légkört, roelly néhány per- 
ezekre nyújtsa még a’ másutt kiatvandotl életszikra’ 
lassú Iobogását; ha nem születik Galilei, hogy konyu- 
16 tornyát lángesze’ merész eszméi’ próbakövéül hasz
nálja : P ia  ma, mint igen sok híres városa a’ hajdan- 
nak, feledve van! Mit érne kérkednié ős eredetével, 
mit azzal, hogy az éliszi falai közöl idejött
görög gyarmatosok tevék le falai’ első kövét? Virgil’ 
szép versei:

„Miile rapfl densos acie, alque horrenllbiis haatla*
Hős parere jubent alpbeae ab origisne P!sae? 
ürbs Efcrusca solo

miét századokra szóló sírirat fognának most állant 
Piza’ romai fölött, ’s a’ vándor búsan keresné az om- 
ladványok’ pora közt a’ harczi dicsőséget, mellynek 
fénysugárai, mint az elpártolt tenger csillogó hullá
ira, messze költözének a’ kies lapálytél!

Koma, roelly míg erős volt, nem tőrt szabad
ságot, hanemha mellyet önkegye nyújtott, meghódít* 
Hetruria’ tizenkét virágzó városai’ ez egyikét, V M a- 
ián óriási terhe alatt a’ hódító maga gzétroskadott: 
eljövének a’ gótok, el a’ lombardok, ’s feldulák a’ 
szent emlékeket, mellyeket Augusztus, Adrián ’s a’
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kegyes Antoninus emelt volt a’ város’ falainál tenger
be ömlő Arno’ partjain. A* világrázkodtató népván
dorlások után közép Olaszország’ városai közt talán 
Piza volt legelső, melly nehezen tűrve a* pusztító 
vadhadak’ zsarnok igáját, azt lerázni eszmélt, ’s fel
ütve a’ szabadság’ fényes lobogóját, magát köztársa
sággá alakító. —  Éltető függetlenségében nemsoká
ra Adria’ királynéjával versenyző a’ tengeri pályán. 
A’ mórok, Italiának IX— XI századbeli ezen elle
nei, rettegék Piza’ hadait: gályái bejárák keletet, 
kereskedői meglátogatók Afrika’ éjszaki partjait, s 
mint utódi a’ trójai vészből jött Nesztornak, meg
hódítók Carthagot, mellyet Aeneas odahagyott; 
Roma szertedult, ’s a’ mórok ismét fölépítettek! 
Azalatt emelkedett a’ Doriákat szült Genua; Olasz
hon pártokra szakadt —  ’s Piza’ hadhajói a’ Me- 
loria szigetkénél szétverettek; polgárai a’ Guelfek’ 
és Ghibellinek’ elkeserttlt harczaiban egymást ’s ha
zátokat em észtve, elvérzettek! Idegen pártfogói 
- - a’ német császárok —  nem mentheték meg a 
kis zsarnokok’ életölő zaklatásitól. Az Arno elisza- 
poltarévét, kereskedése megszűnt, ’s mint lelket
len, önmagával tehetetlen csontdartib, konczni 
vettetett Milano’ zsarnokának! Nem sükerült’ töb
bé leráznia a változó, de meg nem szűnő nyűgöt, 
míg végre ostromi éhség örökre Firenze’ hatalmá
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ba hajlá! Szerencséjére jövéneik a’ Medicik, a’ kö
zépkor’ e' dús , nagylelkű mecaenásai, ’s velők és 
áltatok visszaszéllt a’ béke, a ’ nyugalom Piza’ om
ladozó várfalai közé: engesztelési)) a’ hajdani fény’ 
és nagyság’ dijába, melly Livorno’jgyarapultával 
tőle örök búcsút vön, remény és kilátás nélkül 
szebb, boldogabb jövőre!

A’ kereskedésből kitiltott, a’ harczok’ zaját 
eléglelt ’s felejtett város ismét első polgárira emlé- 
kezék, ’s a’ tudományok’ művelésére adta magát. 
Az athenaei szellem áttört a’ sűrű ködhomályon, 
melly e’ viharok közt az észre borult, ’s Piza’,ré 
gi egyeteme, mint napraforgó éj’ sötété után, de
rült arczczai emelte föl fejét a’ csaták’ Uszke közöl, 
’s hallatlan fia GALILEI örök sugár! vont mirtko- 
szorús homlokára. *

Keletre vándorlásai, a’ keresztes hadak, 
mellyek akkor erejét ’s hatalmát növelték : bizto
sítók utóbb Pizát a’ véghanyatlástól. Felkutaták e’ 
hadszerető üzérek a’ classicus Göröghont, föl Mem- 
phist, ’s kifosztogaták a’ pogány bálványok’ temp
lomait, hogy romáikból szent lakot emeljenek az 
egy, igaz élő Istennek. Szobrok- ’s oszlopokkal 
terhelten kötöttek ki a’ köztársaság’ gályái az Ar- 
no’ torkolatán, ’s feledett, eltemetett kincseket 
rákénál Pizá’ partjaira. Lelkes kereskedők, kik
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elő érzék : mint ér fel aranynya), drága kincsekkel 
a* m árvány, mellyen Phidiász’ vésüje dolgozott, 
’s a’ vászon, mellyen Zeuxisz’ ecsete hagyá ma
gasztos nyomait! —  Firenze még szunyadt, ’s 
Piza fölött már terjenge a’ korány, mellybÓI utóbb 
ott Dante ’s Michelangelo, lángsugáros napot va
rázsiának a’ művészet’ egére. 
gmgma, Nicofadm Pán, fiával , az agg
Cimakm  és Gittt®,a’ beomladó katakombákul a' 
pizai Cainpo-Santoba bozákáta’ festészet’ és szob
rászat’ maradványait; ’s az obeliszkek helyett tor
nyokat nmeiének az építészek, raetiyek kedves 
karcsúságok mellett is bírnak erővel: csodálatra 
gerjeszteni a’ nézdelő’ keblét.

Katakombákat említettem, -’s talán megbo
csát olvasóm, ha e’ gondolatot tovább fűzve, a’ 
szépmttvészetek’ első ébredése’ korát itt néhány 
vonással eléje állítom? Hol tehetném azt inkább, 
mint Piza’ e’ szép terén, mellyen az emberélet’ 
négy legnagyobb phasisa megtestesítve áll száza
dokon keresztül; a1 keresztelő-kápolnát, székes- 
egyházat , konyult tornyot és temetőt értem , 
HMÉyek' mindegyikén a’ művészetnek XI— XlV-d. 
században ébredő géniusza lebeg.

Periklész, ki Athenae’ templomait ’s palotáit 
ép ité ; Phidiász és Polildetesz, kik azokat szobrok-
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kai ékesiték,Zeuxias és Parrftódtusz, kik képei! ecsete* 
lék: ludománynyá avaták az építészetet, k&ragóst és 
festészetet Á? bátor és magasztos szellem, melly mü
veiket átleagé, fenmaradt Nagy-Sándor századáig, fen 
a’ mi napjainkig a’ nélkül, hogy tetemesen változott, 
emelkedhetett volna. Magaslati pont vak az, mely
re af képző művészetek e korban jutottak; ?s e 
pontra! azok csak alá, főj már nem szállhatának! 
A1 lütiumi hadak görög példányokat tsozénak Ionná- 
ha, és ftoma űj bölcsője lön -a* gzépmüvészetek- 
nek, melly Augusztus’ korában Göröghon5 magas
ságára emelkedett Az éjszakról jövő vándor nép- 
csordák1 dulásaiban csüggedt el az alkaté szellem; 
s mi a1 pusztító aczél és lángok elől megmentet- 

heteit: az aJ keresztények5 földalatti imahelyére 
szállíttatott. Az Üldözöttek még gyakran borultak 
le Jupiter és Venus elő tt; de valamint abban a? 
teremtőt imádák: ügy ebben fiának anyját tiszte* 
lék, fs u vérnélküli áldozat sokszor Bacchus, 
vagy Dianának katakombákba vitt oltárain mutét- 
taték be szent áhítattal a? királyok5 királyának! 
L Czelesztin és V. Bonifácz, mintegy előre sejtve tr
iódáik ■ IL Gyula és X, Leónak tudomány- s mű
vészetpártoló szellemét: frescokkal ékesitteték a? 
romai katakombák1 boltozatait Sok századnak kel
le még elhaladni, s keletről ki kelle tiltatni a5 ké
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pék’ tiszteletének , nyugaton megszűnni a’ vad né
pek nyomásinak, ’s feltámadnia a’ szabadság’ ér
zetének : mig a’ kiásott pogány koporsók, görög
romai hamvvedrek ’s corinthi és doriai oszlopfeje
zetek mintákul szolgálatának; mig a’ GörögfóldrUl 
száműzött festészet Olaszországban új kort nyit
hatott. A’ pápáké, ’s általában a’ papságé lön e ’ 
részben az érdem: mert ők fogadák a’ keleti kép
írókat, szobrászokat vendégszeretőleg magokhoz. 
A’ bazilita-barátok valának elsők , kik a romai ka
takombákat, utóbb a’ templomokat frescoikkal el- 
boríták; ezekből ’s ezek után támadtak a’ bolo
gnai, velenczei és lombardiai festész-iskolák, mely- 
lyek a’ spanyolt szülék, ’s mellyek előkészítői va
lának a’ roma-firenzeinek, mellyet a’ nagy Raffael- 
lo és Michelangelo alapitának; amaz „Athenaei is- 
kola“ cziraü vatikáni frescojában; imez II-d. Gyu
la romai pápa’ síremlékén ülő „ M ó z e sé v e lk in e k  
márványszíve v e r , szirtajka sz ó l, ’s melly életet 
kölcsönző Firenze’ képírói’ ecsetének! Mint Görög
ország’ arany századában : úgy éltek a’ szép Au- 
soniában is együtt, vagy közel egymáshoz, a’ nagy 
lángelmék, kik a’ szépm üvészetet’s tudományokat 
újra feltámaszták haraszt- ’s romok alatt feledett 
sirjokbul. Az öreg Cimabue és Giotto, kik a’ 
XlII-d. századközepén, ’s a XIV-dik’ elején ecset



94 — i i
tel; Nicolo da Piza, Donatelio és G hiberti/ Ws 
a’ XlII-d. és XV-d. században vésttjukkel mintegy 
előkészítőkul jövének. Velenczében a’ lé t  Bellini 
tanító Tixianot, Giorgionét, Veronese Pált;-Fi
renzében Massaccio, Gozzolit, ’s az agg 
az isteni Raffaellot. A* XV-d. századiéi a’ XVl-d. 
végéig tündököltek: Michelangelo', Leonardo da 
Vinci, a’ két Palma, Giulkt Romano, Correggio, 
Carlo Dolci, sok másokkal, a’ festészetben; ismét 
Michelangelo, Giovanni d» Bologna ’s Benvenuto 
Gellini a’ kőfaragásban; mig az Amolfo di Lapo, 
Giov. da Piza, ’s Bramante által tört pályáján 
az építészetnek ismét Michelangelo és Palladio 
merészen, korunkig utolérhetlenül. haladtak. És 
ekkor hozott Colombo egy éj világrészt az atlanti- 
cumi tenger’ nyugati, hulláimból; ekkor nyomtató 
Guttenberg első bibliáját, ’s Machiavelli —  a’ 
merész, nem épen veszély nélküli publicista -—  
ekkor hirdeté kormányzási tanát! Dicső százada 
a’ iángésznek, melly X-d. Leó alatt Italia’ véres 
csatatéré fölött fény kört von, hogy feledjük szem
léletében az iszonyokat, mellyeket a’ gyilok, pal- ‘ 
los és méreg a5 porban okoztanak. Mi szépen ének- 
fé Popé e’ korrul:



„D® fiámé \ * ’ mftsák teo* mnykorábtii 

Mlel élMvdeaiek bo tm  Honikból,

*8 folynál babérok le é l  fflhrlral*

Románk ősi géotassa fülkéi,

*8 a* port kúrám , s? romok fistóti 

Tlmrtn fiiéi futónáli. Újra él a’

SsotsrIsist ás nUvóssattinai;

Altiét lesz »' nlrtnelt f ét léből;

Uj lampionokban éá«t dal K#a«f ;

É» itoffürtk. tmil . . .  . •)

Jöjjünk vissza most a '.té rre , mellyen Piza’ 
hajdani nagysága és dicsőségének emlékei a’ szép- 
mllvészetek’ első ébredése’ fényoszlopaiként ál
lanak. Kinek nem jutna itt eszébe „Isteni
com ödiájam ellynek énekeit látjuk itt vegyes már
ványokban megtestesítve? Az élet és halál, a’ 
menny és enyészet, azonegy té ren , a’ legszebb 
költői gondolattal állítvák itt egymás mellé! Gyö
nyörű eszméje a' XJ-d. század’ fegyveres kereskedő 
keresztényeinek!

A’ székes-egyház* alapját 1063-ban veté meg 
Bm eieíto , kit a’ legújabb időkig sokan görög épí

tésznek tartottak ;’s tanítványa és utódja

*) ,,An Ea*ay of Critíclsm." P. III,
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és végété homlokzatát, metty ötrendü egymás fölé
illesztett oszlopzaton alapszik. E* nagyszerű épö
let , mint előfutéja a' népvándorlások közt gótcsú- 
csok’ idomtalanságába enyészett ízlés* nemesülé- 
sének, magasztos emléke a* győzelemnek, mellyel 
a’ pizai kapitány Orlattdinyert a’ mórokon Paler
mo* kapáinál. Pompás diadalkapuja a’ keresztény
vezérnek , melly a’ teremtő’ fényes trónjához vezes
se a’ bajnokokat! Nagy latin keresztet képez alka
ta , ’s a’ kettős tetőn mag§s kúp emelkedik, melly 
a’ boltozatokkal 6 0  gránit- ’s 14 márvány-oszlo
pon nyugoszik. Nagyrészben régi eredetűek ez osz
lopok , ’s aligha nem ama’ szent zsákmány’ marad

ványai , mellyeket a ’ pizaiak, a* görög templomok’ 
romaiból kiemelve, ide állítának: példányokul a' 
jövő századok’ építészeinek. A* bronzbul öntött 
homlokzati nagy ajtók már egészen görög ízlésben 
készültek. Giovanni da Bologna, azok’ készítője, 
« in t előtte Nicolo di Piza, már ős vésetek után 
indultak: ők behatának a’ phidiászi töredezett már
ványok’ leikébe, ’s vésüjök egész fönségben lehel
te vissza a* szellemet, mellyet azokban leltenek; 
csakhogy a’ pogány lángész’ vésője helyett a’ szent 
vallás’ édes titkai vezeték mesteri karjaikat 1 —  
A hyppogriph, melly előbb a’ templom’ keleti te- 
tőjén Ült, ma a’ Campo-Santoban látható, Görög
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mő a z ; de nem a’ művészetek' jobb korából, ’• 
ma inkább helyén áll —  a' temetőben: e' nagy és 
drága gyűjteményében az ó és újabb kor’ mtlvé- 
szet-maradványinak.

A’ templom’ belseje oszloperdőhez hasonlít, 
mellyre színes UvegU ablakokon, át ömledez a’ nagy 
márványtömegben ahílatra gerjesztő napsugár. Pa- 
dolatát fejér ’s kék márványmozaik borítja. Benne 
csügg a’ lámpa, Famenté réziámpája a’
Xll-d. századból, mellynekingásai a’ lángeszű Ga
lileit húsz éves korában a’ fUggentyU’ (pendulum) 
törvényeire figyelmezteték, ’s mellyek aztán fiát 
és Hmggentt a’ fUggentyUs órák’ feltalálására vezér
lék. G i o v a m d d m  Fim, a’ nagy fia; ká
atyját csak az építészetben tudta felülmúlni, ’s a* 
szobrászatban csak szerencsésen utánzá;
Bologna és Staggi, szobraikkal ’s jeles domborvé- 
aeteikkel ékesíték oltárait,szónokszékét és karát.Hogy 
a’ festészet’ kincsei se hiányozzanak az ébredő ke
resztény művészet’ e’ magasztos hajiokában: 
drea dél Sorté „Sz. Bertalanét ’s Jeromosát” adá, 

melly ecsete’ legjelesb mUvének tartatik; „sz. Ág
nesét” , mellyel M engt laffaelloé gyanánt mert 
hirdetni; és „Ábelét nyájával” , mellyen gyönyö
r t  tájképre helyezé az ügyes képiró az első. pász
tori. —  Salim bent mennyei „angyalai” és Sál-
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%mioP Mm& merész képein  képe; „sz. Torpeus 
a’ város1 lobogójával44, mind megannyi díszei a1 haj- 
dánkor drága romjaiból összeállított nagyszerű tem
plomnak*

Az agg domo’ komoly homlokzatával ételien- 
ben ált* szép oszlopain emelkedve magaara, sz. Já
nos kápolnája, az ifjodan mosolygó külseü, gyönyö
rű Batttistero. #) „Másutt e kápolna székes-egyház, 
s mily pompás székes-egyház fogna lenni44; jegyzé 
meg igen helyesen egy francaa utazó* Merészen 
emelkedik fel kúpja a1 körded épületet körülfutó osz- 
iopokrul. Talán első volt e kép —  nagyságra —  
egész Olaszországban f %& talán ezt vévé mintául 
Srum lle$m  a’ firenzei domoéná!, melly ismét 
Michelangelónak szolgált példányul sz* Péter1 tem-. 
ploma5 kúpjának építésénél a1 Vatikánban ? mint fő- 
ajtajának bronz-alakjai mintául valának a1 firenzei 
battistero’ bronz-ajtai5 készítésénél Alig lön kész a1 
s í ékes-egyház: Piza keresztelőt akart, ’s Dioii- 
smivi fényes bazilikát emelt —  egyes pizaíak1 költ
ségén ; mert a1 folytonos háborúk kiürítvén a1 vá
ros1 pénztárát, -mielőtt az épület be'végeztetésetnék: 
önkénytes adót szavazónak Piza5 polgárai annak el
készítésére, Csinos, nemes egyszerűség után tö-

!) Kef©agt#llö-isápoli»*.
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rekvő külseje matatja a’ pizai müvésaiskola’ korá* 
nyit. —  Nevezetes belsejében a’ viszhang, mely* 
lyet szép kúpürege ad; de nevezetesb sokkal a’ 
szónokszék: Nieale d m P m  legjelesb domborvé-
seteinek gyönyörű gyűjteménye, mellyhez a’ pizai 
tanács nagyszombatokon, mikor szokottnál nagyobb 
számmal gyűlt ide a’ nép, őröket állíttatott, ne
hogy megsértessék a’ m̂M «■»“.

A’ keresztelő és domo közötti térre nyílik aj
taja & Campo-Saotonak, mellyel én csak azután a- 
karék látni, ha a’ székes-templom melletti konyáit 
torony’ tetejéről az életet, a1 mosolygó szép vidé
ket szemlélhetém.

Sajátszerű, kifejeahetlen érzés fogja el a’ k #  
beit, midőn tövében e’ toronynak, melly századok 
óta egyformán hajtja magát bókra az egykor hatal
mas, ma kihalt város előtt, megállva: szentünket 
csonka tetejére felviszszűlr, neme a’ leküzdhetlen bor- 
zadálynak hatalmaz elrejtünk, mikora’ nyájas sekres
tyés után ajtaján belépünk, ’s a’ gömbölyű márvány- 
üregben felpillantunk. Azt hiszszük, midőn kívülről 
nézdeljűk, hogy már dűlőiéiben van , ’s a’ jövő pil
lanatban iszonyú súlya alatt szótporlunk; ’s midőn 
belépünk ajtaján, azon gondolat remegtet, hogy 
magával ragad a’ legközelebbi perezben, hogy rom
jai alá temessen; ’s pedig szilárdul áll, mint

7 *  .
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az egeket verő bérezek az Appenninelc5 szirtgerin- 
özein, mellyek a? messze lévőiből ráboréngoak. —  
Egy századdal a székes-egyház’, s huszonkét év
vel a5 keresztelő5 építése mán kezdetett meg ef to
rony5 emelése Itupm cki Vilmos német, és Buomti- 
m  da P isa , olasz építészek által, kiknek különcz- 
ködő eszméjét T. da Pisa folytaié s végié be a5 
XlV-d. században. Az épület olly ép , olly szilárd, 
hogy rajta semmi hasadás, semmi bomlás nem mu
tatkozik, Végtelen —  sokszor nevetséges, több
nyire keserűen éles —  vitákra adott már - alkalmát 
e5 torony, meilyről minthogy Piza’ krónikái az iránt: 
„akarva , és terv szerint épittetett-e így , - vagy in
kább a? földnek alapja alatti lohadása okozá e? ko- 
nyulatát ?“ nem emlékeznek —  -az építészek és 
nem-építészek foliantokra terjedő értekezéseket irta- 
nak. Vezérkönyvem, mint szinte a1 nyájasan-kedé
lyes Valery is és Lewald —  leginkább Vásári 
után —  olly véleményben vannak, hogy „a5 föld
nek a1 torony5 alapja alatti lelohadása szillé e- ko~ 
nyulatot“ ;én azonban két értekezés után, #)mely-

*) „Cennó storieo e analitico dei diseordi párért m  
la pösdenza dél campanile Plaano , eaposie da ALESSANDRO 
TÓRRI veronese. la Pisa 1 838 .“ És

„Ragiont deli* artifleiale pendenza della torra Pisana.. * . 
da RAN1ER1 GRÍsSI. etc. Pisa 1838 ,“



iyeket itt vevék, s enszemem7 tapasztalása után 
is , arról győződéin meg , hogy „terv szerint épít 
letett illy konyullan.“ Kik az alapja alatti földloha- 
dásbói magyarázzák meghajlását, s azt hiszik, 
hogy a7 torony, mintegy felére elkészülvén, meghaj
lott: magok is megengedik, hogy felső része már 
terv szerint épült így; mert hajlása szabályosan 
megy föl alapjától a7 hetedik emeletig, s csak ezen 
tapasztalható, hogy terhével a? nehézkedési pont
hoz ismét visszatérni iparkodik; de mint lehete azt 
terv szerint a magasban konyíiltan épftn i, minek 
az első. építész olly alapot adott, hogy egyenesen 
álljon rajt az épület ? —  Nem tárgyam az e7 fólöt- 

. ti vitatkozás, s azért legyen elég azt csak említ- 
nem.Szeretném,ha olvasóm,midőn e’toronyba fölmen
ne,figyelmesben venné szemügyre kivált az oszlopokat 
mellyek hét emeletben futják körül a hengeralaku 
tornyot ; talán Bőszeméivel fogna meggyőződhetni 
arról, hogy azok7 fejzeténél semmi-. legkisebb nyoma 
a1 repedésnek, semmi a7 hajlásnak, melJy illy tö
mérdek márvány tömegnél, ha erőszakos leentjett ko- 
nyúlása, teljes lehetetlenségül állítandó.

Hanem szálljunk le a7 magasról, hol három 
tömérdek érez: a1 & m , a7 Szenvedet 7s az Igaz- 
tág  —  mintegy jelképei az áitalok hirdettetni szo
kott születés-, élet- és halálnak —  századok óta r*
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megteli hangjával a’ benyúlt épületé t; bel a’ nagy 
Galilei az időt méregeté , ’s a’ nehéz testek’ esé
sét számitgatá, és honnan messze hat el a’ saem 
a’ Piza’ köréből visszavonult tengeren a ’ koránk’ 
nagy hadvezérét roszul őrizett Elbaszigetre, ’s az 
egeket hordé Appenninekre; szánj ónk te ismét a’ 
szép síkra, ’s a’ hosszan elterjedő piacz’ éjszaki 
oldalán, lépjönk be szent borzalommal a’ világhírű 
„Campo-Santoba4*, melyben a’ ma kihalt Pizának 
művészetek körfili nagy érdeme é l!

Szomorú esti fény borult a’ vidékre, midőn 
először léptem a’ halottak’ e gyönyörű palotájába. 
A1 hold, nehéz föllegek mögé rejtezve, csak olly- 
kor ’s csakhelyenkérrt mosolygott-—  mint fátyolozott 
szende hölgyi arcz-— a’ gót- és mórivewtejtet tartó 
oszlopoktól körülfutott, hosszndad négyszeget képe
ző csarnokok’ nyugatéjszaki oldalaira, kétesen vi
lágítva meg Gm%d%ecseteléseit.. A’ néhány köp- 
re sz , mellyek’ sötét levelein még harmatköny gya
nánt csillogtak az esti penmetegnek összefolyt ceepp- 
jei, ststinorun, elhagyatottan lengedezett az est’ gyön
ge fuvalmában, melly a’ néma, éléttelen falak közt 
suttogva járta körül a’ szép márványokat tólvilági 
sóhajként; ’s a’ kapuval átelleni kápolnában bús 
fényt hmte a’ pislogó lámpa a' keresztét hurciwtó 
Megváltóra. Körüljárók a’ hosszú folyosókat, meg



megállapodva a’ léiig letörlődött feeteméayek előtt, 
’s az ívesetek’ csipkézett Műin áttört hold’ világá
ban úgy rémlék, mintha rncjsognáusÉ e* alakok, 
menyekbe századokra terjedő életet lehelt a’ rtivid- 
élettt íestész meatereceétéveJ I Pizavolta’ keresztény 
világban első, melly megvalósító a’ nugasztesesz
mét : dkső, MÍvemelő csarnokot építői a’ halál’ or
szágában, mellybe érdersteljes polgárainak ban- 
vait nyugtassa; ’s a’ szép példát, legalább rész
ben, utánozni, szinte a' legújabb kornak vada csak 
featartva! — 'Ide, «pompás nmiiiwriawnBtM vá
gyott a’ győztes hadvezér, ha életét az ellen’ fegy
vere hazája’ ólaiméban eloltandotta; ide a’ tudós, 
ha az isteni szikra testéből égbe visszaszáll!, ’s ide 
a’ művész , ha majd karját a’ halá meglankasztotta! 
Gyönyört! mauwJaewm, valódi nemzeti sírbolt, 
méllyé! művészet- ’s érdemtisztelő szabad polgárok’ 
köztársasága emelt önmagának , ’s mellynek egye
dül érdem nyitotta meg kapuját az elhunyt polgár 
ekkt* O hazára, nézd e’ maroknyi laérnép’ AH- 
hambráját; ’s te, magas aemzeterényidben **wa*gé, 
szomorodjál el a’ gondolaton , hogy a’ nagy Munya- 
dik’, Zrínyik', ’s több hőfceül fiaid’ szétszórt porai’ 
emlékét nem tudád feiáilítni egy nemzeti sírboltban!

E’ bús folyosókon bolygva, U g o  F e te o lo  egyik 
szép költeménye jutott eszembe: „A* sírboltok-
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ral“.*) Vajha ide Írhatnám minden szavát, hogy hat
ná meg a’ keser-édes hang keblét honfiaimnak , kik 
olly könnyen feledik s féledtetik nagy és kedves 
elhunytjaikat, kiknél oliy későn ébred a’ tisztes sir- 
halmakróli gondoskodás! Vallástalan kora anyagi 
századunknak, mennyi titkos ttrömtUl fosztod meg 
a’ jobb, nemesb kedélyeket! Milly sokat iankaszt el 
magasb törekvésiben a’ gondolat: hogy nem tar- 
tandja fen honának szentelendett viharteljes napjai 
után az enyészet’ sötét országába költözött’ emlé
két kis egyszerű sírkő! Mert igen valón éneidé a’ 
költő:

„N«gy lettre gyújtja a ’ hős kebleket 
A* hősök® hamuét' rejlő sírveder*
*8 melly béfogadta azt, szentté, kiessé 
Avatja a® helyt a" bős .vándoroknál.** #w)

Egyiptom,Gdröghons a' hatalmas Roma pirulás nélkül 
szerették a* temetőket Gazdag hamvvedrek fogadók 
pompás sírboltokban az elhunytak1 porait, s a1 nekik 
áldozott könyűket; és barátjaik a’ naptól orzának 
szikrát, melly megvilágítsa a5 földalatti hosszú éjt:

•) „Dei Sepoicri*\

Ugo Foscolo, fenidézett költeményében.
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mig fen oszlopok emelkedtek párosai ’s chioezi szír
iekből! De nem szólok nemzeti emlékekkel diszlő 
sírboltokra), mellyek milliókba kerülnének; millió
kat nemzetem az élők’ jólétére sem akar, nem tud 
találni! Hanem • meddig türendjük még sivatagul a- 
zon' néhány ölnji té r t , melyet túlvilágba költözött 
polgártársaink’ végpihenésére városink’ ’s falvaink’ 
közelében örök osztályrészül Idhasftánk Hajdan 
templomai ’s kolostorai körül adott helyt azoknak 
a’ vallásost nemzedék: a’ mai hithideg nép, felvi
lágosodásában ártalmasnak kiáltva a’ közel temet
kezést: távol belyzé azt szem elől, hogy annál 
könnyebben feledhesse, miről anyagi élvek utáni 
sovárgásiban gondolkodni nem szeret, nem mer 
—  a’ halál’ országát; ’s kik oda költöztek —  ked
v ese it! ... ’S a’ feledett temető minden inkább, 
csak nem nyugalomágy az elhunytaknak, minden, 
csak nem vígasztaláéi hely az élőknek ; mert benne:

„lőrék *» kötél közt morg* elvit futosra 
Az elhagyott ®b, éhesem, behorpadt '
Hanoii felett; h# ®* hold ©Snyigodt, 

Rémkopooyákből kél ki a' bagoly,
’S szétdőlt keresztok* törzsökén uhog,4* *)

*) Ugyanaz t ugyanott.
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Ha tőlem függne, itt kezdeném a' aépnevnlést, a’ 
temetőkön! ’S mi8y könnyű munka volna: élő 
sövénynyel kerftni,. ’s szomorú füzekkel és rózsa
fákkal Hitetni be a’ helyeket, hová minden élő el- 
jutand! Hitem szerint, alig lehetne egyegy hatal
mas!} eszköz a’ vallási érzések’ ápolására, mint 
pen az elhunytak’ sirhantjai iránt tanúsítandó tisz
telet. Hazám’ lelkészei, -kiknek kezébe tévé az ég 
a’ nép’ üdvét, eszméljetek, ’s mit tettleniil néz
tek a’ múlt idők’ emberei: kezdjétek ti meg szelíd 
tarokkal a’ nem sólyos, és boldogílő munkát;

' ’s hogy tisztelje magát, ’s az élőket a’ nép : tanít
sátok meg ő t , hogy tisztelje halottéit o t t , hol

„A1 Wt világot kpskeny tíi^öclir
Kllönzi el* . .. * #u *)

Másnap, mihelyt pttymaM kezdett, ismét 
a1 „Campo-Santoban“ valék, melly a1 hajnali fény
ben már nem mint halottak’ laka, hanem mint drá» 
ga műgyüjteménye volt századoknak tűnt fel élőt- 
lem* Á1 falakon, mellyeket Giovmni dm Püm 
t278~ban saját rajza után kezde emelni, de mely- 
lyek csak két század moJva készültek el teljesen,

*) Pindemonti: „I sepolcri“ ,
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az otasci festészet’ ősmestereinek frescoi láthatói 
a’ XIV— XV-dik századból. NémeJiyeket meg tudott 
óni az -emberi gond az idő* vasfogától, mások pusz
tulni kezdenek, mig ismét mások már teljesen át
enyésztek. „így jár karöltve a’ romlás a’ romlással,
—  mond egy olasz író —  ’s a’ té r , meBy az 
emberek’ földi maradványát befogadja: egyszers
mind enyészni látja tegmagasztosabb müveiket rs.“

- De szerencséjére a’ művészetnek, fentartá e’ jeles
képeket Latttiiorézmetsző, *) kinek e’ munkáját 
méltán mondhatják az időn nyert diadalnak! Itt 
van Buffaltttaceo, itt a’ két Orgagna, és

G m xoh ,kik elsők valának a' festészet’ ujjáterem- 
tásében, mint Nicohia JPfeaáső a’ kőfaragásnalt 
szobrászattá alakításában, ’s fia —  Giovanni —  
első a’ roma-firenzei építészet’ sejditésében. Bof- 
falmacco kezdett távozni első a ’ bizánci! modor’ fá
sult szárazságától, de képei’ arczain még hiányzik 
a’ nem es, a’ szívemeW. —  A1 „halál’ diadala" és 
az „utolsó ítélet" nagyszerű festeményei Orgagná- 
nak , meffyeken, mint szinte „poklán" is , dantei 
magasztaltság’ nyomai láthatók. Festész, szobrász 
és építész, mint egy korán született Michelangelo,

*) Lásd: „te  pitimre de! Campe-Saiit® di Pisi* tita* 
gliate presso gfi originali di Carlo Lasfnio. Firenze t§ 0 § .lá
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érzé e művész önérdemét, s ecseteléseio, nem 
minden hiúság nélkül, olvasható: „Orgagea scul- 
ptor!u Campo-santoi frescoinak rajza, mindem táv- 
arányi hiányok mellett is, nagyszerű, fogalmai 
változékosak, képzeletdúsak és költőiek. Á% bátorság, 
mellyel e századok1 művészei ecseteltek, tapasztal
ható azon gúnyrajzokon, meílyek képeiken feltüne
deznek; igy tön Org&gmm egy szerzetes1 kezébe 
zacskót a „halál’ diadalábanu , hogy megmutassa, 
mint feledkeztek meg az idejebeli kolostoriak a’ sze
génységről , s „poklába44 pápákat illeszte és papo
kat, hogy lássák az élők, lássák az utódot, mint 
nem valának választott szentek e férfiak! —  Gi&í- 
4& frescoi legtöbbet szervedének; négy képe, mely- 
lyeket ecsete’ legkitűnőbb korában festett volt, szo
morú romok; meílyek fenmaradtak: szenve
dései44 és „Job’ barátjai,46 csak sajnáltatják velünk 
a1 többiek1 enyészetét. A1 _ „Job? szenvedésein54 lát
ható angyal raffaelloi szellemre mutat, s „Job5 ba~ 
rátjain44' méltán csodáltalik a’ rajz? helyes elrendezé
se, s az alakokon elömlő természethűség. —  Bemz- ■ 
s# Goxzoli) a pízaí Campo-Santo1 Raffaelloja, hu*- 
szonhárom 'darabot feste annak falaira, melyek közt’ 
legnevezetesb: „Noé1 részegsége44, vagy mint a5 
rajta látható hölgyalaktól ma neveztetik, a1 „Ver- 
gogoosa44 (szemérmes). E* hölgy, ki a1 mezitleo
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Noé láttára arczát kezeivel fedi e l, de ú g y , 
hogy ujjai közt, mégis csintalanul kacsinthasson az 
ittasult férfira, ?smelly az olaszoknál közmondásnak 
volt szülője: „come la Vergognosa dl CampoSanto*4 
(szemérmes, mint a temetői hölgy): kedves, ne
mes alak! —  Áf „Bábel44 mind színezetre, mind 
históriai tekintetben nagyérdemű fresco; a’ Mimro» 
dót követő férfiak közt több alak a? festész1 korában 
ólt férfiak1 arczképeiül tartatík; a1 ruházatok azon 
időre emlékeztetnek, meliyben a’ firenzeiek letéve 
a régi komoly öltözetet, a1 XV-d. század1 divatos 
kurta öltönyeit kezdék viselni „Jákob és Racheíu 
nászüooepén különösen, a’ jegyesek laffaello5 ecse
tére emlékezteinek, mellyel inkább sejdfte, mint 
feltalált az ügyes, szorgalmas Gozzoli. Az újabb kor- 
bul valók Ernáimon frescoi, mellyek figyelmet sem 
érdemelnek ? % fölötte megtiszteltetnek a? kis ciceró* 
óétól, ki, midőn vele ide jutottál, hamis olasz pá- 
tfaoszszal kiált fel Dante* szavaival: „guarda e pássá w 
—  nézd meg és menj tovább!

Áz első zaráodoklást a’ frescok* kedvéért teszi 
az idegen; a1 másodikat a’ szobrászat igényli* Görög, 
faetruszk ' és romai bámult márványok közöl fejériik 
ki itt-ott egyegy carrarai szikla* Láthatod mellszob
rát Bratuspak, ki az általa alapított hatalmas köztár- 

' sasággal együtt épen úgy kihalt, mint Piza, —  lát



hatod azt egy talapzaton,mellyAppiano Jakabnak emel
tetett, ki, miután Piza’ ellenségeit több véres csatákban 
lekttzdte, hazáját a milánói Visoontinak eladta 1 így 
egyesíti a’ művészet, meglepő ellentétben, a holtak’ 
emlékeit! Tovább ViLHenrik, Piza' ingadozó barát
ja ’s Firenze’ állhatatos ellensége nyagoszik márvány
lepedőjébe burkolva. Itt van Phaedra’ és Ipoly’ 
gyönyörű koporsója Is, mely szobrászszá tévé Ni- 
coto da Pisát, ki e’ pároszi szirtdaraboo kewlé sej
teni a’ márványok’ életét, ’s ki annak alakjai felett 
gondolkozva, azokat utánozva, lön a’ középkor’ Phi- 
diászává! E’ koporsóba, mellyel talán a’ Trója alatt 
elesett görög fejedelmek’ egyikének készíte az athe- 
naei művész, Mathild grófnő, VII. Gergely pápa’ híres 
taráimé ja, 1076-ban elhunyt anyja Beatrix hamvait 
térnétteté. Első kibékülése vala ez a’ keresztény val
lásnak a’ pogány művészettel, melynek századokon 
át kelle küszködnie a’ vallásos előítéletekkel! —  Az 
újabb kor’Járványai közöl Algargtti P ignetft és 
Vmcca emlékszobrai érdemeinek figyelmet A* első’ 
felírása:

O T I M I , 1EMHTE.O,

nw T oxn. Disupur.o.
FRIDERICÜ*. M ie i V S .

A. D . 1 7 5 4 /*

mutatja, ki cmelteté a' szép márványt, az alacso-
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nyan tózd§l phloeöffa - orvosnak I £  második1 
sírkövét Ricci* ügyes vésüje k észtté; a1 harmadik 
Thorwaldsen nem legstikertiltebb müve,

Búcsút mondák a* holtaknak, kiknek hamvait 
itt szent fbldrül hozottba’ testet' egykor huszonnégy, 
ma —  nyilván a1 sóalkatrésrzek’ nagyobb kipárolgá- 
sa után —  negyvennyolcz óra alatt porrá oszlató 
hantok borítják! Mert 1 hogy m ise hiányozzék a 
magasztos gondolat7 megtestesítésében; a vallásos 
és hatalmas Pka 1228-ban ötven gólyán hozatáicle 
Jeruaalem 1 vidékiről a’ földet halottal5 számára, A- 
zon feloszlató erőt, mellyel bir e föld, mm  tudom, 
Buffalmacco-e, vagy v&lamellyik tanítványa iparkodott 
szemlélhetővé tenni a’ temető1 belső falának egyik 
oldalán, Orgagna’ „végítélete w szomszédságában. 
—  Még egy pillanat a szép gól- és roórívezetek1 
csipkézett csúcsaira; még egy sóhaj Gíovamá da 
Pisa1 és Gozzotf hantjai felé, kiket ide temettetett 
a1 háládé Plza; ?s bezárultak nyomunkban ajtai a? 
halottak’ © gyönyörű hajtokának, meHywek emlékét 
keser~édes érzettel viszem hazámba, s azon óhajtás
sal : vajha támadna nálunk is egykor illy gyönyörű 
mausolaeum honpolgári erénynyel tündökölt s tüű~ 
döklendő nagy halottatok1 számára!

Kevés óra múlva el fogók hagyni Pizát. Vet- 
turinonk —  kire nézve, midin sorsosinái jobbnak



véltük őt, hatalmasa!) csalódtunk —  miután hiába 
tön kisérletet, hogy a maga helyett állított fuvarost 
elfogadjuk: indulatosan kezdé sürgetni az indulást; 
s igy nem maradt elég időnk a1 számos templomo* 
kát megtekinteni Nem hiagyám mégis látatlanul a 
„Santa»Maria“deIIa«Spinaa czimll kápolnát , az Áron1 
déli partjain festőileg kedvesen mosolygót annak csön
des hullámira. E? kisded gót épület Olaszország1 é- 
pitészetének első mesterművei!! tartatik. Á? Pisák 

• nemzedékről nemzedékre gazdagíták azt szobraikkal, 
’s a vésett szentek’ arczain a1 fiuk s unokák apjaik’ 
arczképeit örökíték.

Nem messze e? gyönyörű „tempietto4tiil —  
mint azt a? pizaiak nevezni szokták —  fekszik a? 
márváeyhid, mellyen egykor Piza népünnepeit tar- 
tá. Tréfás csatát kllzde e1 hidon az Árno által ketté 
szegett város’ lakossága évenkint; talán a1 ghibel- 
linek5 és guelfek’ emlékére, kik sokszor egymás1 vé
rét vegyitek e folyam1 habjaiba a1 Ber%otimkf 
vagyis „népszerűén gondolkozók41 és Raspamk, ké
sőbb M altravesik', vagyis „aristocraták’u villoogó. 
korában ? Mások görög eredetűnek tartják ez ünno* 
pet, s benne az olympiaí játékok’ utánzáséra hisz
nek találni.

Palotákban Piza nem gazdag; a? herczegi lak, 
mellybe telenként gyakran telepszik át az uralkodó
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család Firenzéből, nem pompás és nem nagyszerű; 
a Lanfranchi-palota Byron’ benne lakásáról nyert u- 
jabb időkben némi nevezetességet; ’s a’ Lanfreduc^ 
ciakét rejtélyes felirata: „Álla giornata14 (napról 
napra) teszi érdekessé az utas előtt. Az Arno’ part-, 
jain áll az épület, mellybep Amália franczia her- 
czegnő, a’ művészet’ és emberiség’ lelkes barátné- 
ja, néhány hónap előtt, mint dértől illetett virág lefony- 
nyadva, rövid, de szép ’s áldott pályáját bevégezé. .

A’ csak tavai alakult olasz természetvizsgálók' 
társulata ezévi —  második —  Illéseit Pizában, Galilei’ 
honában tartotta, ’s ide érkezésem előtt néhány héttel 
fejezte fje. Első tanácskozásait Turin hallgatá, meJly, 
nem tudom, mint igényelhetett elsőbbséget Galilei’ 
hazája felett? Üléseik, mint haliéin, csak félig le
hettek nyilvánosak, ’s e ’ fél nyilvánosságot is a’ tos
canai nagyherczeg’ felvilágosultságának köszönheté. 
A* tanácskozásokban az egyházi birodalom’ tudósai 
közöl egynek sem vala szabad részt venni! A' Ti
betié' mai hatalmasa titja  tudósainak az e’ társulat* 
báni részvevést!! —  Talán tudja: mint nem vénült 
még meg a’ „giovine Italia ?“

Az Arno’ partjai körüli sírcsöndet a’ foglyok’ 
bilincseinek zörgése zavarja, kik itt utcza-tisztogatás* 
sál foglalkoznak. Külön ruhát viselnek: dolmányuk 
sárga és veres, nadrágjok hasonszinü, vagy szürke

8
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dwfafioffllébtiL Hátukon nevük, to rs i, s büntet
tük5 minősége mellett, elitéítetésiJic napja s bünte
tésük1 ideje nagy fekete belükkel olvashatók* Sok
szor több sorokra terjed a büntettek1 megnevezése 
elapoyira T hogy af dolmány1 háta alig elég lenyo
mására, Bfecwyodám, olvasva egy fiatal gyerkőc® 
hátán e1 sorokat: „ismételt gyilkolás rablással —  
halálig tartó fogságé ily  iszonyú b in , illy hosszú 
halál ez- ifjúra I Csodálkozásomat észre vevőn ciceró
méin f azon fdviágosftásSaJ nyugtatott meg, misze
rint e feliratok nem mindig arra alkalmaxvák, kik 
a5 dolmányokat viselik;- sokszor kitöltő már Minié- 
tési idejét, vagy elhalt a? bűnös, kire az eredeti
leg szabva volt, *& gazdálkodási szempontba! 
uj fogolyra vettetik az öltöny, mellyen a1 borzasztó 
Minők s azok2 büntetése jegyezvék. Giceroném igen 
könnyen vévé a* dolgot, sőt természetesnek leié 
azt. Nem én. Ha fogházban tartatoának e1' rabok, 
§ a1 büntettek1 lajstroma aT börtönőr figyelmezteté
séül volna csak kinyomva hátukon, legfölebb m őzéi!*#- 
rütlennek tartanám e’ fonák kezelést; hanem az így 
kin járókra nézve, igazságtalan büntetés az, mellyel 
af gyakran csekélyebb bűntettes fogoly a’ közvéle
ményben lel az által, hogy borzalommal fordul el 
tőle minden jobb kebel: mert benne a ' társaság5
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awn rót fekélyét Unni rejteni, meilyet mánál m b t t t  
rnh&ja hirdet. •• ■ ■

Mielőtt Pízából távoznám, I ta l  ekwéffi » 
helyet, mellyen a’ torony állt, meliybe 

Gkerardetcahfc»m Iával záratott, » éhséggel ki- 
noztatott halálra E’ torony az úgynevezett „Cava- 
lieri“ téren állt, helyén azonban n» takarékos kis 
lak emelkedik; de a’ hagyomány fentartá emlékét a’ 
kínos büntetésnek, mely egész történetét foglalja 
magában ez iszonyatos kornak, meHybem az árulás 
s gyilkosság vivék a’ fő szerepet, ’a melly miatt 
átok lön mondva Píréra az olasz költészet’ legmagasz- 
toab müvében. Dante örökítő e’ feledékenységre 
méltóbb zsarnokot „Isteni comödiájában,“ ’s érde
kessé tévé a’ gyűlöletes férfiút, egész lapot szen
telve szenvedésinek. A’ kritikusok nagyítottnak 
hiszik a’ hagyományt, melly szerint több napig rá
gódott előtte elhunyt fiai* csontjain az éhségtől gyö
törtetek. apa; ’s Dante szerint is, fiai’ elhunyta u- 
táo csak két napig élt Ugolino, midőn

•

„tokibb az éhség» mint a’ fájdalom 
ölé m e g ......................................“

Mindeneseire borzasztó emlékezet! melly 
hangosban szól eszázad’ emberei’ jelleme- ’s er-

8*
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JfUksaifffl i mini m k bérlett tolla! fri krónika vas
kos foliantjai. —  Dante ef kebelagylalé keménysé
get festő verseit így végzi:

fSAW PIm , vitujNipi© déllé genii,

Ctil m i  oonte Ugolino areve mm 
w tv®r tredito I®’ deli® caatella $
Nöb döisl tu I figlíuoli porr® a tel croe®, 
Innooenti facea ¥ etá novella*
Mobilt Tebe l<#

Inferno , Caat® XXXIII.

#
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LIVORNO.

LIforno' arcxa. —  Terítésiek* — Gályarabolr. — A* zsidók. 
—. Moateneroi csodakép. — Ardeissa* — Veszteglő lotéiet; 
rév. IUgál; örtoroiaj® — Síékoe-templom. Iftadici 
I-iŐ Ferdínand* szobra. — Vámnorompdnáli bajok. — Líyob- 
női retturinok ’a agy angol utas.

Még nem vala dél, midén Pizát odafagyva, 
a* télé csak két rövid postaállomásnyira eső Livor- 
noba úton valáok. —  A* permeteg záporrá növe
kedett , ’s mi iszonyú focskosan hajtánk be Toscana’ 
szabad révébe,- melly feledve hajdani nevél, #) 
minden - históriai emlék, minden művészi kincs 
nélkül fekszik angol-amerikai Uzérzajáva! a’ tyrrheni

*) A’ romaiaknál „Portat Hercul i svagy  „Porta* La- 
bronii44 név átáll volt iunéretes*



tenger’ e partjain. Mintha kiértünk volna a szép Itá
liából, midőn Livorno’ sorompóin bemenőnk: any- 
nyira tapasztalható az életkülönbség e város, ’s a’ 
már látottak között. A’ gyülevész nép, melly itt val
lás- és nemzetkülönbség nélkül telepedhetik meg, 
világvárosi arezot Önt Lfvornora, mellyben hiába 
keresnék a’ nagyot teremthető honfiúi érzés kifeje
zéseit. Livorno egészen a’ mai kor’ városa, melly
ben kiki önmagának él és épit. Nincs palota, nincs 
templom, mellyen nemes olasz izlés’s márványpa- 
zarság uralkodnék; de annál nagyobb száma a’rak
táraknak, roellyekben Németország’ vászna, Anglia1 
gyapjú- és Franciaország’ selyemszövetei gyüjtetntk 
halomra. Piza emelé e ' kereskedői emléket, mint
egy boszuló angyalul a kevély Genuának, melly őt 
porig alázta le; talán nem is eszmélve arra, hogy 

mi olly sokszor megtörtént egyesekkel is — ■ 
önéletével fog adni életet a’ bőszé’ édes érzetének!

Livorno’ terhészei (facchini) europaszerte ne
vezetesek —  szemtelenségekül. Kocsink roegállván, 
rongyos embercsapat vévé azt körül, ’s a’ hány da
rab volt pogyászunk: annyi ragadta meg azt úgy, 
hogy külön viteték fel pálczánk, külön kalaptokunk, 
málhánk, ’s csak kevésben múlt, hogy esernyőnket 
is le nem kapák fejünk fölül a’ nápolyi lazzaronik’ e 
szolgálatra olly kész rokonai; ’s midőn főlérónk szó-
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bénkba, mindenák külön bért követelt, egyik a páb 
ezé é r t , mánk a’ málháért, ’s így tovább; ’s majd 
többe kerttlendett a’ pogyász’ felhordása, mint u- 
tuok’ fél favara, ha a’ becsületes pinezér észrevét
lenül értésünkre nem ad ja , hogy ez aligha nem a’ 
vetturino’ gondja.

„Igaza van!“ kiélték mindhárman, •  néhány, 
csupa nagylelkűségből nyújtott paoliva), •) a’ dijkö- 
vetetőket becsületes veüurinönkhoz utaskék; ki el
kezdő ugyan a’ mentegetőzést, mintha a' terhész- 
dij kötésünkben ép olly kevéssé foglaltatnék, mint 
a’ komp bér; de ez úttal nem fogadtaték el replicá- 
j a , mert világos vala, hogy .a’ pogyászfelhordás «’ 
beszállásolás' kiegészítő része, ’s bebizonyítók, hogy 
erre nézve a’ speziei és pietra-santai,. sőt a’ legújabb 
pisai szokás is mellettünk harczol. Hogy nem v ü t 
igaza, kitetszék abbéi, hogy nem zúgolódott, a’ 
tórhészekei -megnyugtatta, ’s azokkal bérök iránt e- 
gyezkedett.

Mig ebédlénk,  a’ zápor lecsilapuit, ’s mi a’ 
révet, ’s a’ városhoz kapcsolt külvárosokat menőnk 
megtekinteni. Útközben mindenfelé koldusok- ’s gá
lyarabokkal találkozónk, kik itt szinte, mint Pisában, *)

*) Pénz’ neme Toeeanábafc; kettis paoli —  ezU«t

hustfts.
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utcsa-tnztitáflsal foglalkoznak s alamizsnáért rinaénkod- 
nak. ÖltflBbtök egészen hasonlít azokéhoz, kiket la 
zában látánk, s dolmányuk1 hála ép’ öliJ nevetsé
ges pontossággal mutatja büntettük1 lajstromát, mint 
Fisában. A1 különbség csak az, hogy e? gályarabok 
itt szemtelenebbek, mint az Arno1 partjain levők; 
’s kik olly szerencsések, hogy a1 mai kor1 fogalma 
szerint érdekes bűnösre szabott dolmányt kapnak, 
azt jövedelemforrásul is használhatják. Mert vannak 
bűnök, naelSyeket mindenki utál: míg másokat szán, 
% elkövetőjük iránt könyörré érzékenyül. A1 csaló-, 
a rabló* és gyilkostól irtózattal fordulunk e l, s a1 
szerelmi bűnösnek, ha eseng, készséggel nyújtjuk 
filléreinket* így történt velünk is , a1 M edici J-#o 
P erd in m d  szobra’ közelében, mellyel midőn néz
hetnénk , néhány gólyarab közöl kivált egy?1smeg» 
közeliivé bennünket, könyörré, sorsa1 enyhítésére 
hívá tel sziveinket, mondván, hogy szerelme miatt 
kellene viselnie a1 súlyos békókat, mint azt dolmá
nya is mutatná. ’S megfordulván, hátán csakugyan 
© szavakban olvasóm bűntettét: „assasino per amo- 
re #) s mialatt hosszan mondó el a1 regényesen* 
gyáros történetet, melly kedvese1 kaczérséga 
miatt őt gályára vivé: már erszényemet vevém, *

*1 Gyilkos — szerelemből.



hogy megajándékoamm néhány soldival; midőn e- 
gftk pajtása, kivel talán nem szekta m^osztani aJ 
nyert alamizsnákat, közelebb jővén hozzánk, felvi
lágosító a’ dolgot

—  Ne higyék, urak! mond ez; nem szere- 
lembőlr gyilkos ő; utonéliás, rablás, 'betörés a 
bűntett, melly őt gályára vezette; a jámbor, kit 
szerelmi szenvedélye hozott körünkbe, s kire e1 
dolmány szabva volt, három évet hogy meghalt 
bujában* Ez csaló és rabló itt, mtaj volt szabad 
állapotában. ■

A? mi szerelestibőli gyilkosunk mérges szeme
ket töveit a* felfedezőre, s öklét összeszorítva, aj
kait harapva fordult el tőlünk, kik a neki szánt né- 
hány söldit megkettőzve, a felfedezőnek adók; 
nem fojthatván el a? feletti kétségünket: vájjon nem 
vala-e betanulva ez egész jelenet, s mi nem játszi- 
tánk-e ki ügyes fogással, ?s mit az egyenesen ha
zugtól megtagadáok, nena nyujtók-e az őszinteség1 
álarcza alatt tett hamis fölfedezés5 hősének ?

E’ kolduló rabcsoport, könnyű bilincse! ben, 
'valamint egyik nagy foltja Toscana1 büntető rend
szerének : úgy másrészről valóságos ostora Li§orno1 
lakói1 erkölcsének, Az élő, mozgó, járókelő bűn
nek e’ mása, lehetlen, hogy gyászkövetkezményü 
benyomást, ne szüljön a lakosok1 söpredékénél,
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«elly pedig esetekre inegj Uf^rnobaD. AJ leglrtó- 
• zatosabb feUnök’ latrom éval hátukon, s a1 legszelb 
*tabb büntetés1 tanúságával bolygván szerte a? vá
rosban : nem rettentésül, nem javító például szol- 
gáinak as néptömegnek, hanem valóságos bűn-in- 
gertll, a1 munkát -nem szerető hevesvérű olasznak* 
*S a* szomorú tapasztalás, raelly annyira igazolja 
áldásomat, nem segittet e fonák renéw eren! ¥an 
Livornonak egy negyede, az „Uj-Ve»ezíaw —  igf 
nevezve a csatornáktól^ ;mellyek« a révből azért 
vezettetéoek ide, hogy az árukat hajókon lehessen 
ki» s beszállítói az itt épült raktárakból *— melly 
valóságos barlangja a1 rablók, gyilkosok, csempészek, 
csalók és csavargóknak; látni elég e? negyedet, hogy 
meggyőződjünk: mint van neve gúnyára af lagunal 
városnak, 7s mint volna itt inkább helye a* Tizük1, és 
a* Hármak" hajdani szigorú törvényszékének, mint 
az embersaeretetet lehelő toscanai törvényeknek, 
Cieetonénk szerint alig van nap, melly ben gyilkolás: 
alig éj, melly ben betörés, rablás; aNg óra, mely
ben* orzás nem történnék ez Üj-Veneztában! E 5 szo
morú kép alkataiul szolgált egy jeles franczia utazó
nak a? halálbüntetés védelmére ■ felszólalni „Livor- 
-no és Veneziája —  mond & —  megczéfolhatüao 
védők ellenében minden erényes 'és ábrándos utó
piáknak , tmellyeknél -fogva a5 halálbüntetés1 eltörié-
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m  sirgettetik. A’.-folgárisalá*’ oevében tórdetett 
ezen rendszer, a veméetta (bosniáUis) vadságára 
vezet vissza : mert ha a’ társaság nem szolgáltat 
igazságot a’ bűntett felett: a’ megsértett egyén visz- 
szalép természeti jog iba, ’s üs gondja teezda’ gyil
kos’ megbüntetése!“ É n, ki szinte láttam » szá
mos bUataayát, a’ kisdedek’ ez iszonyú bünisknlá- 
j é t , nem akarok oily szigorú lenni itéleteinbenf’s 
nem várnám épen a’ halálbüntetés’ gyakor látványá
tól e  városrész* javulását: de ohajtq§ám jaroden- 
esetre, hogy a’ gályarabság, melly ma jobbadán 
csak nevét tattá fen, vezettessék vissza előbbi szi
gorúságára a míg majd a’ magáé- és hallgató-rend
szerek .fölötti vita’ megszűntével —  melly, úgy 
látszik, egyedül tartja függőben a’ toscanai foghá
zak’ építését —  javulás végett fognak elzárathat
n i az élő bűnök, a’ bűnre oily hajlandó éHk! sze
mei elől I

Livornoban a’ müvészetkedvelő utas néhány 
óra alatt mindent látott! Veeztegintézetét, synago- 
géját, Medici I-ő Ferdinaad’ szobrát,’s a’ közel mon- 
teneroi halmon tisztelt Madonna’ csodaképét; ’s est 
látva térjen vissza Olaszországba. melly nek közép
kori sajátságaiból, ha qj-veneziai bűnmocsárát kf- 
veszszük, mit sem tartott meg Livorno. Közel 8 #  
ezerre menő lakosai’ egy ötödét zsidók teszik, kik



'Spanyolországból és PcwptagalllMl kiüzetvéo, ven
dégszerető készséggel fogadtattak • gyarmatosokul a? 
Medicik által; ?s Leopoltf törvénye szerint minden 
polgári jogokkal felruházhatván,itt szabadon bírhatnak, 
s mint birtokosok helyhatósági hivatalokra is alkal

maztathatnak. —  Az Ardemm  nevű sétatéren, a? 
tenger partjain,szokott összegyűlni estvénkéntanép; 
de e napon üres volt e té r, mert még mindig ne
héz föllegek boríték a? tengeri, s hatalmas zúgás
sal törtek partjaira a’ délkeleti szelektől felizgatott 
habok.

Meglátogatám három vesztegintézete* legjeles- 
bikét a1 sz. Rochusról nevezettet, mely a? keres- 
kedő Lívornonak valamint első szüksége, úgy leg
nagyobb nevezetessége* A’ dögtnirígy ‘elleni óva- 
kodást alig lehetne biztosbbá tenni, mint itt téte
tett; de a magyar partvidéken épült Martiusdii- 
czaít ez csak terjedelmességre múlja fölül, és —  
népességre! Ebben forr az őrködés alatti élet: a1 
mi gyönyört!, czélszerll veszteglőnkben ritka a 
gyanús egészségű látogató! —  Á1 rév biztos és 
kényelmes, de gyakor elöntéseknek van kitéve, Js 
a1 bejárás az előtte elterülő zátonyok miatt nehéz > 
hanem ez nem akadályozza,- hogy árboczerdőt ne 
képezzen benne a világ minden tengeréről ide vl» 

. torlázé hajók1 nagy serege.
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A’ rév előtt hossza kőgát nyúlik e l , roellyre 
a’ zajló habok miatt ki nem meheték; ennek elle
nében áll egy sziklán az őrtorony, mellyel a’ pizai 
köztársaság emeltetett 1303-ban, midőn feledni 
kezdék a’ hajók az Arno’ torkolatát! Könnyű, csi
nos épület, két egymásra állított toronybul alkotva. 
—  Pizai mű!

Livomo’ tizenegy temploma közöl csak szé
kes-egyházát néztem meg, mellynek gazdagon arany
zott boltozatán, ’s G ketardiai egy freseoján, az „U- 
runk’ színváltozását" ábrázolón kívül, semmi ne
vezetessége.

A’ révszug *) mellett Medici l-ő Ferdinand’ 
márványszobra áll, kiről, mint alapítójáról, csak
ugyan nem tudott teljesen megfeledkezni Livomo, 
’s odailleszté emlékét a’ csatorna fölé, mellyet Öt 
nap alatt ötezer munkással ásatott e’ fejdelem. Ál
ló helyzetben vésve, bálát csípejére konyitva, 
míg jobbjában királypálczát tart, minden művésze
ti becs nélkül szűkölködik e’ szobor. Annál jelesb 
az annak talapzata körüli négy mór-rabszolga, réz
ből öntve Taeett mintái után, kiken a faj, külön- 
*

így hmz®m Itghelyenbon kitenni m angol „d o ck“ot; 
az olasz „d a r s © n , mint azon részét af rév’ medenoiéjé" 
nik, mellyben a* hajók kijavítás vagy lefogyvérzés Tégett, mint 
tegbiztoab helyen, tartózkodnak.
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biteő életkor, ’s a’ fájdalom' és szenvedés’ kifeje
zései mesterileg tükröződnek.

Ezeket látva, távozánk Livornobul a’ nélirttl, 
hogy színházát látni óhajtottuk volna. Én néhány 
amerikai szivarral zsebemben, ’s nti-társam E** ár, 
egy sárga burnót-bádogtokkal málhájában Utónk a1 
kocsiban, meliyet vetturinonk a’ szépen kövezett 
Ferdinanda-utczáróí a* pizai kapa melletti nagyter- 
jedelmU vámház’ színei alá hajtott be. Minden ag
godalom nélMH szálltunk le kocsinkról, ’s ©Ily arca- ■ 
czal, metly mutassa, mikép m i, jámbor étasok, 
koránsem foglalkozunk csempészettel. De biztos 
fMBEut* és szavunk nem lön elég; pogyászunkat 
föl kelle bontanunk; ’b —  oh végzet! —- 
ur bádogtokja, meliyet egész útjában szabadon 
hordott magával, ’s akadálytalanul hozott be szá
razon Toscanába is, mint csempészeti czikk, le
foglaltatott. Szabadkozott, mentegetőzött szegény 
E**, ’s mondá, hogy saemorvosság gyanánt hasz
náltatja azt vele orvosa. • Hasztalan! a’ kőszívű 
vám tiszt, minden nyájassága mellett sém könyö
rült betegszemü barátomon, kinek a’ burnót’ felét 
drágán kelle. visszavásárolnia, miután az egész 
mennyiségre szabott csempészeti birálgot lefizette.
A legnagyobb baj ránk nézve az vala, hogy e’ 
kellemetlen intermezzo több órákig tartott, ’s vet-



torínonk magunkkal együtt erősen boszankodote, 
hogy az nap Firenzébe már nem juthatunk.

Ily  szigorít eljárást azon gyöngédség után, 
mdlyet a7 inassal latárvám^hivatalnál tapasztattak, 
koránsem váriunk Toscanában; de megfejté okát 
a vámtisztek1 egyike* A8 dohányárufhatási jog, mint 
nagyfejedelmi haszonvétel, bérbe adva áll Tosca
nában , fs mintán érdekében van a? statusnak mi
nél nagyobb bért kaphatni: különös szigort paran
csol a1 csempészetekben, nehogy gyöngébb bánás
mód állal felbátorítsa azokat, s ezáltal csökkentse a? 
bérlők5 ösztönét, s ezáltal ismét az áHomény* ez ágbólí 
JSvédelmét; s miután Llvorno,^ mint ázabadr#¥J 
leginkább lí volna téve a dohány5 és k im ét' beho
zatalának: itt különös szigorral kell s? vámtisztek
nek hivatalukban eljárótok. —  Mindezt mi igen 
természetesnek találtuk; de E#* barátomnak mégis 
nehezen esett, hogy útlevél nélkül olly messze u- 
t&ztatott burnétját olly drága pénzen kelte megvál
tania. Ha Szardínián keresztül utazandó!!, ef bajon 
kétségkívül már a buffalorai hid mdlelti vámház
nál át fogott esni. —  így nem lehet bizni a1 vám*- 
tisztekben,épen mint a’ sorsban; sokszor késik kar- 
jók1 súlya, de el nem marad!

Vámsorompól szigor és végzet —  két hason- 
értelmű szó az utasnak, mellyek1 egyikét sincs ha-
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talmiban kikerülni, s m ellek ott érik leggyakrab
ban, hol legkevésbbé sejtette.

Végezve bajos vámügynökét, megindulánk. 
Az ég kiderült, s mi örömmel tézdelők a mosoly
gó vidéket vetturinonk1 könnyű ügetésg közben. Az 
ügetés azonban nemsokára megszűnt, s mi soká 
lilénk szótlanul, míg vetturinonk1 csigahaladása tü
relmünket kifárasztva, némaságunknak véget vetett 
Biztatás, dorgálás, fenyegetés, miket mindhárman 
váltogatva kisérténk m eg, mit sem használtak , lo
vaink ballagtak, mint a' magyar haladás’ nagyon 
is előrelátó férfiak A’ nap már haoyatlani kezdett, 
§ mi még messze valónk Empolitól, hol az éjt tölteni 

fogtuk; vetturinopk pedig a1 boszantásig kedves ké
nyelemmel Ült a1 bakon , gzerecsee-szivarával szá
jában.

—  H allod -e legény! szőlék végre, meg
unva nevetést ’s boszankodást; hallod-e legény, 
két testm i •) üti markodat borravalóul, ha holnap 
reggelire Firenzébe szállítasz bennünket,

—  Áh, ha úgy beszélnek, signori, lovaim 
p  legitt megértik. *S ezt mondva, gebéi közé csap
kodott, mellyek neki fnelegülve az ígért buona-Ma-

®) Pén*’ neme; egy „teatone“ körülbelül kél hosraü
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no' hallására, nemsokára befutottak Empoliba; egy 
csinos kis városkába a’ Firenzébe vezeti országúton.

Az estszürkületet csak arra fordíthatók, hogy 
a’ város’ főutczáját megtekintsük. Estelink után tár
saim nyugonni mentek, ’s különösen E** barátom 
a’ livornoi vámtörténetet akará álomba fojtani; én 
lemenék a’ kávéházba, hol néhány vendég ült egy 
ártatlan, rongyos hírlap körül, mellyet egy pápa
szemes öreg úr fenhangon olvasván, a’ többi száj- 
tátva hallgatott. Nemsokára egy alacsony, aprósze- 
mü, pirosorru u r, kiválva a’ hallgatók közöl, 
hozzám közeledett, ’s noha arczomon oívashatá, 
hogy idegen vagyok, mégis e kérdéssel kezdé meg 
vallatásét, .  mellynek egy kis bérkocsis-történet ’s 
némi felvilágitás lön a’ vége;

—- Őn idegen?
—  Szolgálatára.
—  Livomobul jön?
—  Igen is.
—  Firenzébe megy?
—  Úgy van.
—  Itt hál meg Empolíban ?

. —  Igen; nem meheténk tovább.
—  Rósz bérkocsisa van?
—  lö s z ,  mert nem akar hajtani.
—  Mikor indultak Livomobul ?

. 9



—  Ma reggel 8 órakor.
—  Eddig rég1 Firenzében lehetnének,
—  Igen 3 ha vámsorompó nem volna Livor-

ooban.
—  Talán bajok volt?
—  Csekélység. ’S iit elmondám neki E*# ba

rátom1 vámsorompói gyászos történetét, mellyr# 
helylyelközzel látszató kárörömmel kaczagott fel a go™ 
nősz olasz.

—  Szomorú; monda ő vigyorgva, midőn 
beszédemet végezém; de azon nem segíthetni. Vám
tiszteink s őreink igen-igen pontosak s lelkismerete- 
sek hivatalukban.

—  Oh e? lelkismeretes pontosságnak kétség- 
bevonhatlan bizonyítékát lön alkalmunk tapasztalni,

—  Hanem mégis rósz' vettorinojok volt. Öt, 
legfólebb hat óra alatt ide lehet hajtani Livornobul.

—  Igen, borravalóval!
—  Tudni való, hogy csak is azzal
— Mi azt mm  tudók: mert Genuában úgy 

egyezénk, hogy a1 borravaló is a1 kocsibérbe legyen 
foglalva.

—  Eoszuí, igen roszul tevék. A? bér a gaz
dáé, ki hon marad; a’ borravaló a kocsisé, ki az 
utast viszi. Ennek semmi köze ahhoz, mit gazdája 
a borravalóm! végezett.

1ÜA
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—  Tapasztaltuk, ’s nem messze innen segí- 
ténk a’ dolgon.

—  Helyesen tevék; különben agy járhatának, 
mint járt egy angol a’ napokban , épen itt Empoli- 
bao. Oh, ő igen  szépen megfizette tudatlanságát ’s 
angol konokságát. Szegényke, még ma is sajnálom, 
ha eszembe jut. ’S így szólva olly jóizőn kaczagott, 
hogy csak gerjesztó vágyamat az angol’ történetét 
hallhatni.

—  Szegényke! Na, de úgy járnak a’ tapasz
talatlanok , kik idegen földön utaznak a’ nélkül, 
hogy magoknak szokásairól az országnak, mellyet 
bejárnak, előre tudomást szerezni iparkodnának, 
és alkujokon csak szőrszálnyit sem akarnak tágítni. 
Hallja csak ön:

„Lord S** Romából jővén, Livomoban alkura 
lép egy vetturinoval, ki tudva, hogy angol lorddal 
van dolga, jó drágára szabá a’ vitelbért; ’s épen 
úgy, mint önök, a’ vitelbérbe a’ borravalót is be- 
foglalá. Kiköttetett, hogy Livornotui Firenzéig csak 
E^polibau kelljen lovakat váltani, ’s a’ vetturino 
tartsteék Livornobul reggel elindulva, délesti órák
ban őt Firenzébe szállítani. Kihajtanak ügetve Livor
nobul ; de nemsokára ellassudnak a’ lovak, ’s a’ 
kocsis filtyörészve szíjjá a’ bakon pipáját. A’ lord 
nem gyanítván a’ kocsis’ taktikáját, egyideig türel- 
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mesén nézi a’ ballagási; majd kikiált kocsijából: ve
lőre , előre , hajts hamar !“

—  Mennyi borravalói kapok ? kérdi őt a1 
kocsis?

—  Balkát sem; viszonzá haragosan, a1 lord. 
Mindent megfizettem uradnak*

—  Hja, az uramé volt; viszonzá a? kocsis.
—  Nekem ahhoz semmi közöm; én mindent 

megfizettem, s oyolcz éra alatt Firenzében kell 
lenni.

—  Sajnálom; de borravaló nélkül lépést me
gyünk , s igy elgondolhatja, signore, hogy nyolcz 
éra alatt léhetlen Firenzébe érnünk.

A’ vetturino lépést hajtott, s az angol oya- 
kaskodva mérgelődött. Haragja iszonyú lön, midőn 
Poutederát elérve, a1 livornoi bérkocsis a1 fogadó 
előtt megáll, lovait kifogja, ?s helyette egy másik 
fogja be elnyuzott gebéit ő lordsága’ nehéz kocsijába/

—  Mi ez? kérdi a’ lord felindulva. .
-—» Kifogok; mond a’ livornoi kocsis egész 

nyugalminak
—  Én pedig befogok, válaszolá a1 ||p 8 c ? 

vezetője.
—  Nem igy volt az alku. Csak hajts te to

vább ; kiálta az angol a? livornoi kocsishoz.
—  Mit kapok borravalóul ?

ni
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—  Már mondtam, egy balkát sem,
—  Tehát kifogok,
—  Nem szabad itt kifognod,
—  Hol a* szerződés, melly tiltaná l
—  Megfizettem mindent, mond a’ lord.
—  Uramnak, igen; de nem nékem. Hol az

írás f
A* lord leszáll, hogy bíróhoz menjen; ’s a1 

vetturino kaczagva felel: szabadon , ha írott szer
ződése van; e* nélkül hiába fárad*

Mit volt tennie a5 lordnak; visszaült kocsijába; 
a8 gebék szörnyű lassn lépésben megindultak, ’s ő 
késő este ért Empoliba,

—  Mellyik fogadóba hajtsak hálásra, signo- 
re? kérdi lovast megállítva, ’s a’ kocsi* ajtajához 
lépve a’ pontederai vetturino, midőn Empolíba ér
tek,

—  Firenzében vagyunk már? kérdi a* lord.
—  Nem, csak Empoiiban*
—  Hisz* itt nem hálunk meg. Az alku nem 

igy volt.
—  Én az alkuról mit sem tudok; csak azt ' 

tudom, hogy ön nem fizet borravalót
—  Nekem Firenzébe kell mennem*
A* vetturinQ felült helyére, ’s megcsapkodva 

gebéit, behajtott egy fészer alá, ’s lovait kezdé kifogni.



—  Mit mivelsz fkérdi a’ lord.
—  Kifogok, mond a’ vetturino; látja, sig

nore, hogy lovaim nem győzik.
—  Jó, csak fogjon hamar a’ másik.
—  Tilstint itt terem. ’S ezzel a’ pontederai 

kocsis távozott.
Halotti csend fogó körül a’ lordot a’ nagy sö

tétségben, ki nem tudva, mi történik vele, s nem 
valami rabló-fészekbe vezette-e átkozott vetturinoja, 
hosszasb várakozás után legényét szólítja, nézné meg: 
hol és mikép vannak ? Legénye leszáll, ’s lámpát 
gyújtva megvizsgálja helyzetüket, ’s válaszol urá
nak , hogy fészerben volnának, meüynek kapuit hi
ába Ugyekeznék kinyitni.

Leszáll nagymérgesen a’ lord, hogy meggyőz
ze magát azokrul, miket szolgája mond vala. Zör
get, kiáltoz, feszegeti az ajtót; mind hasztalan. 
Semmi nesz, semmi életjel. Végre látva, miképen 
legokosb leendne, ha végzetében, mellybe makacs
sága miatt gonosz vetturinoja vezeté, megnyugod
nék: visszaült kocsijába, ’s őrködést parancsolva 
szolgájának, boszú és méreg közt álomba merült.

Reggel korán megnyílik a’ fészer’ ajtaja, ’s egy 
vetturino jő, tudakolva: nem volna-e ott egy an
gol utazó’ kocsija, mellybe fognia kellene ?

A’ lord leugorva a’ kocsiból, nádjával rohan-
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Ja meg a1 befogáshoz kezdő v é te ln é l, ki féirevo- 
oulással kerüli ki a1 csapásra emelt hol1 guhaml&sát, 
s kevésben mell, hogy az erőktfdő lord földre nem 
suhant botja után*

—  Mi baja van az árnak én velem f kérdi 
meglepetést tettetve a? vetturioo.

Ekkor vévé észre a1 lord; hogy ismét más 
embere van, s aagymérgesen kérdi: hol van azon 
kocsis, ki őt Pontederából ide hozá ?

—  Ütőn, hazafelé; lön a’ válasz.
—  Az átkozott f
—  Akarja, hogy távozzam?
—  Az ördögbe! Fogj és menjünk.
—  Tüstint készen vagyok. ’S a’ borravaló ?
—  Hat paoli, ha három óra alatt Firenzébe 

hajtasz*
—  Oh, borravalóval, signore, bárom óra 

sok is ; kettő alatt is könnyen beérünk.
A1 lord, míg üj vetturieoja a befogással el* 

készült, huszonnégy órai böjt után reggelizett, s 
nemsokára álon volt, Firenzébe érve, mint később 
hallók, panaszt tett a' rendőrségnél, hol szerződé- 
se előmutatása kéretett* Ennek hiányában minő 
lett az ítélet ? képzelheti, signore. —  Elutasittatott.u

—- A5 leezke jó, kivált a’ makacs angolnak; 
mondám mosolygva.



—  Hja! furcsa emberek ezek a1 mi vetterí- 
ncrink; folytató egyet szippantva víolaszín-orra ola

szom : rajtok nem lehet kifogni, kivált ba írott szer* 
ződést nem köt velők az utas*

—- Ezt volt szerencsém némileg tapasztalni; 
jegyzém meg én, hajóbéri esetünkre gondolva* —  
De mondja meg ön, mint van az, hogy a kormány 
illy zsarlásokat és csalásokat olly nagyon lábra hagy 
kapni türelmével?

—  De hát mit tegyen ? engednie kell a nép* 
szokásnak, hogy nyugalomban tartsa kormányzottait. 
Nálunk minden népszerű; apáról fiára szállnak át az 
illy hagyományok, s a1 különböző kormány, melly 
a hajdani köztársaság óta egymást követé, csak az 
által tartható fen magát, ha tiszteié szokásait a1 nép* 
nek, melly korán felszabadná magát az aristocratia1 
nyomása alól E’ bérkocsisok egyik kifejezése a1 né
pies kereskedésnek, melly ősidőktől óta olly szaba^ 
dón gyakoroltatott nagytól és kicsinytől Firenzében; 
innen van, hogy a kormány, meílynek érdekében 
van a1 nép’ lehető legnagyobb számát kielégítői, ön
maga gyorskocsikat nem állít; a? rendezett fuvaro
zási köz vállalkozásoknak pedig olly föltételeket szab, 
meliyek mellett azok soká fen nem állhatván : kény
telenek e keresetágat egészen a’ vetturinoknak át
engedni. Az idegenektől nincs mit tartani: ha meg-
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csalatoak, magok okai; ’s ha zúgolódnak, békét- 
leokednek, könnyen tovább utasíthatók. A1 nép itt 
marad, s ennek békében tartása, ?ö a lehetőségig 
kielégítése fő gond a kormány1 részéről

Gyönyörű politika ? gondolám. Midőn mind
kettőn lehetne segítni, s pedig talán könnyű mód
dal: Így engedni át a? szegély utast a1 furfangos 
bérkocsisoknak zsákmányol!

A' kávéház azonban kiürült, s az én olaszom 
is , kiben sohasem mertem • volna illy anti-machia- 
vellisticus politicust gyanflni, jó estét kívánva tá
vozott.

Másnap elbeszélőm e . történetkét úti-társaim
nak; kik s2Íntolly jóizűn megkaczagik a? nyakas an
gol lordot, mint enmagam; s midőn kocsiba lilénk, 
az igért két testonsra még egypár padit ajánlánk bér
kocsisunknak , ha idején víend be Firenzébe.

Reggeli 9 órakor a' ,, P&rta** Smm~Frimdh% 
hajtott be vettorínonk, hol útleveleink elszedetvén, 
oda utasittatánk, hogy magunkat 48  óra alatt a 
rendőrségi hivatalnál mtilaszthatlanu! jelentsük*



III.

FIRENZE.

Az Arao* partjai. — Szalmakalapok. — Viráglányok. — Kö-. 
rUltekíntés Firenzében. — A6 domo és a’ firenzei művészek ; 
Dante* köve. —* Ghiberti. — Piazza dél graci-duca. — Palazzo 
vecchio. — A’ Medicik. — Savonarola.

Mint kies angolkertbee vonul az ét keresztül 
halmokkal megszórt völgyein az Árrto1 folyamnak, 
mellyel, miután Pizánál elhagyónk, Fom aceit* 
mellett —  az első postaállomásnál Livornotul —  
ismét megközelítünk, s Firenzéig aztán el sem ha
gyunk. Á1 késő ősz1 daczára Is mosolygó mezők, ál
talános jólétet mutató városkák és falvak teszik kel
lemesekké e völgyeket, mellyeken hajdan PIza ’s 
Firenzének pápai s német-császári pártokra oszlott
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polgárai M) küzdöttek, s mellyeket ma , az egye
sült respublicák1 szelíd fejdelme a la tt, áldáshozó 
béke1 ölében a1 lehető legnagyobb gond- és szorga
lommal müveinek a! bizonyosan szabadabb, ’s an- 
nálfogva szerencsésb lakosok: szent sugárai alatt 
a dicsőségnek, mellyet atyjaik, nemannyira sza~* 
badságért vérző aczélukkal: mint inkább a1 művé
szet1 ihletett ecsete- ’s vésüjével vontak azok1 sze- 
lidkék egére* ?S az elégültség1 boldogító érzete tük
rözi magát arczain ©? népnek, melly menten nyo
masztó rabláncztól, ?s távol politícai forrongások
tól, derült kedvvel lát munkája után, s békében, 
bántatlanul élvezi földje1 gyümölcsét, melly okos 
fáradozásinak jutalma*

Históriai emlékekben legnevezetesb ez út5 men
tiben Empoli, hol 1260-ban Firenze1 sorsa felett ve
tettek koczkát a? nápolyi védúr1 helyettesével elégü- 
letlen ghibellinek. Egy ember menté meg a1 várost, 
mellyben akkor már a’szépmüvészetek ’s tudományok1 
új korszakának hajnala kezdett felpirulni, s melly- 
ből utóbb a1 teremteni újra megtanult emberész1 
üdvsugárai szerteözönlöttek, tovaüzni a1 sötét éjho-

*) A* guelfeket és ghibellineket értem ; amazok a1 pápa-, 
ezek a’ német császárokhoz vonzódtak. E* pártok, mint eddig 
is láttuk, majd egész Italiát elboríták: de fő székük a' nyug
hatatlan Firenzében volt.
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m ályt, meliy Európát, ’s vele a’ világot elbor/tá. 
Firenze megmentetett, ’s Firenzével e’ nemes fér
fiúnak neve élni fog. A’ történetet Firenze nagy 
historicusa Machiavelliimígy jegyzé föl: ,,A’ sok
véres csatának véget vetendők a’ ghibellinek, el- 
határozák itteni gyűlésekben földig rontani Firenzét, 
mint meliy egyedül adhat e rő t, ’s biztos menedék
helyet a’ pápához szító guelfeknek. A’ sok firenzei 
polgár között csak egy volt, ki szót emelt szülővá
rosa m ellett: Farinat a degli , ez egy, ki
ellenszegült a’ vétkes merénynek, mondván: nem 
azért küzdtem ’s vérzettem annyi csatában, hogy 
hazámat rommá tegyem , hanem hogy benne biz
tosan élhessek; karjaink, mellyek tovailzék abból 
elleneinket, tartsák tőle távol azokat; ’s gyávaság 
volna lerontani azt csak azért, mert féltjük elle
neinktől nyugalmunkat. És bátor szózata légy őzé 
a’ megindult pártfeleket, kiket, ha városukat le
rontanák: nagyobb ellenségeiül tekintendőt, mint 
az abból kiűzött guelfeket" —  Így függ igen sok
szor nemzetek’ ’s városok’ sorsa egy ember magas 
jellemétől 1 És mégis e’ férfié’ házát később porig 
rontá a’ nép ; meliy midőn a nagyherczegi téren köz
ségi palotát akarna emeltetni, az építésznek meg- 
liltá, csak egy követ is rakatni a’ helyre, hol a vá
rost megmentő bátor ghibellin palotája állt! A’ nép



nem ismer dühében háladatosságot, nem nagyot ’s 
magasztost, ’s mit örtSmittasságában dicsőíte: kész 
bőszültében átkokkal özönleni e l! ----

A* firenzei szalmakalapok messze híresek a’ 
hölgyvilágban, ’s az Arno’ partjain tenyésznek a* 
rozs- és buzaszálak, menyekből e’hölgyi fejdísz ké
szül. Lantra különösen és ez é t’ mentibe*
a’ két hely , melty az ipar’ e’ nemében legjelesbet 
szokott nyújtani, hol a még zölden learatott szal
ma, mint nálunk a’ len vagy kender szokott a’ 
légre kirakatni. Nőket ’s gyönge leányokat látánk 
utczán ’s házak előtt kalapfonással foglalkozni. Va
lódi méhfáradalom, ’s végtelen türelem kívántatik 
fonásához az igen finom szalmakalapoknak, mellyek 
rendesen a’ legszebb, legsárgább buzaszalmának 
észrevehetlenül összeillesztett végcsucsaiból készít
tetnek. E ’ drága áruczikken tűi, mellyek sokszor 
több száz forintokon kelnek, vannak aztán vala
mint középszerű ’s egészen közönséges kalapok: 
úgy száz meg százféle apróságok is , mint szivar
tokok, fövegek, tarisznyák, ’s tb , mellyek itt 
szinte, mint a’közel város’raktáraiban vásárolhatók.

A’ monte-olivetoi magaslatról leereszkedve, 
az Arno által két részre osztott Firenzébe jutánk; 
’s midőn kocsink az „alla Carraja" hídon átrobog
va , annak tulsó.oldalán megáliapodék : egyszerűen

M i



csinos öltözetű, szép, nagy fekete szemű lányka 
szórt abba kosárkájából bokrétát; ajándokához szi
ves „Ben'venuti, signori“t, *) biczentvefelénk fel
virágozott 'szalmakalapkával fedett fejével. Ked
vesen lepett meg mindhármunkat e’ nyájas Üd
vözlés , ’s én bokrétámat —- mert mindenikünk ka
pott egyet -— eltevém emlékeUi a’ szives fogadta
tásnak, mellyet Firenzében tapasztal az idegen. 
Pénzt akaránk adni a’ viráglánynak, de ő mint für
ge óz szökell tova. Később találkozást vele, ’s ta- 
lálkozám többekkel is : mert sok illy csinosan öltözött 
kertészlányka bolygja á t , kivált délelőtti órákban, 
az Arno’ partjaihoz közelb eső utczákat, ’s jelesen 
a’ vendégfogadók’ környékét. E’ szokás olly ked
vesen emlékezteti a’ jövevényt nevére a’ városnak, 
meily —  mint egy franczia utazó mondja —  „ró
zsákon ’s liliomokon emelkedik a’ nélkül, hogy akár 
a’ rózsákat konyítná földre, akár a’ liliomokat.“ 
Azonban ismételve nyert bokréta után ajándékot 
vár a’ virágleány; vagy ha nem adsz, messzekerü- 
lend virágkosarával.

Megszállásunk után legott kimenénk a’ várost 
megtekinteni. A’ milly derült ’s mosolygó vidéke: 
szintolly komoly, mondhatnám komor, a’ város

*) Isten hozta Önöket.
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maga. Mini ha leventék laknák bástyarovátkos há
zait, készen fogadására az elleneknek; pedig csőn- 
des és nyugalmas, pihenve a’ százados viaskodá- 
sok5 fáradalmai alán , mellyel nyomát bástyahá
zas , mellyek1 emlékét utczái, sőt szobrai , fest
ményei tartják fen. E1 szép ellentét a1 város és vi
déke közt, meliy kedves, kecses hölgynek komoly, 
valódi férfias jellemű férj jeli szövetségéhez hason
lítható leginkább, kellemes hatással lön reára, ’s 
tübbnapi itt mulatásom alatt kedves éldeletül Fi
renze hajdan kiválólag a? népzendülések5 városa 
volt: ősfészke a gueffek- és ghibellineknek, az ö~ 
rökös pártok- ?s elkeserült harczoknak, melyeket 
a1 Bnondelmoniik és U bertik, majd a’ Fejérek 
s Feketék , ,később a' Mediáik s Pasaik a1 város1 
és állomány1 megrázkódtatásáig küzdöttek] nem is 
számítva a1 hadakat, melyeket a1 körülte fekVő ki
sebb köztársaságokkal, s jelesen Pizával viseltek, 
E1 házak, ez utczák, e píaczok azonegy időben 
lőnek nemzeti musaeumául a1 szépmüvészeteknek, 
5s a1 vércsaták1 emlékeinek, Af história felköltve ne
héz álmaikból egykori hőseit e1 kereskedő-köztársa
ságnak , mellynek gyapotszövő s festő polgárezreí 
többet Js hosszabban víttak a1 szabadságért e? né
hány talpalatnyi földön, mint milliónyi népei sok 
terjedelmes országoknak; oda állítá szemem elé
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küzdőit, zsarnokait és megszabaditóit, oda Medici- 
eit, e’ dús pártfogóit ’s ápolóit a . ' tadbmányok- és 
művészeteknek, kik elvégre r<5zsabékóba ,—  de 
hajh! mégis csak békóba —T szoríták a’ nyugtalan 
város’ lakóit; ’s én élni, .  halni látám azon nemze
dékek’ férfiad, kik Firenzét »z új kor’ Athenaejévé 
varázsolák; mert Roma, az örök város, sírja a’ 
pogányságnak, ’s bölcsője az európai keresztény 
világnak; de Firenze ápoló napja az európai mű
velődésnek , a' keresztény szépművészetnek, melly 
a’ pizai konyult torony’ és székes-egyház’ tetején 
kezdett felkoránylani. Örökre megfoghatlan azon 
ösztön, melly e’ viaskodó polgárságot a’ tudomá
nyok és szépmüvészetek iránt lelkesítő, ’s melly 
nemcsak tü ré , de sőt akará, hogy míg ő folyto • 
nos elégületlenségében polgárvérbe mártja vasát: 
azalatt tudósai szónoklatra oktassák magzatait, 
’s művészei szobrokkal ’s képekkel ékítsék piaczait, 
tanácstereméit. E* nyughatlan, e’ szabadság után 
sovárgó ösztön ébreszté, kényszerítő föl azon építé
szeti modort i s , melly a’ város’ palotáin , .  lakain 
látható: azon férfiasán komoly, ’s egyszerűen ne
mes , szép m odort, melly közönségesen toscanai- 
nak, vagy pórinak *) neveztetik, ’s mellynek —

) Stllo toscano, stilo ruitico.
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a’ nép’ természetéből folyván az —  semmi köze a’ 
görög, romai, x*&T gét építészeti modorhoz, mely
ikek’ mindnyáját nélkülözve, mindnyáját pótolja 
csínra, kellemre-és tartósságra. Itt nem az építész’ 
szeszélye vagy képzelete: hanem a’ szükség idézte 
föl e’ tiszta szép modort; mert a’ gazdag kereske- 
dő-aristocratának palota kellett, melly kívülről mél- 
tóságos egyszerűségével mutassa a’ ház’ hatalmas la
kóját a’ nélkül, hogy az irigy nép’ kedélyét ellen© 
ingerelje; melly belül minden lehető kényelemmel 
kínálkozzék, ’s egyszersmind védbóstyaul szolgál
jon a' gyakor zendülések’ alkalmával történendett 
megrohanások ellen. Palota és föllegvár együtt, kü
lön sajátságos építészeti modort tön szükségessé, ’s 
ezt feltalálók, szerencsésen létesiték Firenze’ épí
tészei: mert itt a’palota nem veszt kellemes külse
jéből a’ komor gránitoknak védbástyákká lett össze
illesztése miatt. E’ lakok valódi kinyomata a’ firenzei 
köztársaság’ szellemének, a’ firenzei nép’ lelkületé- 
nok, melly örökös bizalmatlanságnak, örök pártczi- 
vódásnak, a’ művészetek iránti kiolthattad előszere
tet- ’s pompa utáni sovárgássali vegyületóben fejezi 
ki magát; itt nem mondhatá a’ büszke aristocrata 
palotáját házi tűzhelyének,hanem !
Itt minden lakó' polgár, ’s minden polgár nép vata; 
a’ dús gyapjukártosoktu), kik úgy érték a’ fegyver-
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forgatást, mint a1 szövést, a legutolsó sarafoltozóig, 
*8 e sarufoltozék nem kis szerepet játszottak tör
ténetében a* városnak, melly a1 herezegi piaczhoz 
közel utczái1 egyikét uevökrül nevezé,

A? várost, mint már emlftém, az Átnő két 
egyenetlen részre osztja, A? folyam1 partjai'a város 
egész hosszában hatalmas négyszög!! gránitokkal 
béllelvék ki; a két városrész közti szakadatlan köz
lekedést pedig négy márványhid tartja fen, mely- 
Ivekhez újabb időkben, a város' felső és alsó ré
szén 5 két lánczhid járnia, Az  őszí napok' minden 
érájában számos nép járda! fel ?s alá e* partokon, 
melJyeken tol a’ csöndes Árno’ hulláimban egész so
ra tükrözi magát azon palota-váraknak ,. mellyekről 
fönebb eHlékezém, Ss mellyek közöl a' Ferröní-pa- 
lota —  ma vendégfogadó nBmr@pma czim alatt —  
a1 „Trimtáw híd1 közelében, bennem leginkább köb 
té fel & hajdani viharzó Firenze' emlékét,

Első körültekintésünk közben a1 székes-egy- 
ház-térre érzém vonzódni telkemet* —  Ott valán t 
Minő fölséges látomány e firenzei székes-egyház! 
Roppant márványtőmegen, melly nem nehézkedik 
a’ földbe, hanem lebegni látszik az ég’ gyönyörű a- 
zurjában, szinte roppant kúp emelkedik, Brumml- 
iesm  müve, mellynek csodálatával eltelt Michel
angelo, ’s mellynek eszméjével utazott Romába a?

14#



vatikáni templom’ kúpját építői. A* székes-egyház 
mellett áll a- sudár harangtorony, 
t® terve szerinti, szép alkotmánya, melyre büszke 
a’ firenzei nép, azt a szép’ eszményének ta rtva ; ’s 
a’ mi elbájolja, azt csak etornyához hasonlítja; *) és 
a’ székes-egyház előtt áll szinte a’ keresztelő-kápol
na is, melynek bronz-kapui’ egyikét, a’ 
által készítettet, Michelangelo méltónak találta, 
hogy a’ paradicsom’ ajtaját ékesítse 1 —  Ennyi 
nagyszerű, ennyi szép , ennyi felséges e’ piaczon, 
azon korhűi, midőn Firenzét a ’s /eketek
pártja dulá, mellyel, mintha nem szaggatták volna 
eléggé ön belviszályái: Pistojából vön pártfogása alá, 
hogy újabb vérengzésekre nyisson utat.

Elmondom eredetét e’ pártnak, mpljy Han
tét honából örökre kítíltá; elmondom Firenze’ láng
eszű történetírója után, néhány rövid szóval.

Pistoja első családai közt volt a’ 
eké. Történt egykor, hogy e’ két ágra szakadt csa
lád’ férfiai játékközben összeveszvén, ,
Cancellieri Vilmos’ fia, Amkardjával gyön
gén megsértené. A’ sértőt apja, bocsánatesdeklós 
végett, a’ megsértett’ apjához, kllldé.

*) „Belio, come il c»mp«nile — etép. mint »’ harang
iéról]? nójárás Firenzében.

10*
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A* kegyetlen nagybátya kezét vágatván el a meg* 
követni jött öcsnek, azon izenettel utasftá azt visz- 
sza atyjához: mondaná meg neki , mikép a' vassa- 
lí sértések, csak vassal vatának megorvosolhatók. 
Iszonyú atyafiúi boszú, de melly csak borzadfilylyal, 
s nem'csodálattal tölt el: ha e század' pártviszo* 
oyaira gondolunk! *. E? vadság1 láttára fegyverese
ket gyüjte Carlino aty ja, *s azokat Bertmecm is ; 
és a város megoszolván, mindkét félnek lőnek pár
tosai Mindkét pártvezérnek Bianca lévén ősanyja: 
az egyik e névről fe je m é t, s a1 másik, ellentétül, 
feketének nevezé magát. A’ zavar növekedvén, a? 
város kapitánya lemond hivataláról, ’s a' tanács Pis- 
tóját három évre Firenze’ felügy elése alá bocsátja.

De'Firenze sokkal békétlenebb vala, semhogy 
másoknál volt volna képes a' békét visszaállítani* 
Hogy megnyugtassa a* pistojai pártokat, önmaga 
is , észrevétlenül, fejérek- ’s feketékre  látja osz
tani polgárait; s míg azok a1 Cerchik' vezérlete a- 
lati a1 ghíbellínekkel olvadának össze: a?' feketék 
Corso Donáti főnökükkel, guelfekfcé lőnek —  ’s 
fejedelmet kérvén a5 pápától, ki kormányozná a’ 
zavaros Firenzét: harczra adának okot, mellyel 
a felingerlett, ebbeli kérelmük által szabadságát 
veszélyben látó nép , főnökük Donáti Corso ellen 
intézett, s ezt u városból kiűzvén, vele a’ guelfek
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is tovaköltözének; kiket midőn a’
városba és hatalomra visszavezetne: száműzettek a’ 
ghibellinek, ’s velők mindazok, kik a’ fekete ’s fe
jér pártok’ számkivetését tárgyszó ítéletet hozák. 
Ezek közt vaJa DanteAlighieri is ,  kinek, babo
nába visszatérni merészlene, máglyán kell vala 
megégettetnie! Dante e’ száműzetésében irta „Iste
ni comödiáját“, és nem látható többé hazáját, melly 
még csak porait sem bírja a’ dicső költőnek! Csupán 
köve maradt fen: egy szikladarab ■—- Smto 
—  a’ domo melletti utasában, mellyre leülve, a’ 
nagy mű’ haladását szemlélni, munkásait bátorítni 
szokta!

Firenze’ nagyszerű épületei majd mind a’ köz
társaság’ idejéből vannak, ’s a’ Medicik csak a’ 
„Hivatalok11 palotáját épiték. A’ „Santa-Maria-del-Fio- 
re“ nevű székes-egyház’ építése 1296-ban rendel
tetett meg. „Köz ’s magán gyülekezetekben taná- 
csoltatott —  mond az annak emelését megrendelő 
tanácsi végzés —- a’ város’ legbölcsebbei által, mi
kép nem kell a’ község’ dolgaiba kezdeni, ha a’ fo
galom nem ollyan, hogy megfeleljen a ’ szívnek, 
melly igen nagy: mert több polgárnak egyetlenegy 
akaratban egyesült leikéből forr össze.“ Aranysza
vak , ’s kivált Firenzében, a’ pártok’ örökös fész
kében , nevezetesek! Ám mi nyomora magyarok,
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a XlX-d. század5 felvilágosult korában, kik ébredé* 
sünkkermár több évek óta Mán kérkedünk, Js kik
nek pártférfiai szóval avagy tollal küzdik ki csatáro
kat, nem vagyunk képesek Oly magasztos eszmé
ket létesítői!.*. Á rm lfo  di Lapo, Giov. da Pisa5 
jeles tanítványa, a1 köztársaság építésze bíza
tott meg a1 terv1 készítése- és kivitelével Hioáros 
volt *s földrengésnek kitéve a? hely, hová az alapo
kat raknia kelle; Lopo fölépítve a5 falakat, büsz
kén szála az óriási mőhez : földrengéstől meg-
óttalak én; a1 menoykövektől ójjon meg az ég f  W  
templom, mellyen Lapo után Glotto, Gaddi ?s Or- 
gagna dolgoztak, öt századon túl épen , erősen áll 
mind napjainkig, á! m erész, nagyszerű kúpot f 
mellynek emelésére Európa művészei hivattak ősz- 
sze? a 2 4  éves Brummelíe$c& vivé ki, s belül 
Vásári boritá el tömérdek frescotval. —  A? tem
plom1 belső falai fekete ?s fejér márványnyal béllel- 
vék k i Áz építész talán a5 korában létező pártokat 
akarta ez által egyesülésre inteni? De hajh! az em
berek —  nem kövek! . . .  Á? padolatot tarka már
ványok lepik, mellyeken virágok láthatók, s köz
lök a’ liliom, Firenze1 czímere. E? templomban tar
tatott i439 -ben  ama5 nevezetes zsinat, mellyfaen 
IV* Jenő pápa, s V ili Palaeolog-János bizanczi 
császár, a1 latin Ss görög egyházak5 egyesítését
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megldsérlék. A1 hm m  levő síremlékek kiszól csak 
Bnmnellescoét s Giottoét, a festészet1 ujjáteremtŐ- 
|eét említem; Bmkmmd^ a köztársaság* bátor 
condottierje, *) sokkal inkább megfertőzteté aczélát 
szentségtörő vérrel t semhogy síremlékét e tem
plomban helyén lenni mondhatnám* ##) Szobrokban 
kivált gazdag e templom; Sansovino, Giov. dali1 
Opera’ t Donatelli’, Bandinelli', Maiano1 és Michel
angelo1 vésüí láthatók falain, oltárain és karzatán* 
Szép a „Kegyelet41 szobra, a1 9© éves Michelan
gelo1 utolsó müve* Mondják, hogy e* művész, ff- 
jókon első munkái közt is egy „Kegyeletet11 vése f 
mellf Romában a’ sz. Péter templomában látható* 
„Nevezetes —  mond egy franczia utazó —  mikép 
e? komor lángész, tliy gyöngéd ’s édes tárgygyal 
kezdé *b végesé művészi pályáját/1 Az égetett a- 
gyagból Luca de ia Rabbim által készített nagybe
csű domborzatok, mellyek a kar-papok5 sekrestyéd

*) Gondottíeri — bérv©flF®kllI — neveztettek, kik 
gytilevész fegyvereseikkel maid egyik f majd másik fejedelem1 t 
vagy köztársaság* szolgálatába szegődtek*

®e) Midőn i3 7 i-b e a  Fáenzát bevési f a* várost xsáktná- 
nyúl katonáinak eügedoéj ép* akkor érkezett Hackwood egy ko
lostor* templomába , midőn két fegyverese egy if|u spácza* bir
tokáért czivődék. A* vezér véget vetendő a* viszálynak: ka- 
résziül dőfé a’ szép begyet!
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jéoek bronz-ajtait borítják, művészeti beesőkön kívül, 
historiailag is nevezetesek: mert ezen ajtók bezá
ratásával kertllé ki Medici Lérincz a’ Pazzik által fe
jére mért halált.

Giotto’ szép tornyán áll, több jeles szobrok 
közt, Donatelfo’ „Kopasza" te. A’ gyönyörű szobor, 
keresztény érzelmeknek fölséges kifejezése, phydiá- 
szi vésővel. Midén helyére kísérné a' művész, mint 
egy áj Pygmalion, ismételve monda márványához: 
„szólj, o szólj!“ Nemes önérzet, roellyet az álta
lánosan elismert művészeti tökély nemcsak megbo
csát a’ lelkesültében büszke művésznek, de kész azt 
szentesftni is. A’ szobor néma maradt, de szól 
ajkai helyett a’ nemzedékek’ méltó csodálata.

Firenze keresztelő-kápolnát is akart e’ piaci
ra helyezni. Állt már a’ templom, mellyel romai 
oszlopok' ’s szobrok’ maradványiból rakatott hajdan 
a’ longobárd királyné Theodolinda, ’s mellynek kúp
ját belül görög művészek mozaikolák ki gazdagon , 
a’ köztársaság pedig márványnyal diszké föl belül
ről. A' benne felhalmozott kincseket bronz-ajtóknak 
kelle őrizni, ’s Andrea da gyönyörű dombor
zatokkal meghintett ajtót készfte 1339-ben. A’ 
szép mű, mellynek felállításakor a’ signoria egész 
pompában jelent m eg, vágyat gerjeszte a’ műsze
rető polgárokban, ’s a’ másik két ajtó’ készítésére
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összehivatának Európa’ művészei A’ tervkészítés
re bocsátandó művészeknek díjt adott a’ köztársa
ság, mellyből egy évig élhetvén, gond''nélkül fog
lalkozhassanak tervük’ készítésével. A’ megjelenők 
közt volt az alig 2 2  éves Ghiherti Lőrincz is , ki 
midőn e’ meghívó hirt vévé, Riminiben mulatott, 
hol Malatesla által letartóztatva, e ’ zsarnok’ fiainak 
faragcsált agyag- és viaszból játék-alakokat.

Firenzébe mehetésre nem volt költsége. - A* 
riminii müvészetkedvelŐ zsarnok aranynyal teli er
szényt adott az ifjúnak, ’s ez távozott. Jelenté ma
gát a’ bíráló választmánynál, melly Firenze* legje- 
lesb feslészei-, szobrászai- és aranyműveseiből volt 
alakítva , ’s mellytől élete’ egész jövője fUgg vala. 
A’ még semmi munkát fel nem mutatható ifjú Ghi- 
bertinek csak vágytársai Brunnellesco’ és Donatello’ a- 
jánlatára engedtetett meg a’ tervkészítésre bocsátóit 
művészek’ sorába léphetni.

Elmúlt az év , a* tervek beadattak. ■ Ghibertié 
szépnek találtatott, de a’díj Brunnellesco-, Donatel
lo- és Bartoluccionak íté lte tett! —  Ghiberti lesuj- 
tottan vonnia vissza, szép reményei’ örömszálainak 
szétfoszlása’ érzetével. A’ nevezett három művész
től-maradásra in tetik .... „Nekünk ítélte a 'nem es 
választmány a’ terv’ kivitelét, mond Brunnellesco , 
miután társaival néhány szót válla, a’ tórákhoz;
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de nekünk úgy látszik, Ghiberti tervét illeti az el* 
sőség; miért is mi önkényt visszalépünk.44

És Ghibertt fogé a? keresztelő5 főajtaját ké
szíteni !

Így tőnek Firenze5 első művészei, Ritka igaz
ságszeretet, még ritkább szerénység s győzelem 
Önmagán, hol a? művészi büszkeség hatalmas szen
vedélye ing, a? jelen s jövő kor dicsőítésével, a mér- 
lég egyik tányérában : a5 nehéz önmegtagadás elle
nében! —  Ghiberti negyven évig dolgozott a5 
bronz-ajtón, s mint aggastyán végezé a? m üvet, 
mellynek tervét'mint serdülő ifjú készitél Feláldozá 
egész életét annak kivitelére, hogy nevét örökítse, 
s ezt utoléré: mert müve csodáitatott kora- s a1 

jövő nemzedéktől Hanem dicsőségét a1 hálátlanság 
szeplősíti meg; mert midőn,a5 székes-egyház5 kúp
jának fölemeléséhez készítendő tervre újabban őssze- 
hívatának Európa művészei, Ghiberti mindent el
követett, hogy Bruonellesco kezéről a5 díjt elüsse!

Néhány szűk sikátoron át a5 nagyhe rezegi-tér
re jutánk, mellyel ezer- ?s ezerszer özönlött el pol
gárvér, ?s mellyen a1 szépmüvészetek’ alkotmányai 
a5 felbőszült néphatf öldöklései közepeit —  Michel
angelo1 „Dávidját41 kivéve —  épen maradtak: ö- 
rök bizonyságául azon szent ösztönnek, melly Fíren-
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ze népét a1 művészet’ tiszteletére inkább., mint a 
világ' bármely más nemzetét lelkesíté.

Méltóságosan, de könnyűden emelttedik e tér 
keleti részén a’ „régi palota44, mellyel ismét Lmpé 
emelt a köztársaság' korában* Gyönyört! M egvár, 
melynek szép rovátkái közöl, mint küpresz, emel
kedik égbe a sudár torony, ’s alattok a' signoria 
zászlósainak *) czimerei pompáznak: a ghibellineké, 
kiknek kormánya alatt 1298-ban a palota1 építése 
megkezdetett, veres liliom fejér mezőben; a guel- 
féké: gz. Péter kulcsaival; a1 nápolyi királyé; az 
athenaeí herczegé; a’ gyapjufestőké; a’ Medícieké; 
Napóleoné és az ausztriai házé, olly renddel, a1 
mint a1 kormány’ férfiai, a győzelmes pártok, vagy 
épen az uralkodó család változtak. £  mi leginkább jel
lemzi a pártvitáktóS szaggatott polgárok1 gondolko
zását 5 s különösen a* guelfeknek szentszékhez! ra- 
gaszkodását s vakbuzgóságát, az 1427-beeí tettük: 
midőn látva, mint nem képes őket ember kormányozni, 
Krisztust választók királyukká, ’s czímerét odailleszték 
e? várpalota' rovátkái alá, Gaultler —  athenaeí bér- 
czeg —  és a’.gyapjufestők’ czimerei köaé! Hányszor 
zavargóit fel ez időtUl óta a népindulat1 tengere fe-

*) Gonfaíooiere : ki a' város* czimszentjének zászlóját bor- 

dozá* Első tisztviselő sok olasz köztársaságban*



neketten raéSyiből e város5 polgárinál, ?s e5 czime- 
rek , mint becses krónikái a1 köztársaság1 kormány
zóinak , '  ott állnak épen s békességben egymás 
mellett Okos, előrelátó nép , raelly egyedül érezé: 
mint mm  lehet a1 históriának csak egy sorát is ki
törtem vak dühvei!

A1 palota5 udvarában! porphirból készült szö
kőkút5 közepén Verocckio szép bronz-gyermekcséje 
áll. A5 folyosókat márványoszlopok emelik, s a1 
boltozatokat raffaelloi modorban festett mosolygó 
frescok ékesítik, végtelen ellentétet képezve a pa
lota5 komor külsejével. A 5 palota1 első emeletében 
van Savonarota, e valódi republicanus szerzetes 
javaslatára épített tanácsterem, mellyben ezer pol
gárnál több vehetett részt a1 köz ügyek feletti vitat
kozásban. Tömérdek falain Vásári5 igen középszerű 
frescoi láthatók; Ligozxí jelest ecsete azon külö
nös történetet ábrázolja, midőn 1300-ban Vili. 
Bonífácz pápa előtt tizenkét fejedelem1 követe jelent 
meg az általa hirdetett első jubileum 5 ünneplésére, 
s  ef tizenkét követ mind firenzei származású volt f 
A5 szobrok, mellyek e? teremet ékesítik, Firenze1 
elsőrangú művészeitől vósettek. Bacio B ándinéi, 
a5 legszorgalmasabb, hatot állíta ide; egyet Giov. 
da Bologna: a5 bűnt legyőző erényt; ’s egy félig 
bevégzettet Michelangelo: „a5 Diadalt41.
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k } Barberia-torony kiegészítő része e1 palotá
nak Hajdan börtön vala, később fakamrául hasz
náltatott 1 ? torony tartja fen szomorú emlékét azon 
négy napnak, mellyeket a1 nemeslelkü Medici Kmmm, 
hosszú életében, kétségkívül a:í legkínosban tölte. 
Áz eset megérdemli, hogy naplómba jegyezzem.

A1 Firenzében nagy becsben tartott gyapjú- 
kártosok közöl váltak ki a’ Medicik, kiknek érdemük 
a tudományok és szépmüvészetek körül szintolly 
halhatatlan: mint milly fényes örökre nevük a fej- 
delinek9 sorában, hová magokat a* nép5 tömegéből 
felküzdötték.

Az első Medici! 1342-ben említi a történet 
Jámm vala ez, ki Lucca* kapitányául neveztetvén, 
midőn a várost Piza* hadai elem védei nem tudá: 
Gaultler* parancsára lenyakaztatott. E5 zsarnok-ber- 
czeg5 gyalázatos ellizetése után, mellyben már nagy 
szerepet játszott a1 bősz út lihegő Medicik1 családa, 
a1 fellázadt nép Medici JShilwmtert zászlóssá tévé; 
de m , Letudom! együtt, ki a mezftlébos pórbul 
zendülés közepeit zászlősságra emeltetett, ismét le
kén yszerfttetvén a? magas polczrul: a zavargások
ban már folyvást szereplő Medicik csak Kozma ál
tal teheték izilárdabbá közökben a hatalmat ez in
gatag s állhatatlan nép felett, melly —• mint már

U 7
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Machiavelli megjegyzé —  „a? szabadságol feniartaní 
nem tudja, s a szolgaságot tűrni nem képes!!“ 

Kozma, családja5 tömérdek kincseivel, mely- 
lyekkel hon a* polgárok5 ezreit, kiin több fejedelme
ket tön adósaivá, nagy lelki tehetséget s bátor, ah 
szánt jellemet köte össze. De épen e? tulajdonok 
szereztek Kozmának elleneket, kik közál Biaaldo 
A töüxii a5 Medici család1 régi vetélytársa, volt a5 
leghatalmasb. 1433-ban Albizzi5 barátja Gmaiagni 
lön zászlóssá; Kozma, aJ volt zászlós, számadásra 
idéztetik, de a5 mint a? palotában megjelenik: l i -  
oaldo fegyverre híja fel czimboráít, kik Kozma' é- 
lete ?s halála felett tanácskoznak. Kozma5 adósai in
gadoznak , s 5 M uhm líi Frigyes őrsége alatt 
a1 Barberia-toronyba záratik, honnan a1 nép5 zavar
gásait, fegyverzörgéseit, lármáját hallhatá. Az é- 
let5 szeretető feltámada Kozmában, s félve a meg- 
mérgeztetéstől, négy napig visszautasító a5 nyújtott 
étkeket. A1 becsületes őr megszánta foglyát, s 
hogy meggyőzze tiszta szándékáról, önmaga evett 
előtte m  eledelekből, mellyeket eléje tett vala. 
Kozma1 bátorsága újra üdült; s egy biztos embere 
által ezer aranyat küldve az áj zászlósnak, számki
vetésre ítéltetett —  A5 jövő évben visszahivatott, 
s a nép mint jótevőjét üdvözlé, § mint a1 hmm 
atyját kisóró sírjába I



lé g  egy összeesküvést, a' Paziikét; s még 
két száműzetést kelle túlélnie a1 Medici családnak, 
míg Qiammsi G m im m l 1727-ben végképen ki- 
halt volt Három századon á t , melly alatt Firenzé
ben a hatalmat bírták, majdnem folytonosan férfia
kat szült e ház, kikhez művészet- s tudomány- 
szeretetre nézve hasonlót mm  mutathatnak fel az ó 
s új világ1 fejdelemcsaládi. Kozma az I-ő és Lőrincz 
a? mmgf$ágm9 e’ XlV-d. Lajosa Toscanának, több ’s 
nagyobb szolgálatot tőnek népüknek fs az emberiség
nek, mint korük’ minden fejedelmei együtt véve!

Á1 palota előtt Michelangelo1 „Dávid“ja , ’s 
Bándinéin1 „Cacust földre sújtó Herculesea állanak 
óriási nagyságban. Mindkettő1 érdeméről különbözők 
a1 vélemények. „Dávid4* a? mivész1 ifjúkori szobra, 
melynek megvannak bájai, meg hiányai; „Cacus46- 
mák csak feje ’s nyaka mondathatik tökélyesmek. Ál
talában Bándinéiig mint Michelangelo* vetélytársa, 
csak különczködése, ’s még inkább a nagy művész 
és CeUim gyülllése által tünteté ki magát. Mond
ják, hogy a1 büszke szobrász Herculesében önmagát 
akará személyesítni, ’s Cacusnak líchelangelot kell 
vala képviselnie. A’ gondolat merész, sőt vakmerő 
vala; a1 m í nem sükerült

A’ tér déli oldalén áll a* Loggia de9 L anxt, 
Orgagna által építve. Csinos, szilárd, nagyszerű,
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könnyű épület, Svezetei gyönyörük. Hajdan a’ folyó
sé n !  , mellyel ezen ivezetek borítnak, történlek 
a’ piaczra csőditelt néphez a szónoklatok; később 
a’ Medicik’ láncsásai tanyáztak benne, kiktől mai ne
vét nyeré. A’ folyosón három szobor é li; jeles mind, 
’s dísze Firenzének. Bemvenuto „Perseus“a, 
mellyel ezer baj ’s kín között olvasztott érczekből 
önte a’ művész, rövid lábai miatt többektől talán 
tulszigorún is biráltatik. A’ szép domborzatokat, 
mellyek talapzatát ékesítik, nem látbatám jól, mert 
a’ fa-alkat ’s deszka-sátor, melly mintavevés végett 
köréje rakaték, elhomályosítá azokat. Alján, Ju
piter’ lábainál, e felirás olvasható: „Te, fili, si 
quis laeserit, ultor ero“; melly jelszó igen jól illett az 
indulatos művészhez , ki ép olly ügyesen ’s bátran 
tnda bánni gyilkával, mint vésőjével. —  
lo „Judith“ja inkább politicai körülmények, mint a 
szobor’ tökélye által lön nevezetessé. Képviselője 
az a’ népdühnek, melly 1495-ben Medici Pétert a’ 
városbul kiűzve: kizsákmányolt palotájából e’ szob
rot ide állítá, ’s dühe emlékéül talapzatára e’ sza
vakat véseté: „Exemplum salut. publ. cives posue- 
re. MCCCCXCV.“ — - ,,A’ Sabinák’ elragadtatása*1 
Giovatmi dm Bologna szép müve, melly, midőn 

a’ mester’ műhelyéből kikerült, egész Olaszország
ban nagy örömmel üdvezeltetett. Többen aljas csap-
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scékí történet’ ábrázolását akarják benne látni, hol 
égy ittas vitéz, földre sújtva a’ fé rjt, nejét 405̂  
hurczolja! lám  azonban egészen más hatással volt 

szobor, ’s Roma’ bátor vitézeit varázslá emlé
kezetembe , kiknek tette, az igaz, nem sokkal volt 
nem est, mint bármeliy közönséges csapszéki hősé, 
ki szomszédja’ hölgye iránt gyűlt vétkes szerelem
re : de a’ nemes ízlés, mellyel a’ művész szobrát 
készíté, széppé varázsolja e’ míndennapiságot. V  
szobor' talapzatán bronzbul készült gyönyörű dom
borzat látható, mellyel alig vön észre azon férfié, 
ki a’ szobor’ nagy hírére Romából lóháton jővén 
Firenzébe, midőn azt meglátá, felkiálta; „Ez tehát 
a’ m ű , mellyel olly nagy lármát ütnek!“ ’s ezt 
mondva a’ nélkül, hogy ménjéről leszállna, visz- 
szütovagolt Romába! E’ szobor mindenesetre a’ leg
szebbek’ egyike az e’ téren állók közt, ’s a’ mű
vész —  Michelangelo’ tanítványa —  kit a* Medicik' 
müvészetszeretetének híre vonzott NémetalföidrőJ 
Firenzébe, d íszre  van nagy mesterének.

Mielőtt e’ gyönyörű piaczot elhagynék, illik 
megtekintenünk a’ szép szökőkutat, mellynek azo- 
bwrzatai, I-ő Kozma’ parancsára,. %  által
készíttettek. A’ művészet, de maga a’ hely is, mely* 
lyen e’ kút emelve van, figyelmet érdemel. A’ ré* 
gi palotát, mint érintém, már Arnolfo Lapo kény-

•it
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leien voltba térarány’-nagy sérelmével,a1 placz együk 
szegletére építői —  az Ubertik* háza miatt; *s e 
házhelyen később (I498~d. május 25-A j Savóm- 
róla JforomoM, ezen olaszországi Luther, két do-* 
mokosréndi társával megégette tett! A* rettentbetlen, 
vakbuzgó barát, ki a' nagyságos Lőrincinek végé
ráiban föltételeket szabott bűnei* bocsánatéra —  s 
e föltételek közt Firenze’ szabadsága volt ! —  ki e* vá
rost a? Medicik* második számkivetése alatt utotezor 
alakítá köztársasággá; kinek ihletett szónoklatára 
Fra-Bartolomeo1 ecsete megszűnt világi tárgyakkal 
foglalkozni, ’s a* firenzei nép fényüzési bútorait *s 
öltözékeit önkényt raká máglyára a város* utcáéin: 
nem állhata ellen a mennyklvekoek, mellyek rá az 
általa szigorúan bírált Vatikánból szórattak! Az ö- 
rökké ingatag, mindig rövid emlékezésü nép, m ely
nek Savonarola Őszinte barátja, védője, felszabadí
tója volt: halálát ohajtá, midőn a vatikáni menny
kő* következtében, *az általa elapított tanács őt a' 
szónokszékből letiltva, szava* hatásvarázsát a -nép
re megszüntető, s ez épen oHy dühös szenvedély- 
lyel vonczolá' őt-a* máglyára: mint milly végtelen 
dicsőítéssel'figyelt- előbb szavára, ’s vakbuzgó tisz
telettel csókoló ruhája* peremét! Savonarola a* nagy
hercegi téren , Firenze* "népe* nagy - mulatságára 
megégethetett De alig lön hamuvá a* hatalmas* szó-
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nők: a* nép ismét megbáná tettét, ’s  kit lángokba 
vitt, halála után vértanúként kezdett tisztelni. Éven
ként— május’ 23-dika’ éjjelén— virággal tön meg
hintve a’ hely, hol Savonarola megégettetett, ’s é- 
venként összesereglett a’ nép e’ helyen, tisztelni 
volt barátja’ emlékét. De mint az illy körülmények
ben igen megfogható, megújultak itt évenként a’ 
vallásos czivódások is , mellyeknek hogy I-ő Kozma 
a’ vakbuzgó nép’ ingerlése nélkül véget vessen: Am- 
manatot hivatá, ’s ez gyönyörű szökókutat állttá 
a’ helyre, hol •avonarola’ máglyája emelkedett.

0  nép, melly szenvedélyedben magadhoz mind 
máig hasonló vagy, miért nem ad az ég összesUlt 
erőd’ ellenállhatlan hatalmával arányban álló értelmet 1

11*



XXII.
r •

FIRENZE.

NépUnnepek. Lpngo V Arno, tfciiU-lfaria-NovelIa ; 
Pocoaeclp ; spanyol képolp*. — Riccardi-, Strqyzi- ói Pitti- 
paloták. -— Reviczky; Jtfarkó. — Pergola; Cocom^ro, — 
Mozaik-asztalok, — Fr* pénzváltó» és vasutak. — Boncz- 
viassok.

Az ősz talán legunalraasb évszak Firenzében, 
honi nemesség —  mert a* herczegek ?s nagy”* 

herczegek alatt ismét főiéledt.Firenze5 nemessége 
—  ilyenkor nyaralójában van: az itt telelő idege- 
nek pedig még nem érkeztek meg* Egyébiránt* ki 
nemannyira az éghajlat1 kellemeinek hosszabb él- 
vezhetése végett* mint inkább a1 művészet5 kincseit 
jő idelátogatni: csak őrülhet a? város1 e oéptelenségé- 
nek; mert nem kénytelen ahítatos vándorlásiban 
minden lépten holmi sziszegő angollal * fecsegő fran-
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cziával, vagy épen kémkedő oroszszel találkozni;' ror* 
legalább rám nézve, ki fltyesmit* habár cseké
lyebb adagban, ám tapasztalni mégis kénytelen va- 
lék, kiállhatlanf Egy, mit sajnosban kell nélkülöz- 
míe, a' Em beri név alatt ismeretes népünnepek „ 
melyek1 legpompásbja, legjeltemzőbbje SzenWváro1- 
napjón szokott tartatni sí Santa-Maria-Novetta tem
plom előtti té ren , a* nagyhefczegi udvar5 jelenlété-' 
ben. Á1 görögök1 olympiai játékának silány utánzá
sa ez; postakocsitok a1 daliák, kik közt- mindig- 
előre kijeleitettf a’ győzelmes, ki kénytelenül el
maradozó pályatársait hátrahagyva: a5 nép1 zajos 
lármáiétól kisérve futtat a1 sorompó' végéhez. Ezen 
ünnep, mint szinte a1 sz. Lőrioczé is , a' Medícík1 
korából maradi fen, kik a5 nép1 kegyének biztost)' 
birhatása1 tekintetéből, inelly egyedül vala képes a r  
uralkodásra sóvárgó nemesség1 ellenében «ha§aJm#iat 
megszilárdftni, nem feledkeztek meg annak mulat
ta tásáról. A1 CWcie-játék—  melyet a* feanta-Gro- 
ce templom előtti téren szokott játszani 54  nemes 
ifjú , kik két pártra oszolva, toptál rogdalának a 
kitűzött határvonal felé, mellyel az ellenpárt' ifjai 
iparkodának akadályozni —  megszűnt a1 XIH-d. 
század* közepe5 tá ján , midőn e* tér színhelyévé lön 
a* komolyabb csatának, mellyel a1 nép a’ nemesek
kel küzdött, s önrészére diadallal végzett. E1 tér
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ma kellemes sét& ely , mellyet Lipót nagyherczeg
márványpadokkal táta el köröskörtil.

Leglátogatottabb hely Firenzében a$.Amo’ éj- 
szaki partja, melly a „Carraja“ hídnál ^  -„lorgo- 
d’-Ognisanti“ piaczra letérve, a’ kies „Pwto“ba vezet, 
mellyet ünnep- s vasámaponkénUkocsik, lovagok 
s gyalogok lepnek el. „Lungo l1 Arno —  az Arno»’ 
hosszában4* keres a thai csöndesebb, s mondhat
ni, puha és henye élethez szoktatott firenzei nép 
mulatságot. Ott vannak a’ nevezetesb szépmőáru- 
si boltok, menyekben képek, szobrocskák, mo
zaikmunkák, ’stb. a* legnagyobb változatosságban 
kínálkoznak; ’s kitérve a „Trinitá41 hidra, ott ta
lálni a’még mindig nagyhírű firenzei ezüst- ’s arany
műveseknek, ríaltoi modorban, a* szép márványhidra 
rakott boltjait. Itt vannak íögtönészei, itt viráglá
nyai, ántiíjuariusai, szóval mai népéleté Firenzének.

Az Arno* hosszában „Prato“ba vezeti útról, 
a „Via-delle-Fosseu sikátor egyenesen a’ Santa- 
Maria-Novella előtti térre visz. Ugyanazon templom 
ez , mellyet Boccacciof ez élesszeszélyü előhőse 
a' novellistáknak, Decameronja első napjában *)em

*) Boccaccio száz novellát irvái^ tiz napra oaztá fel a- 
zokat; a’ hét bttlgy t, i. ’s három férfi közöl, kik e* templom' 
csarnokában találkozának ’s a’ várost pusztító dögmirígyj* elöl 
falura ménének , ott délestiórákban a’ társaság’ mulattatá-
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lít. Szép csarnoka épen úgy áll ma is , mint állott 
akkor, midén a’ költő’ hét fiatal szép hölgye az 
1348-ban Firenzét pusztított dögtnirfgy’ .szomorú 
napjaiban itt találkozott. Két domokosrendi,szerze- 
tes, Lapo’ tanítványai, építők e’ templomot, mely- 
lyet Michelangelo „nejének44 nevezett. Itt van szent 
ereklyeül Cimabueelső Madonnája, mellyel, mint 
a’ nyugati festészet' első korányét Udvezelni, An

joui Károly, nápolyi király, egész udvarával a’ fes- 
iész’ műhelyébe m ent, ’s melly nagy pompával vi
tetett mai helyére, de mellynek egész érdeme ké
sőbb a’ Raffaellok, ’s Da-Vincik’ ecsete által csak 
a’ kezdet’ tisztelésére szőrittatott; az agg Cimabue 
azonban feledve nincs; ő mutatá meg első^ hogy 
lehet! . . .  Giottoelső képeinek egyike: az ajtó 
feletti feszület. Cimabue’ Madonnájával átétlenben 
van a’ Strozá-kápolna, mellynek nagyszert) frescoi- 
ban a’ pizai Campo-Santo’ merész festészet egyiké
re ismerünk: prgagna Endrére; ki itt a’ „paradi
c s o m it festé, mellybez testvére Bemát, a’ „pok- 
lot44 adá. Mindkettő’ ecsetét Dante’, lángszelhine ve- 
zelé, ’s ők, kik a’ nagy költőt megérték, bátran 
és szerencsésen követék a’ sast magas röptében.

Sára naponként mindegyik egyegy novellát lön köteles elmon
dani. E’ tíz napi ti* novellából vált a1 „Decameran".



Bernét poklában, színié, mini a költő, ki után in
dáit volt, azonegy verembe helyezé az akfaymist&kat, 
csalókat, kéjüzéreketr és hízelgőket; ’s külön vá* 
teszté aJ botrányadókat, resteket, *stb. Ügyésze
ket nem láttam a1 képen, sem papokat! Cicero- 
eém megjegyzé : azok még mélyebb vermekben lé
vén, itt csak azért nem láthat#!:.,., le d re 1 képén 
a hölgyek alakjai’ sokkal ügyesben advák, intet a’ fér
fiakéi : talán a kebel1 szenvedélye adott kedvet s 
erőt a5 művésznek, ’s ecsetét a1 szerelem1 ihletése 
vezette f  Egyébiránt öröm itt . látni a haladást, 
mellyel a5 művészet tön ; s midőn Ciraabue híres 
Madonnája, mint alak nélküli mag ttin fel, mellf 
magában a? virág5 csiráját rejti: az Orgagnák’ s 
Massaccio’ képein már fejtését láthatni a1 csiráknak, 
mellyekből a1 jövő század5 művészei a legbájosb 
virágot varázsiák. Gimabne5 ecsete még nem adott 

 ̂ é le te t; alakjai, noha kevésbbé, miét a5 bizaocziak, 
de mereve még, és élettelenek; az CMrgagnákfiál 
a1 mereven alakokban már élet rejlik, a szív dobogd 

- —  Géiri&ndmjo, Michelangelo1 m estere, kinek 
frescoi e’ templom5 karát ékesítik, már megfogha- 
tóvá teszi a5 művészet’ magaslat-pontját, mellyre 
tanítványa a5 Sixtina-kápolna5 frescoi’ festésében e- 
melkedettf Brunnellesco’ feszületé, mellynek látá
sára Donatello felsohajta: „Te vagy képes Krisztii'
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t u s  —

sokat vésni , én csal latrokat faragok", szinte e  
templomban csügg; menyben • látható au öregebb 
Strozzi Filepnek, a’ Medicik’ örök ellenének, Mata
tta által vésett csinos síremléke is. E’ Strozzi* volt 

apja a’ firenzei Catonak, mint sokan az ifjabb Stroz- 
zi Fiiepet nevezik, kiről később talán emlékezni fogok.

A1 templommá} összekötve a’ domokosrendiek’ 
kolostora. Udvarát hosszú folyosó futja körül, nielly- 
nek fvezetei alatt inkább érdekes, mint műbecsti 
frescok láthatók; közöttük arczképe, kit
már a’ nagyherczegi térről ismerünk. Vagy én csa
lódom lavateri tapasztalatimban, vagya’ festészhi
bázta el ez arczot: rajta hiába keresnők azon vak- 
bnzgalmi elszántságot, melly őt máglyára vezette.

A’ folyosóról térhetni bé a’ „Spanyolok’ ká
polnájába" , melly egyedül azon gúnyfre-
scoja miatt érdekes, melly a’ kápolna’ jobb oldalát 
borítja. Az alakok közt némellyel Petrarca’ , —-  a’ 
festész’ barátja’ arczképét, ’s Laurájáét vélik fel
találni ; de az a rcz , melly Petrarcáénak mondatik, 
koránsem hasonlít ahhoz, mellyel Padua b ír; Lau
ráé pedig sokkal testiebb kifejezésit, semhogy az 
angyaltiszta keblű költő illy nőért epedhetett volna. 
A’ fresco’ alján sz. domokosrendi öltönyökből ebfe- 
jek vigyorgnak az eretnekek e lé , kik rókaalakban 
rajzolvák, ’s kikre azon rend’ szerzetesei által uszít-



tatnak. Az mqtiisitio* képe* itt* a szent falakon! . . .  
Á* kolostorral gyógyszertár van összekötve > hajdan 
a? Medicik1 udvari győgyszeatóra.

* Es templomtól visszatérve * paloták előtt mé
néi el, mellyel: nevezetes sierepet játszottak Fi
renze1 történetében.

A1 Sirozzi-palotát * mellf * komolyan nemes, 
egyszerűen pompás külsejével s hatalmas barna 
gránitköveivel hatott meg, Strozzi Filep emelé, ki
nek sírboltjáról fönebb emlékezém. Tervét Mmim® 
készfté , falait Cronaca épfté, s a nagy vasgyü? 
rüket, mellyekhez a1 lovagok méneiket köték, NÉ- 
coló|Caparra lakatos pőrölyzé. Boldog Idők, mi
kor mindenki szerété a3 művészetet, s a3 legkÖ~ 
zöwégesb kézmüvei, mint művészet ügettek! ♦) Fi
renze1, de sőt az egész éj építészet1 legszebb al
kotmányául tekintetett e palota * s midőn Vili d. 
Károly franczia királynak a? signoria Firenze3 neve
zetességei közt Maiano’ e? remekművét is megmu
tatná, s a1 még pórizlésü fejdelem a’ mellette álló 
Capponitól kérdené: „nemde a1 Strozzi ház ez rf  
a büszke firenzei gúnyos „igeimmel felelt i  még 
félbarbár királynak.

*
•) Nicoló Grosso, C a p a r r a  (Foglalód) melléknevét 

Medici Kozmától nyerd, mert soha sem vállalt el munkát, 
mellyre foglaló nem adatott, ’s nem dolgozott soha hitelben.
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E’ palota’ alapítójának volt fia a* firenzei Ca •' 
to , az ifjabb Strozzi Filep, ki Medici Lorenzinot, 
Medici Sándor első berczeg’ gyilkosát, mint Firen
ze’ Brutusát ödvezlé Velenczében, hol ő száműzet
ve élt, ’s hová a’ gyávalelkü orgyilkos futamlott. 
Sándor után Kozma, a’ fekcte-txalagtt Medici Já
nosnak fia ült herezegi székbe, kinek hadai Mon- 
temurlooM a’ számüzöttek’ seregét megvervén: 
Strozzit, a’ csatatérről távozni nem akarót, elfo
gok. A1 fogoly ugyanazon fellegvárba záratott, mely- 
lyet VII. Kelemen pápa, Strozzi’ ösztönzésére, ’s 
Salyiatf bibórnok’ t a n á u l  éllenére építtetett.

Midőn e fellegvár* építéséről vala szó , a’ 
bftornok nem bírván legyőzni Strozzi’ sürgeté
sét, felklóly. „ne adja az % , Strozzi, hogy 
e’ fÖllegvátj|^géIrodat építtesd!“ A’ fogolynak eszé
be iutánal'SÉamati’ szavai, ’s azokban sorsa’ jósla
tát látván: a’ kiállott kínpad’ sebei után, mely- 
lyek nem birhaták megváltására a’ gyilkos Lorenzi- 
novab czimboraságnak, melly köztök nem létezett: 
örömmel ragadá kezébe hóhérai’ egyikének bör
tönében feledt aczélát, ’s néhány sort írv a , 
mellyekben csak arra kéri Istenét, hogy ha neki a’ 
túlvilágban más boldogságot adni nem akar, lega
lább oda juttassa, hol útikat Cato ’s a’ hozzá ha
sonló erényes férfiak vannak, mellének szegezé 
az acvélt, ’s mire a’ hóhér visszatért, Strozzi már
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nem élt! —  Börtöne falán, Olivérével írva, e 
szavak valának olvashatók:

„Exoriare tUquia nostris ex ossíbes ullor.

A1 Riceardi-palotát, melly a „Yia-Largaubaij. 
a? székes-egyháztól éjszakra áll, Medici Kozma* a 
száműzött honatya épitteté. Ide menekült Lőrincz* 
midőn a* Paz^jk1 gyükétől Polizíano által megmen- 
te te tt; Is a1 mellette volt házban öletett meg Sán
dor * kit kéjhölgyének ott rá várakozása ürügye a- 
Jatt hivatott magához Lorenzioo. E? vér-tett után a 
Riccardiknak adaték el e palota, melly építője alatt 
vendógszeretőleg fogadá térés teremeibe a? Bizancz- 
ból . s Athenaeből kiűzött görögöket * kik által böl
csője lön az európai felvilágosodásnak! .

Jelenen a *?Cruscau név alatt ismeretes fi
renzei nyelvészet-academia tartja -itt üléseit* melly- 
nek bizonyosan nagyobb ?s élesebb szemrehányáso
kat , gúnyokat kelle tűrnie * mint a' mi szegény a- 
cademiánknak; a? Crusea tagjai azonban koránsem 
csüggednek, Ezen acadetnia egyedül a nyelvvel 
foglalkozik; főczélja: a! toscanai nyelv szeplőtlen fen- 
tartása. ' • .

A5 számtalan sok közöl még egy palotát kelle 
látnom, s kell látnia minden idegennek * ki Firen
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ze’ mUvésselkineeeit jő látogatni, — a* Pitti-palo- 
iát, Az Anion tú l, egy kis magaslaton, hosszan nyúl
nak el végtelen gránitfalai. A’ tömérdek fekete kö
vek —  mellyek váltogatva kiállnak, vagy visszalapul
nak —- mintha iszonyú erőszakkal rendezték volna 
önmagokat halomra; ’s e’ csodálandó szép palotát 
egy öszvórhajté rakatá —  Pitti! ki utóbb a’ Medi- 
ciekkel vetélkedett gazdagságban, ’s hatalmas, de 
szerencsétlen vágytársuk lön az maródásban. A’ 
véres’ és közel helységek’ lakosai dolgoztak-e’ rop
pant lak’ emelésén, ’s a’ latrok, gyilkosok és min
den neme a’ kicsapongóknak hordák össze tömérdek 
szikláit, mellyek közt életűk a’ törvény’ szigora el
ten bátorságban volt! Pitti feledé az em bereket, 
kik palotája' építéséhez munkával ’s pénzzel járujá- 
nak , ’s csak egy öszvére’ márványszobrát illesztő 
udvarába, alája e’ verseket vésetvén:

„lafctic&m, Itfídös et manóéra, Ufót, columnas 
fe jü l, ece te it*  trtxit e t i*pi túlit,"

A* szerencse változott —  Á? büszke kalandor is* 
mét földönfutóvá lön, ’s fejedelmi palotáját a’ Me- 
díciek vevék meg. |-ő lozraa fedett folyosóval köté 
azt össze az Arnon fs városon át a’ régi herczegí pa
lotával , melly előgondoskodás épen nem volt fölös
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leges Firenzében, hol a’ népzendülések, ha nem is 
napontiak, de bizonyosan igen gyakoriak Talárnak, 
’s  1-5 Kozma éta folyvást Toscana’ nagyherczegeinek 
szolgál udvari palotául. —-  Ammanato készíté igen 
Is szűk udvarát, mellyen az építészet’ hanyatlása 
tapasztalható; ezen túl a’ térés amphitheatrum áll 
—  ma arénának neveznék —  igen alkalmas helye a’ 
fejedelmi ünnepélyeknek.

E’ palotában, mint egy fblséges musaeumban, 
vannak összegyűjtve az olasz festészet’ mestereinek 
remekművei, közbeszőve, mint drága gyöngyökkel, 
a’ flandriai iskola’ előhőseinek néhány igen jeles 
vásznaival. Az ötszáznál többre menő képek’ jegy
zéke minden teremben külön található; azért nem 
fárasztóm olvasómat azok’ felsorolásával; de ki fo
gom teremről teremre emelni azokat, mellyek en
gem elbájoltak; mert —  a’ nélkül, hogy magam
nak különös tapintatot igényiénél; a’ festészet’ érde
me’ megítélésében —* nem akarám a’ német és- 
franczla touristáknak egymástól annyira eltérő véle
ményét kalauzul venni.

I. TEREM. Salvator Rosa’ kimondhatlan gyö
nyörű „tengervidékei", mellyeken a’ hullámok inga
doznak (4 és 15  sz. alatt). —  Rubens’ „tájképe", 
mellyen a’ fák’ levelei közt szellőket hinnél susogni 
(14). —  Bassano’ kedves „sz. Katalinja", teli hittel
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és szeretettel ( l l ) i —  Tjzteno’ „nőalakja", a’ leg
gyönyörűbb hölgy, mely a’ tökéletes szépség’ esz
ményét fejezi k i, ’s meMy -a’ festési’ Venusakéjpt 
ismeretes ( i  8). ■ '

II. TEMEM. Cigoli’ „keresztről levétele", mely- 
lyen a’ kiszenvedt Üdvözítő bünbánatot gyújt a’ ke
belben (51). —  Giulio Románé’ „bol<|. SzŰze“ , 
meliy a’ képen létható gyiktól nyert melléknevet. 
Mesterét Raffaellot, a’ jeles taniftéif-j. itt szeren-, 
esésen másoló (57).

HL TEREM. Raffaello’ „Madonnája 
gi«fau, meliy a’ bőid. Szüzet az emberileg felfog

ható mennyei dicsőidet’ viszsugarával állítja szemünk 
elé (79). —  X. Leó’ ’s még két bibornok’ arcz- 
képei, mellyek szinte e’ teremben függnek, Raffaello’ 
ecsetének nem legsikerültebb maradványai (81). —  
Rubens ,,bad’ következményein", ecsete' élethüsé- 
gévei irtózat- ’s bámulatot költ a ’ nézőben. Milly in* 
dulatkjfejezés Mars’ arczain, ki magát szeretett 
hölgye’ karjaiból kiszakasztja (86)? ’—  Itt Raffaello’ 
„Szent családa" is, meliy a’ pólyától „impannata" 
melléknév alatt lön méltán híressé (94). —  E’ te- 
rembep fllgg A lton  Kristóf5 „Judithja" is , kinek 
bájos arczvonalmain a’ meggyőződés’ sugára fedi el 

ja' szörnyű merényt (96). —  Guido len i’ „Re- 
beccája a’ kutnál", gyönyörű kép (100).
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IV. TEREM. Michelangelo „Párkáit“ cáak a- 
zért említem, mert e' lángeszű művésztől vannak? 
különben ecsete nekem itt szintolly kevéssé tetszik, 
mint Genuában. E’ párkák valóságos boncztani a- 
lakok, mellyek’ száraz bőrén át minden csont, minden 
ér látható. Utálatosak, nem mivel kegyetlenek, hiszen 
magát a’ kegyetlenséget is lehetszépen festeni; hanem 
mert a’ lángész különczködni akarván, csak mytholo- 
giai párkákat festett (113). •—- Annál meglepőbbek 
Salvator Rosa’ nagy „ c s a t á i k i  e’ nemben, véle
ményem szerint, a’ művészet’ „netovábbját érte 
el (133  é s '135). — -A* Piombo modorában ecse
telt „Ecoe homo", istenkebelt mutat a’ szenvedő em
bernek istenüeg tűrt kínvonásai alatt (119).

V. TEREM. Puligo'bájteljes „Madonnája" 
Raffaello’ ecsetével vetélkedik (155). ’S ajt én ked
ves , erőteljes Giorgioném , kit Velencze óta nem 
láttam , itt ismét szemembe tűnt. „Nymphát kerge
tő satyrja", ’s a’ „Nilból kiszabadított Mózese" is
mét hosszú perczekre lánczolának le (147  és 161). 
A’ velenczei ’s roma-firenzei iskola’ két nagy bajno
ka közt, kik .mindketten ifjan szálltak kora sirjok- 
ba, itt látható a’ kivitelben! különbség; Giorgione’ 
nympháján erővel párul a’ hölgyi szendeség; Raf- 
faello' „dél baldacóhino'1 Madonnáján (165) csak. 
női gyöngédség látható. Érzem a’ szükséges különb-
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séget, agy itympha, ’s a’ bőid. Szila között; de hölgy 
mégis mindkettő, a’festést’ ecsete alatt! —  Hanem 
olt „Ezechiel’ látása11, szinte laffaeUotul (174), hol ez 
ismét feiűimulhatlan. —  Guido Béni’ „Cleopatrája“ 
bájos némberfő, meiiy megfoghatóvá - teszi a’ romai 
imperatoraaW  hölgy általi meghddíttatását (1 7 6 ).

Még kilencz terem varu, meliyckben ssinte 
Képek függenek, s meilyekben szinte, mint az 
előbbiekben i s , márványmozaikos asztalok, vagy 
szobrok ’s egyéb művészeté ritkaságok láthatók. A'
VI. teremben leginkább feltűnt nekem e-
csete, ki Medici Ipoly tábornokot magyal- köntös
ben áhrázolá (201)! Tiziano’ koriban talán nem 
volt csak oBy ünnepi ’s pompaöltözet a’ magyar 
köntös, - mint a z , fájdalom 1 napjainkban; s ip o ly  
bibornok, kiről épen nem emlékezem, hogy a’ ma
gyarokkal legkévesb dolga is volt volna, úgy látszik, 
jobban kedveié apáink’öltözetét,mint mi, korcs ivadék!

De ki győzné felsorolni e’ szép vásznak’ leg
kitűnőbbjeit is? Andrea dél Sarto’, Fra-Bartob- 
meo’ , Veronese’, Tintoretto’, Holbein’, Van-Dick’, 
Rembrandt’ , Da-Vinci’ , Guercino', Correggio’, 
Dolci’, az Albanik’, Carraccik’ ’stb. képei fllggnek 
itt sorban; előttök elbájoltan áll meg a’ műkedvelő, 
’s a’ mai hitüres, hatáskereső ecsetekre gondolva, 
febohajt: „hová tűnél el, o szent művészet!“
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Egyikében e teremeknek (XII)  ̂ mellyek na
ponta nyitva állanak af látogatók előtt, Canova* 
1?Venusa“ látható, cárrárai márványból Szép mű: 
szerencsés utánzása a’ görög véstlnek, mellyel ko
runkban a1 possagnoi szobrász tudott leginkább 
megközelltni. Azonban úgy hiszem, nem elégíti ki 
fogalmunkat a* görög mythosz1 szerelem-istennőjéről, 
a1 hölgyí szépség5 tökélyéről, mellyel pedig előtük
röznie kellene, Lepelt borit magára, mintha bájai7 
látását irígylené! Nem tudom, miért ?

Ez alatt esteledett, s mi sieiénk Reviczky- 
hez, kínéi tegnap tevők látogatásunkat* Magyar 
szívességgel fogadtatánk a’ szép palotának pazar 
pompával butorzott tereméiben; ?s e1 napon aszta
lához hivott meg, mellyel kellemdús, lelkes nejének; 
az ausztriai küldöttség1 titkárának, s egy magyar ff- 
junak társaságában, valódi magyar vendégszeretet fő- 
szerezett, R# még mindig hőkeblü hazaik, s noha 
hona* körülményeit 5 fá különösen az országgyűlést 
levelezések5 ’s hírlapok1 utján mindig' figyelemmel 
kiséri: kérdései mégis főleg hazánkat tárgyazák. Saj
náló mindenek felett, hogy a* hon5 dolgaiban tettleges 
részt, nem vehet, s hogy munkaszerető napjait, a1 kü
lönben igen kedves Firenzében, meglehetősen unalmas 
^#ti»ec«rá“ban kell leélnie. Családi- körében első 
helyen áll nemzeti nyelvünk, mellyel lengyelszár™
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átázást! neje is ért m ár, egyetlen magzata pedig 
tisztán beszél.

Ebéd után irószobájába telepedénk, a* szép 
kandallónak vidoran lobogó tüze elé. A’ pamlagon 
aranyrámába foglalt gyönyörű tájkép állott, Salva- 
tor Kosa’ ecsetére emlékeztető. A* kép 
müve, M távol honától, mellyben afig, vagy talán 
nem is ismertetik, •) mint a’ tisztelt házi ur mon
dó, számos családa' szűk, de elégült körében, 
Firenzétől nem messze falun lakik, hol sinylő egész- . 
sége miatti csak tengve él övéinek ’s a’ művészet
nek, meilynek tájfestési szakában ecsete iegihiettebb, 
legavatottabb korunkban. És e  férfiú, kit büszkén 
nevezhetünk magunkénak, mert keble hőn dobog honá
ért, nemzetéért: nem gerjeszt bennünk vágyat, Őt, a’ 
ránk fényt derítendőt, közöttünk bírni! Százada az újra 
ébredni akaró művészetnek, talán, mint a’ középkor
ban, el fogsz ismét vonulni fölülünk a’ nélkül, hogy mi 
festészetet megkedveljük, papjait ápoljuk ?! Az anyagi 
kéjek utáni sóvárgás, melly egyik jellemvonása e’ 
kornak, elfojtja lelkűnkben a’ vágyat a’ művészet* 
szellemi élvörömei iránt.

•) Az alatt, hegy utazta! jegyzetimat aajt6 a lt  agyenge - 
tém , Markéi a9 pesti mUWállításbél már jobban ismerik hon
fitársaim*

12 *



A’ gyönyörű tájkép eladd. 1* meghagyá, em
lékeztessem arra egyik ifjúkori tehetős barátját, a’, 
derék Ü**it, ’s ajánljam megvételét. Én igérém 
kivánata’ teljesítését. *) —  Markó a’ vidéken mint 
ember és művész ismertetik, tiszteltetik, s neve és 
müvei Europa'*tninden polgárisuk .tartományiban nagy 
becsben tartatnak. Mennyire egészsége engedi, foly
vást dolgozik; képei’ legsükerültebbeit azonban -na
pi szükségei’ fedezhetése végett kénytelen alkuszok
nak engedni át olcsó pénzért, mellyel ezek- dús 
kamatokkal vesznek meg a’ műbarátokon. így teng 
Markó, vidéki'földön, 6,a gazdag magyar hazának 
szegény fia, s a szegény magyar nemzetnek egyik 
hőkeblü polgára { **)

R*től a’ daljátékba menőnk, melly a’ „Pergo- 
lában“ adaték. A h áz , melly csinos, de hangnye
lő, meglehetősen üres vala; kivált hölgy kevés mu
tatkozott , pedig Brambilla és Strepponi kisasszo
nyok éneklének, Ronconival és Musichchal, kik mind 
elismert hősei az olasz hangzenének. Innen a’ „Co- 
comero“ színházba térénk be, az ott játszó franczia

• *1 Visszatérve basámba, ura levék a savamnak. Lett-e 
_ sUlcere, vagy sem ? nem tudom*

Azóta a* derék Markó — mint hallom — a* milá
nói festészeti aeademia* rendes tanítójává neveztetett, a* táj- 
festési osztályban ; min, vele együtt, csak ürülhetünk.
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társasig’ vaudevillejét hallani. Elég lön egy jelenet 
a’ nyomora nyikorgásból, ’s csak azt sajnálám, 
hogy miatta elmulasztóm a’ Poniatovszky herczeg- 
nél adott zenészeti estélyt, hová a’ velünk utazott 
M** lengyel úr meghívást eszközle számomra.

A’ firenzei „Academia délié béllé arti“ Olasz
ország’ hasonjó intézeteinek egyik leghiresbike. Gaz
dag képekben, mellyek a’ bizanczi festészek’ raü-; 
veitől kezdve, á festészet' haladási szaka szerint 
rendezvék. Egyéb nevezetességei közt engem leg
inkább érdekelt a’ márvány-mozaikolás, mellyel a’ 
legtarkábbszinll kövek’ festői vegyületéből gyönyörű, 
művészeti érdemű asztalok készíttetnek, mellyek’ 
ára ■ 3 0 — -40 louis-d ortul, szinte ezrekig változik. 
A’ méhmunka’ egész menetelét készek a’ nyájas 
felügyelők megmutatni; magyarázatával azonban 
nem untatom olvasómat, ’s pedig annál kevésbbé; 
mert tökélyes leírása lapokra terjedne, ’s elvégre 
a szemmellátást még sem pótolhatnák szavaim. Itt 
egyébiránt csak nagyberczegi megrendelésre készül
nek illy müvek; kinek azonban kedve volna illyes- 
mit vásárolni, kaphat —  többek közt —  Bianchi- 
ní Gaetano- és Buoninsegni Alfonsonál , kik-

*! Lakása: „La regta Cappella de' Medici da s. Loren&o" 
mellett, 5 1 1 0  »*. alatt.

Raktár* : luogo I' Arno, a' „Trinitá" hid' közeid
ben K1188  sz, alatt.
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nek raktáraiban szinte sok szép mozaikolt tárgyakat 
láthatni. Ez egy nemén a’ művészetnek nem tapasz
tálét hanyatlást; de hiszen ez inkább gyármű talán, 
mint művészet?

Fr* pénzváltóhoz utalványaim vezettek. Ben
ne azon okos számoló firenzei üzérek’ egyikére ta
láltam, minők a’ hajdani köztársaság’ korában élté
nek. Tágas űgyszobája végtelenül egyszerű, ’s ben
ne a’ szikár üzér, kinek inkább kor, mint gond 
barázdálta arczaival nagy ellentétben volt a’ derült 
homlok ’s a’ nyájas szemek, festetten tölgyasztala 
mellett vizsgáié a’ pénzpapirok’ folyamát

Levelemet átfutván, segédet h itt, ki pénzü
gyemet rendbe hozza. Mig ez megtörténék, leü- 
lénk, ’s ő a ' magyar kereskedésről kezde szóiani, 
ímelly szomorú tárgyról végre a’ vaspályákra ju
tottunk.

—  Épül-e már a’ lombard-velenczei vas
pálya?

—  A’ lagúnákban látám a' vonatjelelő czö- 
lOpOket 1 de mint haliám, az erősítési katona-bi
zottsággal még nem jöhettek tisztába a’ társaság’ 
igazgatói.

—  Bár soha se jőnének!. . .  Ön csodálkozva 
tekint rám ? mond tovább nyájas mosolylyal; sza
vaim paradoxonnak látszanak, ’s könnyű megfog-
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nőm önnek azokoni - megütközéséi; azonban bitem 
az, hogy Velencze e’ pályával nyerni teljességgel 
nem fog, veszthetni pedig —  sokat veszthet.

—  H ogyhogy?....
—  Mindenek előtt, mellőzve a’ kereskedési

szempontot, e’ pálya Velencze’ egyik nagy varázsát 
enyészteti el. Velencze, ha álló-hid által köttetik 
össze a’ szárazfölddel, fő érdekét, melly mai re
gényes fekvéséhez van főzve, elveszti; eltün föld
ié azon varázskör, melly a’ tengertől körülbullátm 
zott várost világ* csodájává, költészet’ gyönyörű ké
pévé alkotá; közönséges szárazföldi várossá leend: 
kissé nagyobbá, mint Chioggia, mellyel hosszú 
hid köt össze Italiával.........

—  igen, viszonzám én; de megmaradnak
templomai, palotái, festeményei és szobrai.........

—  Mind olly dolgok, miket másutt is láthat
ni; a’ kényelem lassanként majd utczákatis fog kö
vetelni , ’s a’ habokbul emelkedő' paloták minden 
érdekökbül kivetkeztetnek.

—  De felvirulhat kereskedése.
■—  Oh, az épen nem! legalább nem addig, 

mig a’ gibraltári szorosba az Atláshegy’ sziklái le 
nem roskadnak, ’s a’ Jóremény-foktul a’ déli gön- 
czölig az óceán örökös jéggé nem fagy; de ha mind 
ez megtörténnék is, hová maradt Velencze a’ né-



raet, ’s még inkább a’ fraoczia és angol mű- és 
gyáripartól, melly pedig szint1 olly közel érheti ke
letet, mint érnék Velencze* hajói. Aztán, higye ÖQ, 
Yelencze’ kereskedését politicai összefüggések isföl- 
tételezék ’s föltételezik ma is; pedig egy második 
Attila nem egyhamar jöend . Ázsia’ sivatagaiból, 
’s Dandolik sem igen fognak már a’ lagúnákban szü
letni. Ám alakult ott a’ legközelebbi években egy 
roppant kereskedési részvénytársaság, kiadta pom
pás programmját, ígért kincset, jó létet, mindent, 
mivel önhajóin Űzendő tengerentoli kereskedése csak 
kecsegtethet; ’s a’ részvények nem kelnek, a’ tár
saság első burokjából sem képes kilépni. Én moso
lyogtam, midőn e’ pompás szavakba öntött pro- 

■ grammot olvasám. Az angol keletindiai társaság le
beg —  igy gondolám ;— e’ jó urak’ eszében ? ’s 
nem veszik fontolóra: miily egészen más időben, 
más viszonyokban keletkezett e’ társaság, ’s mint 
lön u rává, valóságos kényurává azon gazdag ta r
tománynak , a’ kormány’ védelme alatt. IUy tarto
mányokat, illy föltételek alatt, a’ mai kormányok 
már nem adnak, a pedig azok nélkül illy társasá
gok, bármilly pénzerővel lépjenek is föl, nem vi
rágozhatnak.

—  Ön tehát semmi különöst nem lát Velen
cze emelkedésére nézve e’ vaspályában ?
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—  Semmit; nőt mondhatom önnek, hogy , 
a’ vasotokban sem iátok különös jótéteményt.

-r-  ön  tréfái; jegyiéin meg mosolygva.
—  Épen nem ; egész komolysággal pondfom 

azt. Ha kizárólagosan bírna valameliy nemzet ollyak- 
kal, akkor rá  nézve nagy jólét’ forrásiul válhatná--' 
nak ástok: mert megelőzhetne minden más nemze
tet a’ vásáron áruival; ámde mindeniknek érdeké
ben- feküdvén magát megelőztetni nem hagyni; igen 
terntészetes, hogy elvégre oda jutunk a’ vaspályák
kal, hol ma jó mac-adamizáit utainkkal vagyunk; 
azonban^*’ roppant tókék bennök fognak heverni, 
e ’ nagy fentartási és javítási költségek pedig; föle
mésztik az országok’ erejét, ’s a’ máris issonyoan 
mutatkozó nép-elszegényülés még irtózatosb leend.

—  Ön szörny! komor szemüvegen át nézi a’ 
vasutak* jövőjét.

—  Ez csupán az én magán nézetem, /.ehet, 
hogy csalódom; - nem tehetek róla, Látom a* szük
séget , melly ások’ építését jelenen parancsolja, de 
jövőjök iránt nem tudom magamat megnyugtatni. •

—  ’S hát azon gyors, és nemsokára minden 
tekinletbeni akadálytalan közlekedés által előidézen
dő- testvérülését a’ nemzeteknek, melly a’ véres - 
csatákat majdnem iehetlenekké teendi, ’s  a’ íetvilá-
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gosodás és művelődés' biztosi), sebesb terjedését, 
ön nem veszi jótéteményül az emberiségre?

—  Oh igen; csakhogy mindezekre nézve 
nem tudok olly vérmes reménynyel lenni, mint van 
többnyire az új dolgok’ messze fekvő stijtere iránt 
nagy száma azon embereknek, kik azokba! hasznot 
várnak. A’ tudományok’ terjesztése- és a’ felvilágo- 
sulás’ hatására nézve már megtette magáét a’ sajtó; 
egykét órányi különbségtől itt nem várhatunk roppant 
dolgokat. Mi a’ csatázást illeti, az úgy fog lenni, 
mint volt ekkorig, mihelyt a’ nemzetek általánosak
ká teszik a’ vasutakat. Hadat egy ország sem állít
hat csatalábra néhány perez alatt, ’s ha összeállttá 
is , míg a’ szállítási pontokhoz összevonja, addig az 
ellenfél szinte összegyűjtheti, ’s ellene szállíthatja 
seregeit. A’ nyereség tehát nem az lesz, hogy ke- 
vesb embervér fog folyni, ’s az országok kevesbbó 
pusztíthatni, mert a* stratégiát nem felejtendik ki 
az illetők e’ pályavonaloknál; hanem csak az, hogy 
mindez néhány nappal előbb fog talán megtörténni.

—  Tehát nem kellenek vasutak ?
—  Nem-kellettek volna; de most már ben

ne vagyunk - Egyébiránt furcsa ez a' mi századunk. 
A’ tömegek’ mai édes álma, ábrándja: a’ sebesség. 
Mintha titkos előérzet súgná, mikép a’ világ’ vége 
közéig; ’s mi ez előórzettől korbácsoltatva, a’ még



fenlevő csekély idői vizen é§ száráéin használni a- 
karjuk, csakhogy földünk’ veszte előtt azt egészen 
befuthassuk. Kór jel ez, higye ön; ki akarjuk kerül-* 
ni, futni akarjuk az unalmat, melly megszól ben
nünket , ba egykét mérföldet négy-öt óra alatt kell 
megtennünk, ’s nem gondoljuk meg, hogy az una
lom ott vár reánk a’ pályaudvaron.........

Itt a’ segéd lépvén a’ szobába, fölkelénk; 
Pr*# űr áladé pénzemet; ’s én fen tartva magam
nak e’párbeszéd’ folytatása miatti újabb látogatásomat, 
távozám. Azonban időmbül kifogyván, nem mehe- 
ték többé vissza Fr** úrhoz, ’s így beszélgetésünk, 
a' fönebbieknél végképen megszakadt.

Fr** úr vasutakróli eszméivel fejemben men
tem át a’ „Ponté Yecchioun a’ természeti ritkaságok’ 
gyűjteményébe. Gazdag a z , mint Európa’ főváro
sainak hasbnt&rgyu tárai lenni szoktak^ Nekem leg
inkább feltűnt, mert előttem egészen új vala, az em
beri testrészeknek boncztudományilag hő viaszmá
solata; ezek közt igen sok hő — az undorodásig, de 
természetesen csak a’ nem-szaktudósakra nézve:, 
mert orvosok előtt nagybecsüek lehetnek azok. Höl
gyeknek kivált nem ajánlom azok’ megtekintését. 
Többeket lepel fed köz nézdelés elől; de a’ felü
gyelő bizonyosan letakarja a’ topéit hölgyek előtt
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l g , ha aa gnuiúmikívántatik —  oá hölgyeknél so
hasem hiányzik.

Egy örömem volt e’ viaszok* nézdelésénél A*
csarnokokban több fuvarosokkal találkozunk, kiket e’ 
maga’ nemében jelesnek mondható gyűjtemény von- 
za ide. Pórfuvarpsok, és természeti ritkaságok' a- 
cademiája ! .ókét bizonyosan csak kandiság ösztönné 
e* csarnokokba; de ők eljövének, hogy, kíváncsi
ságukat kielégítsék, hogy eszméiket gyarapítsák, 
8 ez mindig dicsérendő lépés emberben.

Mikor jöendnek a’ mi göcsei, vagy tiszaháti 
nem páráink, hanem —  ősnemes atyánkfiái a' 

nemzeti musaeum’ tereméinek látogatására ? -
Toscana és Magyarországi Igaz, nagyon mész- 

sze vannak egymástól, ’s pedig mind földtérileg, 
mind —  szellemileg.

De reméljünk!
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FIRENZE.

PaÜazzo degü Uffizj. — Képcsarnok; a* Tribün. — II Car
mina, — Könyvtarak. — Santa-Crooe; Machiavelli; Alfieri; 
Galilei. — San-Lorenzo* kápolnája. — A1 vak szobrász. 
— Könjrör-társulaf. — San-Minlato-al-monte. — Boboll-kor- 
tek. — Idegenek Pireniében.

Firenze’legnagyobb nevezetességével úgy va
gyok , mint a* legkellemesb élvekkel általában lenni 
szoktunk; mindig halászijuk, ha eszilnk van , a ' 
javát, bogy vágyunk ne lankadjon.

A* „Hivatal-palota“ —  Palazzo degü Ufljzj’ —  
csarnokait, ’s jelesen a’ „Tribünt", mint azok’ e- 
gyike neveztetik, mindennap láttam , gyönyöreit 
naponta élveztem, ’s leírását mégis majdnem vé
gére hagyám itteni jegyzékeimnek. Emlékezni arról 
élvezet, írni kedves, látni azt gyönyör!... D« hol legyen
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toll, melly e csarnokok’ kincseit, ’sazon varázshatást, 
mellyel azok kebleinkre vannak, leírja? én érzem 
gyengeségemet, ’s mit ide jegyezgetek, csak kísér
tése erőmnek; futólagos vázlatvonások érzéseim' 
kéjtengeréből, raellyekbe lelkem és szívem azok’ 
nézdetésekor merült volt.

A’ nagyherczegi térről, a’ régi palota’ és Lan- 
zi-csarnok’ szegletei közt az Arno felé két sor
ban, barna gránitoszlopoktul emelt ivezetek alatt, 
hosszú folyosó nyúlik el, melly alatt könyv-,szobor-, 
szalmakalap-, szivartáska- ’s gyümölcsárusok’, rttg- 
tönéözek’ , ciceronik’ , naptopók’ , bohóczok’ ’sat. 
tarka vegyülete rajong, melly egyik legkellemesb 
változékosságában tünteti föl .a’ mai firenzei életet. 
A’ doriai rendű oszlopokon szinte barna gránitfalak 
nyugasznak, mellyekben egyszerű, de nemes tosca
nai modorban, a’ Medicik által Vásári ’$ Buontalen- 
ti terve szerint építtetett „Hivatal-palota" áll szemünk 
előtt. A’ palota’ két szárnya tért képez, meHynek 
közepén —  háttal a’ régi palotához —— ha megál
lunk, azAmo-ra nyíló kapuíveken á t ,  nem ugyan 
szent-márk-piaczi, de mégis olly panorama mutat
kozik, melly kedvesen lep meg bennünket. A’bal
ra eső folyosók alatti egyik lépcsőn jutunk az eme
leti csarnokok- ’s teremekbe, hol a' keresztény fes
tészet’ kincseinek kétségkívül legdrágább, leggazda-
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gabh gyűjteményében, a hajdani ’s újabb művé
szet’ majd minden neméből találunk legalább mu
tatványokat.

A' belépti folyosó’ képei közt, mellyek több
nyire a’ középkor’ nevezet.esb férfiait ábrázolják, 
láthatók a’ mi I-ő Lajosunk’ és Hollós Mátyásunk’ 
arczképei is: „Reges Pannóniáé1 aláírással,. és vö
rös kalapban I Itt van Báthory István i s , a’ lengyel 
király. £ ’ képek, bár nem mutatnak mester-ecset
re, kedves látomány valának szememnek: mert 
hazám’ dicsőbb korába emelőnek vissza, midőn mi 
még ország és nemzefvalánk, midőn hadainkat ret- 
tqgé félvilág, Visegrád’ a’ kor’ st-jamesi palotája, 
’s  Buda a' tudományok’ europahírü kegyszéke volt. 
Mátyást látni itt épen nem csoda; ő Olaszhonbul 
hozott nőt, onnan tudósokat; Lajost szerencsétlen 
nápolyi csatázásai, ’s szerencsésb veleoczei hada
kozásai eléggé megismerteték az olaszokkal, ’s igy 
ő is helyén van itt; Báthoryt fejedelmi erényiről 
szinte ismeré Európa, ’s azért méltó volt, hogy. 
képe ide jusson. Nem tudom, jöend-e idő, midőn 
nemzeti képcsarnokunkban pompázandnak hazánk’ 
nagy férfiainak dis?-ecsetU képei ? ! . . .

Az újjá született festészet’ mUvei iskolák sze
rint osztvák fel. Firenze itt mindent összegyűjte, 
mit emberileg a’ pusztulás’ feneketlen óceánjából



102
megmenteni ’s együvé hordani -lehetett. ’S neki ez 
könnyű volt. Szobor kellett neki? ott vala Dona- - 

’tello, ott Michelangelo; kép f ott voltak a festé- 
*zek’ iílettebbjei, ’s köztök Vinci a’ firenzei 
iskola íölmulhatlanjiőse, kinek „ ledusa’ fejét" csak. 
csodálattal nézhetni És a’ dús Medicfk, kiknek vére 
ltoméban is szinte hosszasan uralkodott, a’ szent 
régiség maradványit hordalék Firenzébe. —  Luo- 

kmm\szobor-csoportozata, mellyel a’ Romában talált 
eredeti után Bándinéi vésett; ’s szobrai;
tömérdek ó és új szobrok- és szobrocskáktól környez
ve népesítik e’ folyosókat és teremeket. Müvek, 
melyek’ élvteli nézdetésére külön egyegy napot le
hetne ’s kellene szentelni, seregestül állnak előtted, 
‘’s nem tudod, a’ niobei lélekfájdafom’ mesteri ki
nyomását csedáld-e a’ görög márványon; vagy a’ 

‘laokobni testi kínnak szellemiveli párosultét bámuld 
a büszke Bándinéin’ vésüjének nyomán ? E’ Bawi- 
neüi volt a z , kinek Michelangelo, midőn Laokooa’ 

*e>’ másolatáról fennen ’s vakmerőn hirdetné, hogy 
müve az eredetit felülmúlja, éles gúnynyal feleié: „ki 
más után jár, lehetlen hogy előde elé lépjen"; melly 
szükak, intésül szolgálhatnak minden utánzó- ’s máso
lónak az irodalomban szinte, mint a’ művészetek
ben. — ■ Michelangelo' vésőjének nyoma Brutus' 
mellszobrán maradt fen, melly bevégzetletdíl áll,
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de eléggé kifejező lég a' jeliemet, mely a! művész’ lel* 
két Caesar' gyilkosának ábrázolásában vezérlé. E* 
márványt újabb időkben Cer, korz származá
sú szobrász, készült befejezni. A* szabadság' h l  
szomja rokonszenvíté Ceracchit a’ romai hőssel, ki
nek nyomát a’ leendő új Caesarra nézve követendő: 
Bonaparte elsőconsul’ meggyilkolására összeesküvők. 
— Szerencsétlenebb, mint Brutus: Canova’nagytehet- 
ségU e’ növendéke pallos alatt vérzett el, ’s Mi
chelangelo’ Brutusa bevégzetíenül áll!

Két tereimben a’ jelesb festésiek' arczképei 
láthatók, mint mondják, saját kezökkel ecsetelve. 
Kimondhatván érzés fogá el keblemet, midőn a' fai
ra , mellyen függenek, felpillantva, egy tekintette! 
nézém át azon férfiakat, kik a' világot Bmleszték el 
művészetük’ varázsbájával! haloványan
kedves arcza, mellyet két sakraszem éltet, angyal- 
szandén néz alá, a’ méltóságos DarVine«?<?/, kinek 
hosszú ősz szakái foly le tiszteiet-gerjesztőleg ál
jain; Gwrgűmetekintete büszke, mintha érzené^
mi leendett belőle, ha tovább élhetett. Angeiies 
Kauffmann, ezen újabb Robusti Marietta, *) kinek 
társaságában Goethe sok kedves órát tölte Romában

*) Tintoretto' kedve* leány*, kitől Yeleacte több képe

ket bír.
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mutatásakor, ifjan, kegytelíen festé magát. Az arcz- 
képek’ legtöbbjein visszasugárzik a’ szellem, melly 
a’ művész’ ecsetéi vezette; de tapasztalhatni meg
lepő ellentéteket is. így Carío ’ vonásiban hiába 
keresnék azon csínt, melly müvein elömlík; 
bein kifejezése száraz! Többeknél, ’s kivált az u* 

jabb korbelieknél, feltűnik azon keresettség, azon 
erőködés, mellyel hatni vágytak: mig másoknál 
ismét a’ hiúság, az elbizakodás tükrözi magát. 
chelangelo száraz, komor, büszke tekintete igen 
jellemzi a’ férfiút, ki lángesze* öntudatában, sokszor 
lelte különczködésben öröm ét, ’s ki beszélt és tett 
ollyakat, miket csak lángésznek lehet és szoktunk 
megbocsátok

Átbolygva a’ végtelenekül látszó terem eket, 
a ’ „Tribun“ba jutánk, a’ művészet’ e „szentek’ 
szentjébe*1, hol a’ szobrászat ’s festészetnek hajdani ’s 
ujjászületési korából fenmaradt legtökélyesb mü
vei állanak. Mint forrásvizektől csörgetett, fagyalok- 
tu! körülárnyazott liget’ közepén emelkedő dombocs
ka, mellyen magas czédrusok pompáznak, ’s meliy- 
ről élvezetben gazdag kilátás nyílik meg a’ gyönyörű 
vidékre: úgy áll itt e ’ „Tribün** a’ művészet’ kin
csei közepeit. Innen szétnézheted a’ tökély’ ifale- 
tettségét, melly ecsetet ’s vésüt szentesíte. A’ po
gány és keresztény művészet’ bájos birodalma
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mennyi harmóniával foly össze eszük  körben! Nyug- 
pont ez minden látogatónak, ki az Arno’ partjaira 
vándorol, hol órákig mereng az érző kebel műéivé* 
zeti kéjmámorában. Akaratlanul eláll lélekzeted, 
midőn küszöbén belépsz, ’s szent haraggal viszed 
pillantásodat a sziszegő angolcsapatra, mellyszem
telen suttogásival egyedül szokta háborítni a’ mély- 
csöndet. 6  nem fojthatja el beszédét, ’s könyvé
ből magyarázza társainak a’ képeket, mellyek’szem
léletében, legalább az én lelkem, minden egyébről 
megfeledkezett, csak nem a’ művészet’ istenszel
leméről, melly e' teremet átlengi.

Itt a „Medici Vemw“f  hölgyi szépség’ eszmé
nye, görög mű. Látni kell azt, mintlátám én naponta, le
írni nem tudom; ’s ha megkísérteném, félnem kellene, 
hogy avatlan toliam hideg sorokat Írjon, midőn tárgya, 
e’ gyönyörű márvány, él, ’sbő érzésekre gyújtja keble
met. —  Mellette „Apeiiim 11 áll, ugyanazon Kieo- 
menesztől, kinek a’ Venus is tulajdoniltatik; —  
majd egy „Fmmu t menyet Michelangelo javított ki; 
és az „Ökiö'*őiu ,szinte görög márványok. Van
még egy, melly Venussal figyelmemet megosztá, az 
úgynevezett „Köszörűs*,kiben’sokan romai rabszol
gát akarnak látni, de kit én igen hajlandó vagyok 
azon szittyául tartani, kinek Apollo az elbizakodott 
Marsyas’ megnyuzatását parancsolá. Aczélát feni a ’

13*
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szittya, de fenéskttzben szánakozás szádja meg 
kemény szivét, ’s nehezére esik az istenség' paran
csát teljesítői; innen azon vegyőlete az érzésnek 
arczán és tagjain, meily szánattal küzdő kép telen
séget fejez ki.

E’ gyönyörű görög szobrokra bájteljes képek 
mosolygnak. Köztök a’ halhatlan Raffaello’ mennyei 
„Madonnája", és a bájteljes „Form rirm11, kit 
látva, könnyű megfogni: miért veté meg kedvéért 
az isteni maestro Bibiena bibornok’ unokahugának 
kezét ? Tizitmokét Vennsa, mellyek’ egyike azon
nőalakhoz hasonlít, meily a’ Pitti-csarnokban függ; 
Guercino’ „Sybilla Samiája", kinek lélekteljes, 
mélyenható szép szemeiben minjövőnket szeretnék 
olvasni; G u i d o B e m  „bőid. Százé", mind megany-
nyi elbájoló ecsetek. És Cokét „Madonná
ja", mitly tele istenfiának szeretetével 1 E’ kedves 
nőalakok ellenében a’ Spagmnév alatt isme
retes sötétecsetü Ribiera„sz. Jeromosa", meily 
Tizianoéval —  a’ milánói képcsarnokban —  vetél
kedik. Michelangelo is akart „szent családot" festeni, 
de az ő hölgyalakja nem Madonna. Én nem állítnám 
e’ vásznát ide, hol Raffaello’, Correggio’ , ’s Andrea 
dél Sarto’ Madonnái láthatók. Itt meggyőződéin, 
hogy Michelangelo' festész, legalább nőalakokra néz
ve , nem volt, ’s hogy igaza van azoknak, kik a’



m
festészet5 hanyatlásának korát a? romai iskolára nézve 
laffaellüf; a*, firenzeire nézve pedig Da-Vincí eh 
hunyta1 napjától számítják.

Még néhány templomot kelle a sok közöl meg- 
néznem; ?s ezek közt az „Annunziataw— „Or-san-Mi- 
cheleu és „11 Carmlne44 valának, mellyek5 elsejében 
Andrea dél Sarló5 világhírű freseoja af Madonna 4eí 
Smee® látható; s a másodikban Firenze1 ős szob- 
rászinak jeles márványai; a1 harmadikban pedig, 
melly a? roma-firenzei festésziskola’ bölcsőjéül tekin
tendő, h ip p i , Pannicalt y s főleg tanítványa 
Mmmeűm azon gyönyörű frescoí láthatók, menyek
hez Da-Vinci, Michelangelo, Fra-Bartolomeo, A. 
dél Sarto, s maga laffaello is, mesterével, m  
aggJPeruginoval együtt, tanulni zarándokoltak! Szép, 
tökélyes ecset ez a1 Masaccioé, kiből, ha kora 
halál nem ragadja e l, talán első laffaello leendett. 
Itteni frescoi közöl Ádám s Éva1 képét —  mint ka
lauzkönyvem mutatja —  az urbinoi művész lemá
solásra érdemesítő, ’s azok minden változtatás nél
kül ékesítik a? vatikáni páholyokat. Bizonyosan Ma- 
saccionak kelle jőni előbb, hogy laffaello támadhas
son. —  A* „Sz. *Lélektc templomát csak kívülről 
láttam. Képei szépek lehetnek, de nem szebbek a 
Tribün1 vásznainál Kicsiny, de legszebben épített 
temploma ez Firenzének,
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Könyvtárakat befutni hálátlan munka, s an
nak, ki tanulni szeret, csak szomorító; mert lát
va a tömérdek foliantokat, mellyek’ írásánál száz 
meg száz emberélet hamvad! el, mindig bánatosan 
szállja meg a1 gondolat: mennyit nem tud még, s 
mennyit kellene tanulnia! —  Firenzének is vannak 
nevezetes könyvtárai; ezek közt legkitűnőbb a1 „Lo- 
renzianau l mellyel Michelangelotul készített terv u- 
tán Vásári épite föl 1-5 Kozma alatt. Tisztelettel kö
zelíts aJ kéziratok5 e* drága gyűjteményéhez, mely- 
lyek csak Guttenbergre vártak, hogy fényt derítse
nek a sötét emberiségre! Virgilius , Pluiarchus , 
Flaccug,. Tacitus, Terentius; Dante, Boccaccio, 
és több görög s latin classicusok, a1 keresztény
ség első századaiban készült pergamenekben őriz
tetnek i t t ,  a Pandektákkal együtt, mellyek5 két 
kötetre menő hártyáit a5 pisaiak hozák Amalphi’ 
ostromából keletről —  A* Pitti-palotában szinte 

-szép'könyvtár van, mellyel, ha képcsarnokait be
jártuk , látatlanul hagynunk alig lehet- —  Legna
gyobb a5 Magliabecchietna, mellyel 1*5 Kozma’ 
könyvtámoka, a negyvened évéig aranymüvészettel 
foglalkozott Magliabecchi alapfta;’ smelly százötven 
ezer kötet közt, tizenkét ezer kéziratot számlál Ne
vezetes benne egy példánya Bomer munkáinak, 
mellyeket Firenze nyomatott először; 5g Dante5 „is-



leni C0tnödiája“, LmáimKristóf m agyarázattal, 
meilyek’ dijául ez egy mezei kastélyt nyert a casen- 
tinoi halmokon. Szép jutalma az írói méhszorgalom- 
nak. Hanem a’ száműzött Dante kőnyörkenyeret 
volt kénytelen keresni! — ■ Magyar dolgok után 
e’ roppant könyvtárakban hiába kérdezősködtem.

A’ „Laurenziana“ könyvtárral van összekötve 
„sz. Lőrincz44 temploma, meliynek uj sekrestyéjét 
X-d. Leó épitteté Michelangelo’ rajza után. Sírbol
tul terveztetett e’ sekrestye a' Medícik’ számára; 
benne azonban csak keltő nyűgös*  közölök: Ju
lián, és Lőrincz, az urbinoi herczeg, kiknek, nem 
tudom miért, Michelangelo vésett emlékeket! A’ láng
ész’ szeszélye és állhatatlansáp, mi e’ művészt kü
lönösen jellemzi, itt is mutatkozik. Márványát itt sem 
végezé be teljesen, ’s csak gondolata’ merészsége- 
és nagyszerűségének bámulására nyújtott újabb al
kalmat a’ belépőnek, kit a’ „Gondolat4* szobra meg
lep , ’s az „É j14, melly legkevésbbé van bevégezve, 
elragad. Minő lehet Buonarottinak „eudoxianai M6- 
zes“e f eszobraiból lehet gyanítani.

Az oltár és gyertyatartói szinte Michelangelo’ 
müvei, ’s övé a’ bőid. Szűznek itt látható szobra 
is , melly ismét vésttje’ további Ütéseit igényié. —  
A’ Medicik’ udvari kápolnája, melly kincseik- ’s

199



200

mőszeretetöknek fogott megfelelni ékességeiben, 
csak lassan halad.

Még egy temploma van Firenzének, melyet 
Italia’ új Pantheonjának szokás nevezni, s mellyel 
egy idegen sem hagyhat látogatlanul. A’ Santa- 

Croce,Lapotul építve, hol a’ tudományt s művé
szetet ujjáteremtett férfiaknak hamvai nyugosznak, 
vagy legalább emlékei pompáznak; mert 
a’ száműzött költő, Ravennában pihen, ’s a’ ke
resztény költészet’ e* Homérja csak újabb időkben 
nyert itt síremléket! De ez nem Firenze bűne, 
meliy már ötven évvel a’ költő' halála u tán , feled
ve a’ száműzött polgár’ politicai pártelveit, porait 
visszakövetelé, ’s később Michelangelo önmaga a- 
jánlkozott számára emléket faragni Vajha teljesíté 
óhajtását a’ nagy szobrász, kinek vésőjét egyedül 
illetheté e’ dicsőség: legalább nem fogna ma boszan- 
kodni az értelmes utas Ricsrósz márványa felett, 
melly valódi torzkép a’ lángeszű költőre I . .  . J ft- 
eMIimgeia síremléke mutatja, a’ szobrászat’ hanyat

lását ; azonban az „Építészet", mellyel da li
O pera, a’ nagy mester’ tanítványa vésett, odaillik 
Michelangelo’ sírkövére. —  sem lön sze-
rencsésb emléke’ kivitelében az előbbieknél, sőt 
halála a’ szobrászat’ enyészeti korszakába esvén, 
márványa Ízlésben leginkább szűkölködik. A’ nagy



férfiú —  kJ kél nappal született előbb, semmint 
Michelangelo meghalt, s kinek túlvilágba költözése1 
évében Newton született —  Árcetribee, közel Fi
renzéhez , végzé életét, miután szeme’ fényét itte
ni fogságában elveszté. A’ kora’ sötétségét tanúsít
ja azon üldöztetés, mellyel kiállnia, s mellynek foly
tában as földnek nap körüli általa lefedezett forgását 
esküvel megtagadnia kellett! 6  megesküdött, hogy 
a1 föld nem forog, ’s esküje után mondá: „és még
is forog !u Egyébiránt mi felvilágosult emberei a 
XIX~d. századnak, épen nem sokkal vagyunk job
bak Galilei’ üldözőinél, kivált polrticaí elvek’ tekin
tetében* Sokakat kikaczag a oép, többeket elnyom
ni ttgyekezmek a* kormányok —  elvekért, mellyel; ta
lán a? legközelebbi nemzedék által létesittetnek; § 
akkor mit fognak mondani az élők a1 mi magasztalt 
felvílágosultságunk felől ? Szánni fognak bennünket, 
miét szánjuk mi a1 XVI-d. század’ vakoskodását.

Galilei kissé tova vezetett az emlékektől, 
mellyek5 látására elfojthatlan hevület szálja meg 
keblünket a’, nagy s dicső iránt; pedig itt van még 
MmeMmmlü, a? későbbi századok’ politícájának e- 
lőhőse, az újabb kor’ csatázás] rendszerének Cae- 
sarja, s hona’ történeteinek igaztollu, becses Író
ja! ó t gyűlölni kezdé elveiért a1 későbbi nemzedék, 
s emlékéről megfeledkezett Firenze 1787-ig. Meg

2(11



foghatta! ép? azon korszakában az emberiségnek, 
midőn a fejedelmi hatalom5 megingatására vezető 
szellem szállta meg a’ népeket, Machiavellinek, a 
zsarnokság1 barátjának, márvány emeltetik! Nem 
akarom védni Machiavellit, a5 politícus írót; de 
elleneinek mindenesetre figyelembe illik venni száza
da* szellemét #)* Azon korban élt ő, meilyrő! Gui~ 
ami olly helyesen jegyzi meg : „A5 királyság nem a- 
lapul meg Olaszországban , legalább nem e név a- 
la ti; de mit sem tesz sikerére nézve. A1 XV-d. 
században esnek el a5 köztársaságok; smég ott is, , 
hol nevük megmarad, a5 hatalom egyesek5 vagy né
hány családok5 kezében központosul, a1 köztársasá
gi élet elenyészik.41 **) Machiavelli rabja lön e1 szel
lemnek, ’s rabja talán hiúságának Is, miután a 
Medicík1 udvarába fogadtatott, s itt irá kétségkívül 
„Herciegét44, mellynek híre, legalább Jtalián kívül, 
elhomélyositá egyéb iratainak érdemét. Áz édes- 
szájú politicusokat, kik noha csínján, de szólnak 
mégis a1 nép1 szabadságáról: míg azalatt készek 
elnyomatására segédkezet nyújtani a fejedelmeknek, 
„machiavellistákénak szoktuk nevezni, ép1 azon két-

#) S íül. Machiavelli MiteiŐa Firenzében 1469-diki máj. 
3 -d ikán ; +  ugyanott^ 1527-dikÍ jun. 22-dikén.

•*) Bistoire generál© de la Civilisation en Europe, ’sat.
Le ez ke XI.
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élű szellemért, melly Machiavelli’ politicai munkáit 
átlengi, ’s mellyel önmaga vallott meg, midőn egy
valakinek , ki szemére lobbantá, hogy zsarnokságra 
tanitá a’ fejedelmeket, így feleit: „Én megtanítot
tam a’ népeket is, magokat tőlök megmenteni." *) 

A* sok izlésnélkttli síremlékek közt, menyek
nek minden érdemök csak a z , hogy nagy férfiak’ 
emlékei, van egy , melly a’ művészt is magasztal
hatja. AlfieriVittorio* hamvai felett áll a z , Cano-
va által. „Sophoklesz’ sírja, igen jól megérdemlet- 
te Phidiász’ vésőjét,“ mond egy olasz író; de Ca- 
novát koránsem esíremlék, hanem más müvei fogják 
halbatlanitni. Alfierit ismerik már olvasóim naplómbul 
is. E ’ komor, keserű republicanus, ki honából —  
a’ nyomott Szardíniából —  önkénytes számkivetés
be költözve: napjait Toscanában, a’ régi köztársa
sági fény ’s a’ mai lehető legszelídebb monarchia a- 
latt töltötte, gyakran bolygott e nagy síremlékek 
között, mellyeknek, és grófnő’ szerelmé
nek köszönheti az olasz irodalom a’ classicus tragö- 
diának fölébredését, mint szépen énekli Ugo Foscolo:

..................... iírköirekheE
Jött Alfleri ihletéit keresni 
Gyakorta.a ••)

*) Opere complete dl Nteolö Machiavelli; ’sat. Firon- 
te , 1831. Vitádéi Machiavelli; lap XXX. **)

**) „l Sepolcr4.“
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Elhunyta után Albany grófnő, az utolsó Stuart, em
léket emeltetett a’„Saul“ és két „Brutus" írójának, 
kivel boldog szerelemben élt szinte haláláig.

Hosszú sorából az emlékeknek, mellyek e 
templomot t s azokat, kik emelék, egykép é- 
kesítik, csak F ilicm d  sírkövét említem még, ki
nek hét sonettoja s egy éneke, mellyeket Italiához 
szent lelkesedéssel irt vala, hervadhatJan babérként 
lebegnek hamvai körül í

Ödahagyám e nagy mausolaeumot, s lel
kemben, Filíeaia’ szép verseivel, Italia’ hajdani nagy
sága , fénye sugárzott fel Mennyi dicsőség iüy cse
kély helyen I' mennyi ihletteljes hamvak e1 márvá
nyok alatt, mellyek egyszersmind szomorúan mu
tatják, mint szállt sírba e1 hamvakkal a1 művészet' 
és szobrászat1 nemtője , kit ama1 férfiak varázsiának 
elő a1 görög s romai omladványok alól f Raffaello- 
s Da-Vineivel a1 festészet1; Mícfaelaogeloval as szob
rászat1 fényes korszaka fejeztetett b e ; sőt van
nak, kik már e* nagy művészt is eltértnek állítják 
a5 keresztény vallás azon tiszta, égi szellemétől, 
melly a1 koréig élt művészek1 márványain lebeg, s 
benne a1 hanyatlás1 első férfiét akarják láttatni, ki 
nem lelket, hanem a’ boncztudomány1 tömkelegébe 
tévedvén, csak becses izmozatot idéze elő vésüjé- 
vel; Raffaello1 ?s Correggio1 Madonnáin nem hisznek
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látni meonyeiséget: hanem az udvarias A rim ig  
korcs musájátó! elragadt világi ecset* nyomait, s 
Leonardo-da-Vincinek kellemet erővel bájos ftehang- 
zatba hozó irökérdemii képeit * csak azért is ma
gasztalják , hogy af művész, ismerve saját valós- 
hideg lelkét, ritkán foglalkozott vallásos tárgyakkal. 
Ámde legszebb müve is az Üdvezftő1 életének lég- 
ünnepélyesb pontját ábrázolja, s miliy felséges mű 
Vinci5 ezen „Végvacsorája44! Igaz, a vallásos za- 
varok ’s viszályok, mellyek af reformatioval az 
egyházat megrohanák; a5 fejedelmi 5s romai udva
rok1 szabados, küifénykereső élete, magokkal von- 
czolák a1 művészetet, melly lassanként kézi-mester* 
séggé aljasulva, Js később & társadalmi tudomá
nyok' tömkelegétől elnyeletve: nem állhatott fen a 
hithldeg, anyagi érdekek után sovárgő nemzedék
nél Napjainkban —  mellyek művészet1 s tudó* 
mány5 tekintetében egyébiránt sem jobbak, sem 
roszahbak, mint voltak a1 hajdaniak, mert az érte- 
lemösszeg, mellyel az emberiség müveire fordíthat, 
mindig ugyanaz marad, s csak alkalmazásában vál
tozik; —  napjainkban, mondom, szomorú a mű
vészetek5 állása. Több már egészen elenyészett, 
vagy enyészetnek indult; a1 szellem elhagyja őket, 
hogy más tárgyakra szálljon, Áz építészet sírba 
költözött, s három század óta csak egy űj eszmét,
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csak egy áj alakot sem tud alkotni, ’s őt nekünk 
a’ XI—-XIV-d. század’ bazilicái- ’ s palotáiban kell 
keresnünk; a’ szobrászat csak néhány évekre lát
szott feltámadottnak az Arno’ partjain , hogy meg
mutassa a’ magasságot, mellyre azt Áthenae ’s 
Roma emelték volt. ’S a’ festészet? 0  ezt a’ végte
len sok festész viendi sírjába: mert a’ sok képiró 
legbizonyosb jele a ’ művészet’ halálának. Minden
napi élelmükért kénytelenek fáraszlani ecsetüket, 
’s csak a’ festék ’s vászon fizettetnek meg nekik; 
mert a’ mai nemzedék nem az, melly bucsújárás- 
sal kisérje Cimabue’ Madonnáját a’ templomba, ha
bár egy újabb Raffaello festené is az t! . . .

lUy gondolatok küzt értem a’ „San-Stefano“ 
templomba, hol a’ czimszentnek egy ifjú művész 
által vésett szobrát valék megtekintendő, melyet 
művészeti érdemén túl,, a’ szobrász’ vaksága tesz 
leginkább érdekessé.

A’ vak szobrász G m m lli volt, ’s ciceroném 
egy kis történetkével ajándékozott meg, mellyel 
szép olvasónőim’ kedvéért naplómba foglalok.

V i K  ftZOBBjUx.

A1 XVIII-dik század1 első felében, midőn a1 
szobrászat1 hanyatlásában minden kissé feltűnőbb



észtehetség nagy zajt ü tö tt, Messer Brúnó, firenzei 
kőfaragó’ műhelyében egy ifjú do lgozato tt, kinek 
végűjén imagasb ifaletettség5 nyoma mutatkozott 
Madonnái , melJyeket a’ közel helységek’ kápolnái’ 
számára vésett volt, ismeretessé tevék az alig 
tkenoyolcz éves művészt Firenze1 vidékén; ?s 6 
szent hévvel csttggvén művészetén: bebolygá Pí~ 
zát s az A rnohoz közelb eső várogokat, hogy ta
nuljon af nagy mesterek’ márványain, —  Ez ifju 
O m m ltí volt.

Uiy műbolygósai közben jött egykor Síenóba, 
hogy ott Fiesole Simon’ egy müvét csodálja. Ugyan
azon szobrász volt e Fiesole, kinek óriássá szánt 
nagy márvónydarabjából később Michelangelo „Dá
v idé it faragta, meliy a1 nagyhercegi téren a’ „ré- 
gbpaIotau kapuja előtt áll.

Á? templomban, hol Fiesole’ azon szobra volt, 
melJyhez GonnelJi zarándokolt, szemei egy leány
kára tapadnak, ki anyja mellett térdelve, hő imába 
látszott merülni, ’s gyászfátyola’ fóllebbentésével gyö-* 
nyörti szeráfarczot láttatott Beracci Lisetta volt e 
szűz, kinek ősei zászlósak valáoak• Stellában, fs 
családa ekkor Is egyike a nagyobb tekintetben le
vőknek. Az ifju m űvész, kinek halvány homlokára 
dúsan gyűrűztek le fekete fürtjei, feltűnt szinte az 
imakönyvéből föltekintő leánynak. —  Szemeik ta«
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lálkoztak: a* leány látszató örömmel pihenteté ö- 
véit a1 szende művészéé, s a’ művész —  sze
retett f

Gonnelli, szerelmétől lelkesítve, napról napra 
nagyobb tökélyt fejte ki müvein, s már sokan jö- 
vének Firenzébe csak azért, hogy Messer Brúnó 
műhelyében tanítványa’ márványait láthassák; az 
ifjú szobrász pedig gyakran ismétlé sienábai kirán
dulásáig hogy lánykája’ közelében első angyal- 
tiszta szerelme’ üdvörőmeít élvezhesse; mert Be~ 
rocciéknál nemsokára Muzío da Siena tanulótársa 
által —  ki maga is vad lánggal égé már előbb Liset- 
ta iránt —  bemutattatván: mint hírre kapott művész, 
szívesen fogadtatott

á ’ szerény Gonnelli, művészi híre által rég 
magára vonta mór tanulótársai’ némellyikének irigy* 
ségét, kik meddő középszerűségükben nehezen tű- 
rék az ifjú szellemének vésüje1 nyomán mutatkozó 
magasztos röptéit* Ezek1 sorában első volt Mnzio ; 
hanem ő a’ barátság1 szent leplével fedezé gálád ér
zéseit* Szerencsétlenségére Gonnelli, tanulót&rsai 
közt épen Muzio iránt érzett legtöbb rokonszenvet, 
őt hívé legjobb barátjának , ’g így őt avató 'titkába 
boldog szerelmének, mellyre néhány hó múlva Li- 
se tta , anyja’ megegyezésével, keze1 drága birto
kával vaia fölteendő a1 koronát, Muziot tűvé ő lég-
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jobb barátjának, ki láaguenvedélyéi Siena’ rózsája 
iránt —  mert e név alatt volt ismeretes Lisetta 
szülővárosában nagy önmegerőtetéssel fojtotta 
fekete leikébe! Miért nem lakik folyvást kebelünk- 

' ■ ben m  előéejtés1’ istene, ójj<n» bennünket a’ 
boldogtalanságaik’ mérges szálait fonó emberektől!

Szerelme’ e’ boldog napjaiban faragé Gonneli 
„sz. Istvánját e’ templom’ élesítésére; ’s midőn 
márványán vésüjével az utolsó Ütést megtevé: ba
rátját hivá, hogy örüljön vele a’ tökélynek, mely 
müvén elömlötl. Muzioban a’ jeles mű’ láttára fel
dagadt a’ kettős szenvedély’ aetnalángja, ’s átkos 
terv villant meg agyában, mellyel barátját megsem
misítse.

Moaio, mintha némi mesterileg sUkerült vo- 
- nások által ragadtatott volna el, színlelt lelkese

déssel kiálta fel;
—  MiDy isteni, Gonnelli! Jer, örülj mü

vednek! filézd, mint foly a’ vér ez erekben ; mint 
nyitnák meg szóra ez ajkak; fölséges! ’S ezt mond
va közelebb vos*a Gonnellit szobrához.

Gonneüi titkos kéjjel lép müve elé, . ’s meg
bocsátható Uéhrezületi örömmel tapadt márványa’ 
szemléletébe: midőn nyitott szemeibe nagy erővel 
sújtja Muzio a’ markába észrevétlenül szorított 
márványporondot!

14



m
• GtinnelM néhány érdmwlva i&tenyó kinek közt 

mindkét szénte’ fényét eive#zté!
• Vaksága hite, mint eiőbirmOaémtteé, •ha

mar szétterjedt a’ vidéken, ’s tiflktetö) sajnálkozva 
illák körül ágyát, iaejfyen szent megadással tűrte 
szem világa’ veszteségét: azon é ie s  reft*ényben, 
hogy Lisetta leend az örökös homályban gyöngéd 
kalauza, ’s az 6 szerelme’ fényétől veülPWetve, vé
sője m ég' teremthetni fog márványokat, nwkyek 
nevét örökítsék!

Szegény művész! ő sokat épilett a’ nőkebel
re , ’s kivált sokat Lisettáéra, ki szerelmes mo
solyait ’s eiragadásig bájos pillantásait, Öonnelin 
kívül, másoknak is bőven osztogatá; -’s ha az ifjo 
művészt többi imádói’ sorában némileg klIOateté i s : 
az csak azon hiúságnak volt eredménye", mellyel 
benne a’ kora’ legjelesb szobrászának udvarlásai 
kökének, kiben a’ lángész szép és kellemes külső 
alatt ütötte fel dicső sátorát. Ligeti®nem m értté  
Gonneilit!

Messer ftrnno volt a a , ki kedves tanítványa’ 
sonto iránt legnagyobb részvétet mutatott; ezt ké- 
ré meg az i<WŐ művész: lennem stfves eráközötei, 
hogy házassága Lisettával miiiételébb végbe 
iaenfen. •
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A’ nftestro késsséggel járt el rnegbkatásá- 
bán ; a néhány nap múlva ismét Gonnelli’ szobájó* 
b«n vo lt, ki már szerencsétlen sorsa eléu munká
ba vett márványain dolgozgatott.

Magasan dobogott szív# az í |u  művésznek, 
midőn Brúnó, belépve szobájába, Sienábél megtéré
sét jelenté. DicsőUleti öröm sugárzik arczairól; hi- 
saen ttMt mennyének közelgtéről veende hírt ked
ves mesterétől. —  0 , ha láihaté a hírnök’ arczát, 
ba olvasható szemeiben a’ b é t , mellyel az Siená
bél hozott: e’ pillanatnyi kéjt sem fogta ól véshetni 
kebele.

—  Rt vagyok; szála Hesser Brúnó. Liaet- 
ta ’s tty jft egészségesek, Udvözlik GonnelMt. Fáj
dalommal halták szerencsétlenségét, ’s azt izenik 
neki. . . . .

—  0  mondd ki hamar, mondd izenetöket,
hogy boldogságomat egéé* nagyságában- élvezhes
sem ; csenge a’ vak művész a’ vontatva beszélő 
mantronaL -

- Mesaer Brúnó mély fohász után .folytató sza
vait: . .■ *• -

Azt iseni Lísetta, hogy I  a  mUvész 
GonneHinek igéré kezét; miután pedig vaksága mi
att ő művész már nem lehet: szava őt nem kö
t i . . . .
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—  Iszonyú! kiálta székéből mintegy akarat
lanul fölegyenesedve, s abba legott ismét vissza- 
roskadva Gonnelli, kinek arczára az égető kfn1 gyöt
relmei , ’s a1 csalódás1 fájdalmai egymást váltogatva 
tUmedeztek fel —  Iszonyú! De lehetlen, maestro, 
lehetlen ! igy nem szólhatott Lisetla. 0  ne kínozz! . . .

—  Lisetta’ önszavait ismédéin; mond fáj
dalmas hangon a’ maestro; ’s halld tovább {zene
iét : „Szavam nem köt, monda ő ; azonban, hogy 
szószegőül ne tekintessem, neje ’s kalaúza leszek 
Gonnellinek, ha arczomat márványba vési, ’s már
ványában kíki Berueci Lisettáraismerend!u .

Halálcsend követé a maestro5 szavait. —  
Gonnelli nem könyűzöttszétdult mennye felett, mert 
könyei’ forrása örökre zárva volt! Néhány perez- 
nyi hallgatás után megszólalt a’ vak :

—  Lisetla5 szobra kész leead*
És márványt adatott magának a5 miivész, ’s 

dolgozott.
figf év múlva lefedte müvét; ’s kik a? mell

szobrot megpillanták, s a hölgyet ismerék, felki- 
álénak: „Berucci Lisetta!u

—  Tiéd a1 szép mátka; mond nyakába bo
rulva az öregBrano, ’s kedves tanítványa5 halvány 
arczaira örömkönyeket hullatott.
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—  Igen ; enyém eszobor, sóhajta Gonnel- 
li; enyém e’ márvány, mellynek jégszive Vezúv, 
Lisetta’ kebeléhez képest. Ez mátkám , o maestro. 
Menj Sienába, ’s mondd meg Lisettának: szobra 
kész ’s vőlegénye várja őt —  a’ sírban!

Ezt mondva márványa előtt lelketlenül rogyott 
össze!

Szíve a’ fájdalom’ súlya alatt megszakadt!

*

Egf szép társulat létezik Firenzében: a’ 
„könyörülőké;“ tagjai a’ nagyherczeglől kezdve, 
a’ nemesség’ során á t , a’ napszámosokkal fűződnek 
össze. A’ Xlll-d. század' közepe’ táján, midőn 
gyakor dögmirigy pusztítá az Amo’ partjait, ala
kult e’ társulat. Szent maradványa a’ keresztény 
szeretet’ égi szellemének, meilyet azon kora szá
zadokban , ha jobban felfogni nem tudának is az 
egyház’ hívei, teljesítésében mindenesetre buzgób
bak valónak, mint a’ mai vallás-közönyösség’ felvi
lágosult emberei. —  „Tégy jót felebarátoddal; ’s 
mit jobbod nyújt, ne tudja bal kezed!“ e’ szent 
tan’ megtestesítésére állottak össze Firenze’ keresz
tény polgárai, ’s dicsőségökre legyen -mondva, hí
ven .követik apjaik’ e’ nemes, e’ szent példáját
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napjainkban is az unokák. A’ harangMÓra, meny
nek egy kongása kisebb baji, kettő gyors segélyt 
igénylő saerencsétlenséget, ’s három halált jelent, 
bárhol legyenek is tagjai, távoznak, hogy fekete 
öltönyük* ’« kalap jókban, miből csak Mérnök, szá* 
jók’s . őrsük látható, isméretleáttl siessenek a’ vész’ 
helyére, hói gyakran csak a’ betegnél hagyott dús 
ajándékról sejdített herczeggei találkozik a’ szegény 
napszámos, a’, nép’ emberének beteg, vagy halot
tas ágyánál!

Ki Firenzét, miként az sudár tornyai- ’s köny- 
nyü templomMpjaival, márványhidjai- ’f  könnyű 
palotáival az Arno’ partjain, mini szép. virágsző
nyegen elterül, ’s a’ mosolygó völgyet környező 
halmokat szép • nyaralóikkal látni akarja: bolygjon 
fel „San-Miniato“r a , hová az ösvény sutét klipre* 
szék, ’s mosolygó mandola- ’s olajfák közt kanya
rog fel az Arno’ déb partjain. Egy vasárnap zarán
dokoltam én ide egymagám, ’s  a’ pusztuló tem
plom melletti torony* rozzant lépcsőin a’ harangok 
fölé emelkedve, élvezéra a’ gyönyörű panorámát, 
mellynél kiesbet, lélekemelőbbet alig láthat- a ’ 
szem !

Yísszajöttömben a’ „Poggio-Imperiale“  nevű 
nagyherczegi mulató-kastélyt, ’s a’ Pitti-patotát ke
letdélre környező nagy kertet bolygtam át minden
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irányban. E* „Boboii“ név alatt ismeretes , franc«ia 
modorban alakított kert valóságos tömkeleg lemé- 
ne, mellybői Áriadne oéflcW bajos volna af kijutás, 
bmhogy halmokra emelkedő kUpresz-, jegenye- ? 
platán-, s fenyőligetei közöl Itt-ott kilátás netn nyíl
nék a1 város- és vidékre. Ammanato készité tervét; 
’s tavai’ partjait s . ligete’ árnyékait Michelangelo, 
Bandiaelii s Firenze’ egyéb nevezetes szobráswsi 
népes fi ék márványaikkal. Szép gondolat! a’ népet 
piacion, kertben, minden közhelyen a1 művészet’ 
élveiben részesíted! '

Firenzét, hajdan virágzó kefpgkedése meg- 
szülésével ? jobbára a’ művészet kincsei’ ’s egész
séges szende levegőjének élvezése végett idegyülő 
idegenek’ ezrei tartják fen, kiknek erszénye gazdag 
keresetforrás a’ munkafelejtett, ’s a’ „dolce-far-ni- 
entétu megszokott firenzei népnek. Angolok’ ’s o- 
roszok’ egész serege lepi el a’ várost, ’s midőn itt 
vaJék; már szállongtak ef nyugati ’s éjszaki fecskék. 
Á? fogadói ebédlő’ hosszú közasztala körül többnyi
re britek Ulének, kíkoek ajkairól gyakran őrahosszan 
nem ballék egy hangot szakadni! Aristocraticai ne- 
gédét, a1 brit lord a’ „continensen“ —  hol, ha 
honában „fashionable" akar lenni, legalább is né
hány hónapot kell töltenie —  komoly, zárkozott 
jellemével együtt mindig magával viszi, ’s hacsak
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ne
a1 komornyik* könyvéből nem tudja, hogy szom
szédjának czlme van, elkölti ebédjét a nélkül, hogy 
hozzá csak szót is szólana.

Mi panaszkodunk —  s bizony nem, nem alap
talanul ! —  grófjaink1 s báróink1 zárt körei ellen, 
E* zárt körök azonban, ha talán még Bécset kivesz- 
szűk, hazánk1 határin túl megszűnnek; s ott öröm
mel találkozik a czimes magyar, aJ ozimtelen ma
gyarral Talán mert érezzük, hogy hazánkból kilép
ve egyedül állunk széles e1 világon! A* brit nem 
így van, —  nem így tesz,
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XXIV.

BOLOGNA.
*

Hatulié Illés* — Pratolino. — üli-társak, — MogDft’“fcttI~ 
stiae* — Egyetem, — Raffirtlio" „Cecíliája**; Gtsido lesi* 
„Apró szentjei. — Asieelli- ás Garíteida-tornyok. — Stis- 
b i i ; Rossini; zenészeti aeademia. — Campo-Santo. —• 
Népélet. ' s

Mély éji caBnd boriié a’ nappal olly kedvesen 
csevegi Firenzét, mHln vetturinom’ kocsijába fel
szálltam. —  Benne már egy olasz ár foglalt helyt 
egész kény elemmel a’ faátulsó vánkoson, ’s éo mel
léje akarék telepedni, mint a’ vetturinoval egyez
tem volt; mert &4tmk4 illést fogadtam. A’ furfan
gos vetturino azonban a’ már benlliő úr’ beteges ál- 
lapotjával, ’s egy később beülendő asszonyságnak 
udvariasságból engedendő elsőbbséggel akarván meg
nyugtatni, kemény vitára adott alkalmat, melly-



nek —  nem lévén írott szerződésünk —  a’ bén
uld állítólag beteges ár’ azon nyilatkozata vetett 
véget, hogy majd ctereljnmI, mi később, miután 
az is kisült, hogy a’ beteges úr ép’ ofly egészséges, 
mint a’ makk, meg is történt.

Olvasóim’ figyeimeztetéseül meg kell jegyez
nem, hogy az ílly, többnyire rozzant vetturinoi ko
csikra nézve külön alku szokott köttetni a’ hátulsó, 
’s külön ajj. első Ülésekre; amazok a’ lehető kénye
lem’ tekintetéből drágábbak. Jó lesz, ha ki erre u- 
tazind, m  írott szerződésről meg nem feledkeznie.! 
mert hátulsó helyér*-, méHyet, épen mivel flémieg- 
kényelpiesb^’s igy keresettebb is, soksáor négy
nek is elad a’ vetturino, csak igy fog némi biztos
sággal számolhatni.

Viradatra a’ várost körülövező halmokon va
lónk, raellyeken szőlők, fige- ’s olajfák kötői emel
kedő csinos nyaralók magaslatiak. Az ég ix fiis  volt,- 
’s a’ szép Firenze könnyű párázatok' fátyoléban lát
szott lebegni a kies völgy’ ölén, és Ab kifejezhet
ted érzéssel, mint sze re te tt,barátnénak j ki 'első 
látásra legyőzbetlen rokooszenvot költe szivünkben, 
totók ***** talán örök — -^búcsút te  Arno’ mátkájá
nak i . . .  Nemsokára Fratolimoénük, a’ Mfidicik’ 
hajdan gyönyörű villáját, mcliyet ópitÓíae 
k m i  „ez«r-egy-éjsza4ai“ tündérkastólylyá alakított
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és tömkelegé* leérttel igézett körül, —  a’ PratóÜnot, 
Aeilyet M a m a G m p e l h  a’ fejedelmi kéjhölgy’ va-
rázsszerehne tön Medici Ferencz’ édfenévél Urai el
haltak; 8 a’ kastély, a’ kert, pompás szökőkutak 
és szobraival, urai után balt! Mennyi fény, "meny
nyi pazar pompa, mennyi kéj és öröm! szép, -de- 
rült szerelmi é le t! . . . .  „fím / “ 

Közel „Pietra-malá ‘..oz, hol az éjt töltötttik, 
látható az e’ vidéken fmaco név alatt Is
meretes iángoszlopka, melly a’ hegytetőn szakadat
lanul kékes tűzzel ég. —  Az Appennineiieif agész 
nap Bllrí köd feküdt, ’s így nem élvezhetők gyö
nyört kilátást, melly az á t’ legmagasb pontjáról 
HmrtbmlminM *)túl, nyugatéjszakra a’ havasok’, 

’s délre az Appenninek’ végtelen lánczára^ a’ tóm* 
tardiai síkság- és ádriai tengerre mondatik terjedni. 
Minket eső vert szinte Bolognáig, hevá Firenzéből 
lett indnlásunk utá* másod estve érkezéül. Ke
délyünk , a’ komor idő’ daczára is, egész utunk 
alatt derült vált :■ a’ vigszeszélyü mérnök •—  a’ há
tul só ülésbe telepedett beteges ár —  kifogyhatlan 
anekdotái- ’s elmés észrevételeivel, mellyek’ gere
benén pápákat és bibonwkokat, fejedelmekéi és 
művészeket , kátonákat, szóval minden sorsú ’s

*) Hfl fordításban : „Terheld le az ü stért/ 4
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rendű tagjait a? társadalmi világnak átkényszeríté , 
olly mulatságossá tévé a' borik napot, hogy ón tá r
saságában esőt }$ hátalsó ülést feledét, Ötletei 
gyakran ép’ oBy élesek, mint jellemzők valának. 
Örömest jegyeznék ide néhányat, de attól tartok, 
hogy toliamtól nem juthatnának olvasómhoz: mert út
közben, mint csempészeti áruk, aligha le nem foglaltat
nának . *. Elménozségei1 intermezzoit B** ár, ki az 
1831-diki decemberben itt kiütött zendülésben részt 
vett, s e1 miatt csupán éjszakameríkábai vándorlása ál
tal terülteié ki San-Leó borzalmas börtöneit,#) több 
évi zarándoklósaiban gyűjtött gazdag 'tapasztalatai5 
elbeszélésével tölté ki, Ott tartózkodása5 ivei ki- 
gyógyítók & melegvérű olaszt „ifju-ifcaliai“ ábránd
jaiból ; ’n szavai szétüzék szinte keblemből is azon 
varázst, melly e tartományi institutioit V ^embe* 
reit, Tbölöni Farkas Sándor munkájának olvasására 
képzetemben körülfogá. —- Minden van Éjsza-ka-

*) j,S®o-Leoíá sziklatorony az egyházi bisodalom9 pesoro- 
urbinoí delegatiojábau, közel S&n-Marinohoz. Hajdan az urbi- 
női herczegek’ birtoka volt, *8 ma az egyházbirodalmi status
foglyok* kétsógb’ejtő tanyája, mellynek sziklába vágott irtó
zatos börtönei — mint egy franczia leírásból tudom — Ve- 
lencze* egykori földalatti ódéival versenyezhetnek, sőt velők
abban tökéletesen megegyeznek, hogy, valamint ezek áldozataikat 
soha ki nem boesáták: úgy azok5 foglyaiból sem lát a világ 
soha egyet is !
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merikában, szerinte; de boldogsága általános, jó
lét , szóval, utópia, mint én gondoláin, nincsen! . . .
A' velünk utazó hölgy, Bt#  neje volt; kellemes kijb 
seü 5 kevés, de lelkes beszédű, meglehetősen mü
veit olasz hölgy.

Este érkezőnk Bolognába. —  A? város gyé
ren világítva, tökéletes képét mutatá azon értelmi 
sötétségnek t meHylbe szomorú kőriltaöényei tény- 
szerítik! ütczái elhagyottak, Iteak fittykor lézengett 
végtelen, sötét folyosóin egyegy ember, mint éji 
rémPiza* temetőiben, melly ott a’4Eajdani fényt és 
hatalmat keresné! ?S ezt nappal is %y találtam. 
Bologna fő szenvedélye, m tudom ány^ művelése 
volt; \  midőn másutt aliggondolkodtak azok’rend
szeres tanításáról: Bolognában már rendezett ta- 
nitószélce volt a1 logtudománynak# s tudósai Ari- 
atotelest és Platót, a? mórok után ekék ismerők az 
újabb korban, valamint orvosai elsők dalának a’ 
boncztudomány1 gyakorlásában, ’s theoiogusai elsők 
az egyházjog hirdetésében. Tudományosságának hí
re eltöltött© Európát, mellynek ifjai csoportosan 
gyükének egyetemébe, s számuk oily nagyra nö- , 
vekvék, hogy af tizenkétezer tanulót alig bírná nem
csak oskolái, de sőt bástyái közé is fogadni* Azon
ban tudománya, önmagát illetőleg, alig ment át az 
életbe, és számos tudós férfiaíoak emléke, ha Qal~
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earnf lúveszbgUk, tüg-maradl fen; ’snevöket,itaba, 
sőt maga av város’ határain tol, roppant fotíantjaik 
legíólebb is «’ tudósajk! faiéi közé Moriták és míg 
Firenzét Dantfe, Fej-ra^t ^pÉso és Ariosto öröM- 
ték: Bolognának száz meg* száz kiflUfi közéi néeor 
válhatott csali egy is ,*fff szttU városára maradandó 
fénysugár t *volt aplna képes feltőzni! Tudósai-’ • mű* 
veiben fcünyÉftt aí.eredetiség, minJtnek felelt pe
dig a’ magasztos ihMÉsóg, ezen aranypecsétjei az 
örökség’-oklevelének, miket osalf lángész tud nyuj-* 
tani; ’s igy«Bol%na „la tudós** +»— 
melléknevét Ü, mással ■ „grama — ’ a” te ré r  “ —* cse
rélte, fü lam ily e t termél(toy meft& tudd maradan-. 
dóbfean 'fognak -biztosíthatni. Volt idő, mikor B*» 
lógna, is tespublic* akart lenni: de találkozott min
dig a" közöl zsarnokok közöl, kiságyait meghiúsít 
tá , ’s jött keién a’ pápai hatalom, melly-ebbeli lri- 
litááinqk űrökre szárnyát szegé! Egyébiránt van
nak itt lakatlan paloták, haszontalan erősségek; 
magas bástyázatok, de mellyei mind csak arra m »  
tatnak, hogy Bologna is iparkodott Itatta* városait 
mindenben, mi azokat emelé, utolérni; azonban 
szalieme foliantjaiba fojtatott, ’s mig Velencze, Pi
na és Genua kereskedésiek, mig Firenze szabadsá
gáért vérezett: Bologna tanult! Mindnyájoknak el
hunyt élete, melly működik; de amazokban fenma-



radt az alkotó szellem’ halhatatlan ereje, mig Bo
logna’ tudósai magokkal vivék sirjokba a’ tudományt, 
mellyet egyetemének falai közt összehalmozának , ’s 
érdeme, melly különben nagy lehet, csak az, hogy Eu
rópát hatalmas egyházi jogvitatásokkal özönlötte e l !

Áll még szép egyetemi palotája, kiarabesz- 
kezett ’s kifrescozott folyosóival, mellybe művésze
ti becs-, ’s érdemnélküli sok rom van összegyűjt
ve, ’s mellynek kivált boncztudományi teremei nagy- 
érdeküek lehetnek —  az orvosvilágnak; de hall
gató-szobái üresek! Tanulóinak egykori nagy szá
ma mindössze is egypár százra olvadott, ’s a’ phy- 
sicai leczke, mellyen jelen valék, igen kevés tanu
lóiul látogattaték. E’ leczke alatt úgy rémlett, mint
ha Bologna mai szellemével lebegne szemem előtt: 
egy nagy egyetem, mellynek tanulói szünidőkre köl
tözvén , üresen hagyák a’ várost. A’ szabadság, e’ 
fő emeltyű, melly a tudományba lelket lehelve, 
azt éltetné, nem létezik iskoláiban, nem tanításiban; 
’s e’ hiány szomját oltja a’ sóvár ifjú kebelnek, 
kivált a’ mai'korban, melly a’ társasági viszonyok’ 
további fejlődésére hatandó tanulmányok’ alapjául a’ 
gondolat’ szabadságát tü zé ; s pedig Bologna’ tu
dósainak —  mint emlftém —  még csak az olasz 
természetvizsgálók’ társulatának pizai gyűlésében sem 
volt szabad részt venniük! így lön jma az őshajdan
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tiszteletre méltó, de malaszt nélküli hagyományává 
egyeteme; p in t azzá lön szinte szép jelmondata is, 
mellyet pénzeire veretett —  „Benonia docet!“

Ha .üresek iskolái, annál telvébbek ahftatos 
hivőkfcd templomai, mellyet’ száma végtelen ! —  
Vasárnap volt, midőn ag»k’ némellyeit látogatám, ’s 
telve leiéin mind, a’ székes-egyháztól kedve, a’ 
közel farmon álló csodakép’ kápolnájáig, ájtatoskodók- 
kal; ’s úgy látszék nejfeni, hogy nép nem csu
dán divatból, hanem valódi buzgóságból látogatja 
templomait, p e re k b e n  a’ Franciák’̂  Garraccik’, 
tininek’ ’s Guercinok’ szép frescoi, gyönyörű vász
nai ftözepett, többnyire öpszentjemek ereklyéi lát
hatók. V -  San-Piétro,az érseki templom, "amily
ben Cmrraeeiutolsó frescoját ecseteié, egyik oltá
ra' közelében láttatja Graxim«ir*n»lék6t, ki el
ső szedé össze az egyházjog’ fejezeteit. Mögötte az 
érsek-bibornok’ szép palotája ’s istállói* mellyek’ 
jászolai carrarai márványból vésettekl Az öszvér, 
mellyen Üdf.e'íit^ik diadalmenetét ű rtá  Jerusalem- 
be , aU^ia sfcedieté páftrtxi márványból gzénáját! 
Ámde az idők hatalmasan táltözták, ’s a’ bolognai 
érsek-bibornok’ ménéi bizonyosan nem palaestinai 
-öszvérek’ i v a d é k a &,■ temploma volt 
rám nézve a’ legérdekésb. Kúpját a’ kápolnának, 
mellybén a’ czimszent’ koporsója van felállítva, -
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dú R tm  fölsóges frescoja: „Sz. Domokos’ apotheo-
8Ísa“ ékesíti; ’s a’ carrarai márványból) koporsóra 
Michelangelo’ szép angyala ’s Nicoiő da Pisa’ dóm- 
borvésetei illesztvén ÁteBenben e’ kápolnával Gui- 
do le n i’ és Bimm Sirantegyszerű sírirata jelenti
a1 nagy mester’ és szépreményü, kedves tanítvá
nya’ porainak nyughelyét. A jeles ecsetll szüzet, 
ki szeretni csak a’ művészetet, s ezt csak agg mes
terében tu d á: méreg ölé meg huszonhét éves ko
rában , mellyel egyik megvetett imádója által meg
vásárlóit szolgálója nyújtott volt neki) ételében t 
Nem messze P épéit, ’s ezé alatt síremléke
van; amaz népfóuök, imoz II-d. Frigyes császár 
természetes fia v o lt, kit a’ bolognaiak elfogván, 
huszonkét évig tartottak fogságban. Sírirata mutat
ja ,  mennyire gyttWék e középkori repuhlicanusok 
a’ királyságot, ’s miliy büszkék valáoak fejödelmi 
foglyukra.

„Sió eaw» non teoetur

Ez utolsó verse E nm  sfriratáoak; s ki nem látja 
benne szellemét Bologra merész, szerencsétlen re™ 
publicánusaioak? kik az ifjú. fejedelmet! hatalmas 
atyja5 fenyegetései !s kérelmei daczára* haláláig Ő~ 
rizteiék, s elhunyta után síremlékkel tisztelék meg:
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de magoknak állandó szabadságot biztositni nem tu
dónak ! —  A’ 8x* Irtván  temploma leginkább ré
giségénél fogva nevezetes. Hót külön kápolnából van 
összeépítve. Egyik folyosóján feltűnő a’ bőid. Szűz1 
képe, Mmxw Romi nápolyi festésitől, ki az isten- 
anyát viselés állapotban ecsetelte ! Midőn Hlyeket lát 
az ember, akaratlanul is a1 nagy Goethe1 szavai jut
nak eszébe: „Betrachte ich —  mond e? nagy iró 
—  in diesem Unmutb die Geschichte, so möchte 
ich sagm : dér Glaube hat die Kttnste wieder bér- 
vorgehoben, dér Áberglaube hingegen ist Herr ü- 
tm  sie geworden, und hat sie abermals zu Grun- 
de gerichtet.u #) Mennyire sillyedt a? képzelődés, 
mennyire hagyá el a? költői felfogás a művészetet! 
Rossinak egyébiránt, ki huszonöt • éves korában 
hunyt el, szebb ecsetelései a1 temetői kápolnában 
láthatók; ’s ezek után ítélve, belőle, ha ennyire 
nem téved, rajzaiban, jeles festész fogott válhatni

Bolognaminden temploma bírja kisebb-nagyobb 
érdemű vásznát vagy frescoját festész-iskolája1 e- 
gyik, vagy másik mesterének; de azok’ remekei 
nyilvános „képgyűjteményében" csilggenek. Álba- 
n i  „Urunk* kereszte!éseu ; Cmrrmci Ágoston „sz .' 
Jeromos’ utolsó áldozata41; C arrm ci Lajos „sz.

#) ltalienlsche Reise. — Bologna den 1 9 , Oct. 1 7 8 6 .
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Pál’ megtérése11 gyönyörű képek, ’s mint első rangú 
csillagok fognának tündökölni bárraelly gyűjtemény
ben is; de itt, űuido Kernnek,,a’ könyör’ Madonná
ja" és „Apró szentjei"; mindenek fölött pedig 
faelkaak„sz.Czecziliája" közelében,fényökre homály 
borul! Ah, e „szent Czeczilia" elragad, elbájol, 
mindent feledtet, mi körében látható: épen úgy, 
mint feledve mindent, elbájolva, elragadtatva hall
gatja ő maga zenéjét az angyalkarnak néhány szent’ 
társaságában! Sokat hallottam már Firenzében, ’s 
még többet bolognai úti-társaimtól e’ képről, most 
látom azt és csodálom! Raffaello nagy volt; bouM}, 
mint egy uj Deukalionban, párosult a’ lángész meg 
ízlés ama’ ritka képességgel:, úgy állítni müvét a’ 
néző elé, mint ez azt magának képzeté, ’s leikéből 
a gondolatot a’ lehető legnagyobb igazság- és hű
séggel vinni át vásznára. * Ezt tanúsítja e’ képe is. A’ 
néhány szent, kik a’ szüzet körülállják, épen nem szük
ségesek e’ képen , ’s mégis mint szolgál azok’ min- 
denike a’ fő pont’ kiemelésére, az egésznek bájos 
öszhangzatára! —  Gtrido „Apró szentjei" egy 
másik fénypontja e’ gyűjteménynek. A’ bolognai fes- 
tész-iskola legnagyobb művésze, kétségkívül Guido 
vala. A’ természet’ stúdiumát ’s a’ kifejezés’ való
ságát, mi ez iskolának fő tulajdona, ő vitte legna
gyobb tökélyre. Ezen irtózatos vérontást, e’ ke-
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tóduló gyilkolás’ jelenetéi, metly tárgyra egyéb
iránt Goethe föoebbí szavai szinte alkalmazhatók, 
mesterileg vitte ki e1 vásznán a1 festész. Élet és ha
lál van elénk állítva e1 képen: kínos élet, irtó
zatos halál! s mégis, nem fordulunk el Jboraadálf- 
Jyal e’ szörnyű öldökléstől: mert ha eltaszít a? két 
hóhér, ellenátlhat!ao erővel vonzanak a5 rémült, két
ségbeeső anyák, kikkel könyfeni tudnánk, hogy 
enyhítsük gyöngéd , szeretett magzataik1 vad meg
gyilkolása feletti fájdalmukat! Á* Carraccik1 legna
gyobb érdeme kétségkívül a z , hogy Guid& az ő 
tanítványuk. Rá büszkék lehelének ők magok, mint 
büszke Bologna az iskolára, melyet a1 festészet* 
hanyatlásában, az Appenninekee innen, ők alapí
tónak ; mert ha már a? tiszta, szent szellemet fen- 
tartani a megromlott ízlés1 ellenében nem Indák is: 
fentarták legalább az ecset5 hűségét s festékök1 ere
jé t, mellyel koruktól óta szinte napjainkig nélkü
lözünk!

Á1 város1 közepén két kcmyuSt torony áll —  
vagy szédelg inkább —  egymás1 közelében, egy
másnak bókolva. A1 magasbík A$m elli9 a1 másik 
Qarüemdm név alatt ismeretes. Ciceroném magát 
a1 várost —  fekvése* alakjára nézve —  hajóhoz 
hasonlítván, e két tornyot árbocz gyanánt helye
sé képébe. Hasonlítása, véleményem szerint, igeu
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fjükéiül!.: mert cmk agy evengel e szegény vá
ros t mint hqjó, mellynek árbcHCzaít a vihar meg™ 
dtleté ; alig fogja azt kedvező szellő óhajtott partra 
hajtani, mert görbe árboczain nem lehet ura vitor- 
iáinak!... Ha a1 pImi torony meglepett, e kétesé* 
fos épület csak ijedséggel tölte e l  Amaz márvány- 
oszlopai5 szép soraival, szellős folyosóival, mellyek 
tieogeralaku márványfalait körülfutják, szép, a 
mennyire illy természetettení építmény szép lehet; 
e kettő üt,fekete téglafalaikkal, mellyek a1 magas 
négyszögjelet képezik, részeg emberre emlékeztetnek, 
ki mámoros fővel enadkecLk fel a' sárból, mely- 
lyel magát bepiszkolá.. *. AmAmmelli legmagasabb 
toronynak tariatík egész Itáliában; aT Gmrísemim 
sokkal alacsonyabb, de dőlése nagyobb. Hála a? 
rósz időnek, melly itt is üldözött, megkíméltem 
inaimat a1 bajos úttól az Asinelli’ te tejére , hóimét, 
ciceroném szerint, gyönyörű a’ kilátás. —  E1 tor
nyok is sok vitára adtak alkalmat, mint a1 pisai, 
mellynél korábbiak. Legtöbben azt hiszik, hogy a1 
föld1 lohadása okozá megkonyulásukat. Részemről t- 
gm  hajlok Goethe’ véleményére, s csupa szeszély
nek tulajdonítom építtetésüket Egészen ízlés munká
ja. Megunták e századok1 emberei a sok egyene
sen álló tornyot templomokon, bástyákon, vára
kon, s görbéket akarának emelni csak azért is,
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hogy legyen min fenakadtss* szemüknek!___  Meg
van még e1 két görbe torony1 közelében boltocskája 
azon kenyérstitőnek, kit a1 Ceneri arak egy
kor olly mulatságosan megjátszottak. —  Elmon
dom a1 történetet S+ mérnök1 saját szavaival.

„Chichetto —  igy hivák a1 sütőt —  együgyű, 
tréfás ember volt, ki a1 borocskát nagyon szeret
vén , szeszével gyakran ködöt vont eszére, ’s ily- 
lyenkor nagy mulatságára szolgált az egyete
mi dévaj ifjúságnak. Egykor különös tréfát teendők 
vele a1 Ceneri urak, jól leitaták ő t, elannyira, 
hogy Chichetto nemcsak ködös lön, de mámorában 
mély s hosszú álom is fogá körül. E1 helyzetét hasz
nálva , 8 tudva, miliy nagy ellenszenvvel viselte
tik Chichetto a1 szerzetesek ellen, megnyiraták ha
ját, s barátcsuklyát öltve rája, egyik kolostor1 aj
tajához vivék, ’s o tt , mint idején túl elkésett s 
ködében eltévedt szerzetest, a1 kapusnak általadák. 
Chichetto kialudván mámorát, s látva maga körül 
a szerzeteseket, nem tudá, mi történt vele, ’s 
hová jutott? a1 szerzetesek, pedig nem ismervén 
benne kolostor-társukra, kérék, mondaná meg: 
meliyik kolostorbul volna, hogy vissza kisérhessék? 
Chichetto látva magán a1 csuklyát, s  érezve fején a1 
nyírott hajat, soká nem térhele magához, s kü
lönösen nem fére tisztultabb agyába, hogy ő vala-
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# be szerzetessé lett vetna, ’s elvégre kételkedni 
kezde azon: vájjon 5-e a1 bolognai kenyérsUtő, 
vagy sem t ’s hogy tisztába jöhessen, mondá a 
szerzeteseknek: ,menjetek Bolognába, ’s nézzétek 
meg a’ két görbe torony’ közelébeni sötőboltban, 
ott van-e bizonyos Chichetto nevű stitüegény ? Ha 
nincs o tt, akkorán vagyok az; ha pedig olt van 

akkor nem tudom, ki vagyok___ * A’ kolostor
í r  elkulde legott a* mondott helyre, hol a’ s i t i 1 fe
lesége férje’ elveszte felett, már szörnyű zajt U- 
tött. A’ küldöttek magokkal vivék az asszonyt ’s két 
barátját, kik Chichettora ráismervén, e z , csuklyá
ját a’ kolostorban hagyva, visszatért boltjába, Bá
lomnak hívén a’ vele történteket, elbeszélő: mint 
lön. ellenszenve’ daczára is szerzetessé!”

Bologna’ zenész-akademiája messze híres Ita
liában , ’s színházéban, melly egykori zsarnokának, 
Bentivoglio herczegnek, II. Gyula pápa áltat szét
romboltatott palotája’ helyén emelkedik, sokszor él
vezi az európai hírű dalnok-művészek’ előadásait. 
Ezúttal Fresxolim  kisasszony bájolá el a’ közönsé
get. Első föllépései valának ezek az ifjú művésznő
nek , kinek a’ híres maestro , ki épen Bo
lognában mulatott, csengő, erőteljes hangja’ tekin
tetéből , szép jövőt jésola a’ zeneművész! pályán. 
„Lucia di Lammermoor“bán szerepelt ezestveFrez-



zolini kisasszony, ’s a’ tiszteletére pompásan meg
világított színházban páholyok, földszin és karzatok ' 
annyira megteltek, hogy az est’ hősnéjp’ dalát a’ 
csamokhul valék kénytelen hallgatni. *) —  Másnap 
zenészeti akadémiában hallám ő t , mellyben az itteni 
követ-bibomok is, sokherczeg’ ’s őrgróf’ kíséretében 
megjelent. Az akadémia’ jövedelme jótékony czálra 
volt szentelve. Kedves élyezetül volt nekem ez est. 
Nem messze tőlem egy szép fiatal hölgy Ule, szőke se- 
lyem-fartjei gondatlanul csüggtek alá halovány-ró- 
zsapiros arczaira; ’s a’ .szép vonásoknak két feke
te szem’ lángja adott életet. Csak ritkán figyelt a’ 
zenére, többnyire szoi&szédnéjával csevegett, vagy 
inkább sugdosott: mert szavaival a ’ hozzá legköze
lebb illőket sara zavaré. B** á r , az amerikai ván
dor, szives volt ciceroném lenni szép körben,
’s megmondá nevét a’ két hölgynek, l a  érdekes fekete 
szem ű, szőke ÍUrtU: M* herczegnő; és szomszéd- 
néja —  egy Ugyvédné volt! Hallgaték úr’ 
szavára ,’s arozomra.meglepetés’, csodálkozás’ ki
fejezése tolulhatott, mert ő folytatá magyarázatát:

—-  Ne csodálja ön , hogy itt a’ herczegnő 
egy ügyvéd’ nejével olly fesztelenül társalog. Lássa

*1 Rossini' jóslata teljesült; mert Freizolini kisassz.
nemsokára ®* milánói, párisi ’s bécsi padokon aratott méltó 
koszorút.
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legyed, amott a1 bibornok' széke mögött, vegye
sen- Ülnek grófhók, órgrófnók, —  ügyvédek’, tanítók’ 
’s egyéb müveit férfiak’ hitveseivel. Nálunk megvannak 
még a’ czimek, de a’ választó falakat polgár ’s polgár 
t e s t i  lerontották már apáink, ’s az unokák nem ha- 
gyák azokat újra fölemelkedni; és a’ közösen 
érzett nyomás hatalmas czementül szolgált a’ tár
saság’ mindenrendU polgárainak összeforrasztására.

—  Ah, nálunk ez nem igy van I sohajték 
én. Valóságos érezfal emelkedik nálunk nemcsak a’ 
grófok,báróké alsóbb rendű polgárság, hanem még bir- 
tokosb nemeseink, ’s ez utóbbi között is, meily, mint
ha nem egy volna érdekük azon egy hazában: kü
lön castokat alapit azon egy nemzet’ polgáriból! Az 
ököljognak sírba szállt százada, undok kinövéséül, 
nálunk ez érczfelat hagyá, hogy, mit eró mérnem 
tehet, a’ születés’ vaksorsa adja meg, ’s mit eró 
el nem tiporhat, azt a’ czfm’ kába büszkesége néz
ze le!

—  Ez szomorú; viszonzá derék kalauzom. 
’S én, gondolatomban jó éjszakát kívánva a’ nyájas 
herczegnőnek, szállásomra ballagék, hogy naplóm
ba jegyezzem e’ szép tapasztalást, meily engem a’ 
tudós-légU Bologna’ iskolai pedantságával egészen 
kibékíte. —  Vajha honom’ szép hölgyei követnék 
e’ példát! De ah , a’ szende hölgyvilágban még e-
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r fa b , még halalmagb nálunk e’ választó» castokra 
kUlönző érczfal! Nevelés, boudoiri, saloni szoká
sok , czím, öltözék, nyelv —  igen, a’ nyelv! —  
mind megannyi alkatrészei e* megdönthetien ércz- 
falnak; s alig van remény, hogy az úgynevezett 
magasabb körben étó magyar hölgyek’ keblét meg
szállja egyhamar e’ lelkes gendolat: „Mind egy ha
zának vagyunk leányai, ’s minél magasbra emelt a’ 
so rs : annál szebb, annál dicsőbb az alsóbbakhoz! 
közeledés, azoknak ■ hozzánk emelése!“ —— Hogy 
az akadémiában csak és kizárólag olasz nyelv volt 
hallható, azt említnem is fölösleges.

AJ palotáknál, mellyeket többnyire a’ bolognai 
,festészek’ jeles vásznai népesítnek csak, inkább érde
kelt engem Rossini’ egyszerűen csinos hajléka. Kivül- 
ről el van ez borítva domborzatokkal, ’s ezek alatt fel
iratok olvashatók latin eláss icusokbul, mellyek több
nyire a’ zenészeire vonatkoznak, a homlokzatit ki
véve, melly Ciceróból van ide alkalmazva:

„W O* BOMO &OMJKIT8, 8ED DOMIWO »O M ^ i?u

sez egészen megfelel a’maestro’büszkeségének, melly* 
ről épen olly ismeretes europaszerte: mint fukarságáról 
Bolognában, hol önmaga szokott piaczra járni, csakhogy 
cseléde egypár hmjmchiml meg ne csalja !*.. Itt épen 
nem beszélnek róla nagy tisztelettel; pedig Bo!o-
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guta leginkább mód város, meüy kittttiő férflai! nem* 
mák haláluk után kívánja öröHtni márványokkal, 
hanem éltökben is tiszteli, ’s büszke rá jók; ez az 
oka, hogy a’ maestro, noha azon szándékkal jött 
vissza szülővárosába, hogy agg napjait itt töltendi, 
s e’ végből közel a’ városhoz csinos nyaralót is vett 

m ár: visszatérend ismét Párisba, hol magán élete’ 
gyönge oldalait jobban fedezheti, semhogy azok mü
veivel szerzett hírnevét elhomályosíthassák.

A’ nagy piaczon emelkedik a’ podesta’ pa
lotája , mellyben egykor fogva tartatott ós
meghalt. A* fogoly-királyfi a’ tudós Bolognában köl
tővé lön, ’s kedvese’ VenSagol Lucia dicsőítésére 
több terzioát irt vala. Fenáll a’ torony is, melyben 
őrei tanyáztak. A’ piaczot Neptunnak „Óriás11 név 
alatt ismeretes szobra ékesíti, mellyel Syrének ’s 
vízi Nymphák környeznek: Giov. da Bologna’ gyö
nyörű müvei. Egykor szökőkút volt, ’s a' Syrének’ 
és Nymphák’ kebeléből gazdagon ömlött a’ viz; ma 
érczkeblök üres, a ’ forrás kiszáradt!

A’ várost délnyugatra környező halmok közt 
van Gitáréi®,mellyen a’ bőid. Szűznek-— hagyomány
szerint Lukács evangélista által festett —  csodaképe 
tiszteltetik. A’ templomot ivezetes folyosók kötik 
össze a’ várossal, ’s e’ folyosókba! jobbra tér le az 
ösvény V  hajdani Certosába, mely 1 S 02 óta sir-
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kertté alakíttatott. Campo-Santo akarna ez lenni, 
a’ pizai’ alakjára) Tömérdek költséggel emeltetnek 
itt magas kúpok, kápolnák és szellős folyosók, mely- 
lyek’ egyik falába az elhunytak’ koporsói emelete
sen rakatnak, egyik a’ másik fölé; ’s hogy régi, di
cső halottaknak se legyen faiával a’ halál’ •«’ városa, 
a’ megszűnt koloetorokbul ide tétettek át a’ sírkövek 1 
Van néhány szép emlék, de a’ legnagyobb rész ho
mokkőből, vagy épen fejér-földből készíttetik, ö- 
rök emlékül a’ mai század’ örökhírü férfiaiabk! . . .  
A’ felírások többnyire latin nyelven szerkesztvék, és 
sokaktól magasztaltatnak, mint mellyek az Augus- 
tus’ idejébeni latinsággal vetélkednek. Nekem job
ban tetszettek az olaszok; az ember csak azon 
nyelven fejezheti ki leghűbben érzéseit, mellyel any
ja’ emlőin tanult; az idegen nyelvben idegen érzé
seket szí magába a’ kebel, ’s hiú pompává alacso
nyul a’ keresett kifejezés’ virága. *) —  Ha Bolo
gna’ élői közt nincs érezhető választó fal, van halot
tal között. A’ halott nép nagy téreken aluszsza ál-

•) A’eok Útin felírás közjegyet hozok csak fel, malljr a' 21 
éve* korában elhunyt R u s c o n i  T e r é z 1 emlékén olvasható, 
ki — „latinis et graeois litteris imbuta* — Így szól férjéhez :

,»Duo aliam, conjux, e coelia fpsa precabor: 
üt bona , nec sterilje flagret a more tűi/*

Nemde eredeti
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m át, sírja kitéve napnak és viharnak, nincs fáz , 
nincs küpresz, melly beárnyékozza keresztjét, ’s a’ 
magas jegenyék, mellyek a’ temetőt kerítő falak’ 
hosszában növekednek, nem hinthetik árnyékukat 
a’ nagy térségre, mellyen az osztályzatokra dara
bolt hantok alatt szunyádnak a’ nép’ emberei! . . .  
A’ folyosók közt emelkedő klip Bologna’ nagy fér- 
fiai’ számára van feotartva, melly, mint egy Pan- 
theon , fogadja be hamvaikat. Eddig meglehetősen 
üres, í r -A ’ kápolnák’s köröttük levő csarnokok, pa
pok' ’s szerzetesek’ hamvaira várnak; a’ folyosók’ 
falaiba pedig azok’ csontjai tétetnek, kik fizetni tud
nak! Földsztn, vagy emelet, szUkebb, vagy tá- 
gasb nyilas a’ falakban, emeli ’s csökkenti aránylag 
az á r t,  melly tiz-husz tallértól, szinte százakra 
megy 1 Az így bejövő pénz a’ sirkert’ további épí
tésére brjjittatik. Hogy a’ téren emelkedő köz sír
ijaiénak’ egyformasága csorbát ne szenvedjen, nem 
szabad azokra virágot, vagy fát ültetői, ’s talán 
még köoyűznj sem, hogy füveik le ne tiportassanak! 
Embertelen határozat, melly a’ folyosók’ emlékei
nek ezerfélesége mellett, igy áldozza fel a’ köznép’ 
legszentebb érzéseit a hideg symmetria’ hiúságának I 

—  H asztalangondolám , midőn a’ sirkert* 
bői vissza ballagék; hasztalan! kell castoknak lenni 
az emberfaj között; ’s hol már az életben nem érez-
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hető annyira, kell a’ halálban- keresni különbséget 
—  a’ halálban 1!

Ez vala utolsó vándorlásom, mellyet a’ nyá
jas S** mérnök’, társaságában tevék, ’s visszajövét 
a’ várost járók be, mellyel a’ közel idecsa
tornázott vizei úgy folynak keresztül, hogy malom
kerekeket is hajtanak. Egy ítly malom elé jutva, 

. felsohajta kalauzom': „Lássa kegyed, miért olly elégü- 
letlen e’ szegény bolognai nép ? iszonyú az adóte
her rajtunk; mindentől, mi környez, majdnem a’ lég
től is, adózunk. A1 bolognai tartomány, melly mint
egy négyszázezer embert számlái, ötszázezer két
forintost küld ádóul Romába; ’s minden zsák liszttől, 
mellyet e’ malmok őrlenek, h é t, nyolcé paoli fi
zettetik .. .  *)

. E’ beszélgetések közt egy kávéházba térénk, 
hol meglehetős csöndben lilének a’ nagyszámú láto
gatók. Egy új kormányrendelet feküdt az asztalon, 
melly a gesztenye-adót tárgyazá.

—  Nézze ön, szóta kalauzom; a’ kormány áj 
szerződésre lépett a’tartományban termő gesztenye’ 
kibérlése iránt, ’s a’ nép, meliynek nagy része alig 
ismer őszön át más eledelt, ezután'még drágábban 
lesz kénytelen vásárolni gesztenyéjét, mi minden
napi kenyerei!! tekinthető.

•) Körülbelül 3 ft. 3 0  kr — 4  ft. v. ez.



Átfutám a’ „hirdetvényt“ , ’s meglepetve !á- 
tám tartalmából, miként e’ gyümölcs is egyedárusi 
czikké van téve, és súlyos pénzbüntetések —  több hó
napi , sőt évi Fogsággal —  vannak szabva a’ csem
pészekre I

Minden*!, a’ kivel kissé bátrabban szólhaték, 
magasztalva emlékezett az ausztriai katonaságról, 
melly csak kevés hónapok előtt faagyé el a’ várost, 
’s magasztalva kivált egy vitéz hazánkfiáról, ki azt, 
mint tábornagy, ottléte' első éveiben kormányozó. 
Hrabovnky generált Bologna soká nem fogja fe
ledni !

Ily nyomás mellett könnyen megfogható, miért 
olly fölötte elégUletlen a’ nép Bolognában, ’s a’ ke- 

■ délyek’ e’ forrongásában megtörténhetik nemsokára, 
hogy valamint Il-d. Gyulának Michelangelo által vésett 
szobrát —e püspöksll veget téve a’leütött koronás ti
ara'helyébe —  sz. Petroniussá változtató: agy most 
a’ czknszent’ helyébe, más szobrot állítson a ’ szép 
talapzatra!
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FERRARA. — ARQUA.

X X V

Ferrari hajdan és most. —* Fejedelmi kastély. — Taiao* bör
töne. — Arioato’ háza. — Arlosto-tér. — Könyvtár. — Tem
plomok. — Campo-Santo. — Po ; határvám. — Rovigo. — 
Arqua ; Petrarca’ sírja ; háza. — Velencse ; lagunai áradás. 
— Hontérés.

£  tudományok1 nagyszetli romjaiból, a feje- 
delmi fény- és pompa szomorít omladványiba jutot
tam , melyek felett az olasz költészet1 soha el 
nem homályosulandó dicssugára leng. —  Bologpáfc 
elhagyva, a1 tartós rönaságon á t, mellynek mezői 
többnyire ris-termesztésre használtatnak, Ferrará- 
ba érkezém. Milly puszta, milly elhagyatott a* szép 
város, milly üresek és némák palotái, fűvel be
nőtt utczái! . . .  Mintha temetőjébe költözött volna az 
é le t, melly az E$íe herezegek’ korában olly szép ,



olly derült vala Ariostora, olly szomorú ’s fájdal
mas Tassora! Élet volt az , melly megnyitá a’ tu
dásnak ’s művésznek a’ fejedelmi palotát; ’s a’ tu
domány ’s művészet kölcsönzé aztán az emléket, 
melly a’ hajdan fényes trón’ forgácsai körül meg
állóit. Ha Ariosto nincs és Tass©, ha nincs Gi- 
raidi, Calcagnjni ’s az ide üldözött Calvin, kinek 
Benata herczegnő, Il-d. Este Hercules’ neje, nyúj
tott e’ palotában egy időre menedéket, ki tudná 
m a: lakott-e valaha fejdelem, az „udvarias" Fer- 
rarában ? ’S kik rá a’ fényt deriték, mellynek su- 
gáraí megtöretlenül hatnak vissza a* középkor* ezen 
elroncsolt herezegszéke fölül, mit nyerének dijá
ban a' dicsőségnek, mit föléje árasztának ? . . .

„Was so!I dér Dichter in den FUretenhallen;
Kann er dem Orl, kann Ihm dér Őrt gefallen ? “ *)

Ariosto, az udvariasan nyájas, hízelgő költő, egyszerű 
lakába vonulva , dalai ’s veszélyes követségei után, 
elégedetlenül hagyá el fejedelmeit; ’s Tasso ? *..

- *) Zedlitz : „Todtenkraense"* czimtl költeménye’ § 2 Í i .  * 
Énekében. — Későn, nagyon késés érezé ezt Tasso!

„Dunqtie fuogbi gastighi a brevi oíTese 
Danai, e per lungo onor breve conforto 
Dar mán reale in guíderdon non debbe?

Így keserg 176-d. sonettojában.
t i
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Oh e? nagy, sien t ihletettségU kittije  a „Megsza
badított Jerusalemoek46 börtönbe, s majd m  őrüt- 
lclís házába v ite te tt: meri elég iehetleo volt paran
csolni szivének, melly herczegi hölgy iránt gyűlt 
so re lem re!.* . Giraldi, a1 görög ’s romai mythosok* 
első mélytudományu magyarázója kórházban halt 
meg, Ss öogondoita sírirata, melly székes-tem
plomban i emlékére- vésete tt, tanúsítja : mint jutái- 
mazák meg e férfiubao is a' tudoraénynyai fényt 
ttző e? fejedelmek a? tudom ányt, mellytől dicsői- 
l é s t , maradandó hírnevet ny erének f

....................................................MIMII,

OPIS FF R E S T I  ir O IJ L lM t '*

mond búsan Giraldi koporsóján, mellynek márvá
nya roszul pótolá a* kórházban sínylődött férfi1 nyo
morait ! Hogy Calvin nem maradhatott meg soká 
a ferrarai fejedelmi kastélyban, aztrn nincs mit 
csodálkoznunk* —  Az üldözés nem ismer emberi
séget ; s & vendégszeretetnek , kivált azon szá
zadban , nem vala szabad annyira terjednie, hogy 
a1'tévelygő vallási meggyőződést megbocsátni nem 
tudók1 dühe elöl tartósan megójja —  az embert!

Első utam Tasso1 börtönéhez v o l t—  A1 haj
dani fejedelmi kastély mellett kelle elhaladnom* Ko
mor , szilárd épület e z , szegletein tornyokkal t
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körűié árkokkal, belsejében jiémelly művészeti ma* 
radványokkal. Mögötte a ’ ház, mellyben Tasso’ 
börtönét mutogatják. Goethe erre utaztában alig 
akadhatott nyomára, ’s miután föllelé, nem h itte , 
hpgy Tasso itt sinylett volna. Ha igaz, hogy a’ 
„Megszabadított Jerusalem“ halhatlan éneklője bör
tönében nézte át e’ homéroszi költeményét, ’s 
hogy itt irá sooettoi ’s némeUyeit, *’
mint hogy kétségtelen is : *) akkor valóban 
megfoghatlan, mint tölthetett vala Tasso hét ó- 
vet ez odúban, melly fa-, vagy szén-kamra lehe
tett inkább , mint börtön, hol olvasson és írjon a’ 
szenvedő költő. Azonban maga a’ kétkedő Goethe, 
Chateaubriand, Lamartine, Milton és Byron, ide 
zaráodoklásuk által, szent-ihletU emlékezettel vo-

*) Mienyftják «rt “  tSbbik M it — 175-d. és 176-d. M -  

nettói, és XL~d« caazonéje, mellyben igy sóhajt fel II-d. ilfoaso
borczegbes:

„O magnanimo rigiiö
I>* Atchlti g lo r io so ,

A te rivolgo ed ergo.
Dal mio carcer profondo
II c o r , la mente e glí o cch i; ’i  i 't ,

(O nagylelkű fia a’ dicső Alcidnak, Hozzád ford ítón ’s 
emelem Mély börtönömből Szivemet, eszemet és szemeimet; 

*s a' t.)
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nák körül e szirmos szurdokot f Byron, ki két ó- 
rát tölte-benne,’s nevét késével vakará be a ne
vekkel elborított falakba, innét bozá „The lament 
of Tassotl ■ cziraii költeményét #) Volt itt Zedlitz 
is , a „Todtenkraenzeu melegérzésll költője. Ezt 
neve m utatja, melly a börtön’ ajtaján olvasható. 
*S honnan is hozhatta volna azon megragadó sza
vakat , mellyekkel fenidézett költeményében Tas- 
sorul emlékezik? •♦) Itt kell un  keresni e 
nagy költő’ sziklaemlékét! Emlékét, mondom, 
mert a templomban ? hol temetve van, egysze
rű sírirat mutatja koporsóját; ###) azonban erez

el Nekem úgy látszik , sokkal helyesben teendé a* nagy 
brit költő, ha e* versez etében önmaga beszélendett, a* he
lyett, hogy Tassok beszélteké. A kedély végtelenül különböző 
lévén a* két költőben, ha Tasso* müveit már olvasók: Byron’ 
velőrázó verseiben nem IsmerUgsk a* gyöngéd panaszkodóra.

•*) Lásd az 58-d. *g következő canzonékat. —* Minden 
előszeretetem mellett is, mellyet Byron* költeményei Iránt 
árezek, megvallom, inkább tetszenek Zedlitz* e* sorai: mint 
a* brit költő* „lament“je. Zedlitz* kedélyes verseiben inkább 
ismerhetni Tassora, mint Byron szörnyű komor képeiben. ***)

***) Komában, a* szentOnufrio templomában — hová, mi
dőn 1595-ben a* capitoliumi babérkoszorút menyén fogadni , 
meghalálozott — hűlt tetemei, minden emlék nélkül tétettek. 
A* kolostoriak ezt irák sírjára:

H O C . W E . H E S C IU S . E S 8 E T . H O SF K 8.
F B A T R E S  M U II S . E C C E E S U E . P O S U E R V lfT .

J



245

vagy szirtszobornól maradandóbb emlékei állttá 
magának költeményeiben, mellyek’ egyetlen —  ö- 
rökre megbocsáthatlan —  bűne csak az , hogy a' 
költőével együ tt, éltetik nevét a’ feledékenységre 
sokkal méltóbb kényurnak i s , ki Torqualot szen
ved tété , —  őrültté tévé !

Vannak emberek * kiknek bölcsőjét szeren
csétlenség állja körül, ’s kiket bal sors takar va
lamint pólyátokba, úgy szemfödelökbe is. Hlyen 
volt Torquato Tasso. Apja Bernardo —  a’ salernoi 
herczeggel, ki a „szent (?!) inquisitiot“ Nápoly
ban is felállítni akaró alkirálynak ellenszegülvén , 
honából száműzetett, ’s birtokától m egúsztatott —  
elbagyá hazáját. A’ számkivetési parancsba a’ még 
csak kilencz éves Torquato is be lön foglalva A' 
hontalan ifjút, kiben a’ léngész korán kezdett fej- 
ledezni, később Este Aifonso, ferrarai herczeg, 
fogadé udvarába, hol Torquato, Leonóra a’ her
czeg’ nőtestvére iránt szerelemre gyűlvén : midőn 
e szenvedélyt titkolandó, egy hasonnevű udvari 
hölgyet, a’ herczeg’ kedvesét, magasztalná dalai
val : a’ szerelem/éltő herczeg őt börtönbe, majd, mint 
őrültet, kórházba csukatá; honnan csak hét esz-

Akart egy bíbornak márványemléket emelni Tassonak, de — 
csak akart! 'a egy barátja az idéroUek felé e ’ szavakat véseté;

MIC, J A c E T . t o h q u a t u s  T A s s r s .



im áé múlva szabadulván ki, nyomora an lengve 
bolygoit a1 szép Haltában, mellynek költeményei, 
a küllő' életében, tetszeni nem akartai* Aldobran- 
ám  bibornok a5 sorsiul üldözöttel fölemelendő, 
Honába hivatá, *s ünnepel készite számára a 
Capitolramban, mellyen borestyánítlzérrel vaja meg- 
dicsőítendő Torquato1 ősz fürtjeit A7 sors nem 
akaráf hogy örömet élvezzen élte7 alkonyán, 
ki kora éveitől éta folytonos bú- és fájdalomban 
töltötte napjait Ez sok leendett a? soká szenve
dőnek, s Torquato csak mosolyogni látá a1 d erű t, 
mellyel hosszáé nélkülözött. —  Az ünnepély7 előes
téjén sírba szállt!

lilly  egészen más volt Ariosto* pályája f Öl 
Bórák fögadák bölcsőjében, a1 Szerencse' istennője 
kiséré derűit napokkal ac életben, 7s halála, dia
dalainak csak folytatása lön ! 6  is megközelítő. az 
udvart, ő is mámorgott a fejedelmi kéjekben, de 
szive nem ittasul! meg a lángszerelem1 édes ér
zetében t 7s mielőtt vesztené u mindig rövid , min
dig ingatag- udvari kegyeket: visszavonulva egy» 
azért! lakába , háborftlan kényelemben végzé nap
jait. 6  nem volt hontalan: rá büszkék valának 
polgártársai, kik láták a gyermeket, lá tá | az if
jút és férőért Anagok körül, ’s a* közöltök meghalt
a k  pompás emlékeket állltának. Pedig milly nagy
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a t é r , melly az ő, és Torquato1 érdeme közt fek
szik! Feláldozott ez is , ígiys, sok szép, sok ma
gasít os eszmél a* boudoiri ízlésnek; de au érte* 
lem3 mélysége, a szent íhleüség1 örök typusa öm* 
ük el müvein. Áriosto szorosan udvari költő volt, 
*s ® helyét estélye«eo töltötte b e : ő úgy vette 
az é le te t, a1 mint vo lt, vígan, derülten, folyto
nos tréfával, melly szinte a bohózat tál lön hatá
ros ; s bár költői érdeme nagy, de nekem mégis 
úgy látszik,-hogy ő a magasztosságig sohasem 
emelkedett, s az érzés1 tengeréből nem hosá fel 
ama1 tiszta gyöngyöket, meliyek legfőbb díszei a 
költészetnek.

Mindketten statusféjjfíak is valának, s több
szöri követséggel tisztelteiének meg; mi nyilván 
m utatja, mennyire férnek meg a'’ komolyabb fog
lalatosságok a3 költészettel, ?s mint szolgál ez ü- 
dítő, vidító főszerül, midőn a1 lélek azok1 terhe 
alatt csüggedez. De van erre példa az ujabfe kor- 
bán is, s én csak Ghateaobriandt és Lamartinet 
említem, kik egykép tündökölnek az ország1 köz 
dolgai1 vitelében s a3 költészetben.«—■ Ne kárhoz
tassátok ti szigora bírái a1 férfiúi szenvedélynek, 
ne kárhoztassátok soha és sehol a1 költészetet; 
nem hiú adománya az az égnek: harmatgyöngy az, 
melly a1 komoly s többnyire öröm leien való3 súlya

air
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alatt fonnyadó nemest lelkeket' új életre idézi j, 
nélküle mire mehetnétek ti a’ gocialis elemek’ ja
vításával , ’s mire száraz valótok’ mereven tanai
val? Csak a' költészet gyújthatja és gyújtja lelke
sedésre a’ jobb kebleket, hogy féledve az élet’ 
rögös, szirtes ú ta it: legyőzzék a’ gátakat, amilye
ket az emberiség’ boldogsága előtt kába kezekkel 
raknak a’ —  halandók!

Illy eszmékkel lelkemben, szép térés píacz- 
ra ju ték , meliynek közepén magas gránitoszlopon 
Ariosto’ szobra áll. Az ariosto-téren valék.— Az 
oszlopon egykor VH-d. Sándor pápa’ ércz-szobra 
pompázott, mellyeta’Szabadság’olasz hősei 1 796- 
ban lerontának, hogy helyébe hőn imádott isten- 
nőjökét állítsák. Jött Napóleon, ’s a ’ Szabadság övé
nek engedé a’ helyt De a’ nagy hadvezér itt szin
te úgy já rt, mint Genuában :*) 1814-ben lekény- 
szeríttetett a’ magas szirtdarabról, hogy helyét 
Ariosto foglalja el. Igen helyesen jegyzé meg egy 
franczia utazó: „A* hódítók’ hírneve sohasem fog
ja kiállhatni a’ versenyt a’ tudományok’ ’s közből- 
dogság dicsőségével11

A1 könyvtárban egy másik emléke áll Árío- 
Siónak. — Mindenütt, és mindig Ariosto! a’ palotában,

■) Lásd If. köt. 25. lap.



a’ „llíra§ole‘-‘ utczában, hol háza áll; a ’ téren, és 
a’ „sas. Benedek” templom melletti kolostorban, 
meilynek ebédlői 'előcsarnoka’ boltozatán a’ „Para
dicsom” szüzei közé őt Dosso-Dossi, Ferrara’ teg- 
nevecetesb festésze ecseteié. 4S itt, a’ könyvtárban, 
márvány béli síremléke mellett van karszéke, pom
pás tintatartója —  herczegi ajándék! —  ’s mi 
mindegyiknél érdekeeb és becsesb: az „Oriando 
Furioso” néhány énekeinek kézirata, teli törlé
sekkel , javításokkal: mi tanúsága annak, mint U- 
gyekezett tökéi yesítni szerző munkáját, meilynek 
ötvenkét kiadásbani példányait bírja e’ könyvtár. 
Ha szent éráét hatott m eg, látva e’ becses ma
radványét az öröknevü boldog költőnek: m ily 
megindulásnak kelle elhatalmazni telkemen, midőn 
a’ nyájas őr, Torquato Tasso’ magasztos hős köl
teményének azon kéziratát nyitá fel előttem, mely- 
lyen a’ boldogtalan költő hosszas börtönében ön
kezével -javítgatott! Szent ereklye e z , melly az 
élet’ szenvedésinek, a’ sírban! dicsőség’ fénysu- 
gárival hörültündökölt emlékét hordozza ! . . .  De 
mi engem Tasso’ kéziratai között még inkább meg
illetett, levelei valónak, meHycket a’ „sz. Anna” 
kórházból intézett Aifonso herczeghez. ’S költő 
tébolyodott volt fE’ fejdelem megérdemlé, hogy 
nevét tassoi lant örökítse ? ! . . .  Egy harmadik ne*
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vezetes kézirat e* könyvtárban: Guarini „Pastor 
fidou czimtt drámája. — Van író* ki nem tudja, mi
ért ?s miképen jut nevének sirontuli életéhez: 
s Hlyen volt —  Guarini*

A7 templomok üközői csak a7 székes-egjisézat 
említem; nem mintha ferrarának több, ?s pedig 
művészeti kincsekben is többé-kevésbbé gazdag tem
ploma nem volna; hanem fhert a* látottakhoz, még 
ez egyet sem kivéve1, alig hasonlíthatók* A7 szé
kes-egyház, komoly gól homlokzatával, Garofolo7 
és Bastianini7 festeményeit, Marescotti’ nagybecsű 
szobrait és sok híres férfiú7 síremlékét b írja , mi 
azt részben Ferrara7 pantheonává tesz i; mellyből 
azonban a7 tartomány7 egykori herczegei —  a7 visz- 
haogjáről szinte, mint Garofolo7 vásznairól neve
zetes -—  sz. Ferencz-templomba költöztek: talán 
mert eléglék életűkben lenni kegyes és kegyetlen 
urai a7 tudósoknak ? L . .  Lucrezia Borgia7 hamvai a1 
„Corpus-Domini“-rendü apáczák7 templomában 
mondatnak nyugonni, ha mégis nyugalomnak lehet 
mondani hírverését a7 pornak, melly olly byenai lé
leknek volt lakhelye!

Én egész Ferrarát sirkertül tekintétn, melly- 
ben a7 puszta paloták, mint vihar mosta keresz
tek, s a költők7 és tudósok7 dicsősége, mint pom
pás síremlékei tűntek föl előttem; —  ’s mégis



egy másik „Campo-Santo“ba vezetett szorgalmas 
ciceronéra. A* város körüli bástyázatokon belül, 
’s így magiban a’ városban, szomszédságában 
az élőknek ,kiktől csak egy térés utcza választ
ja el a  holtakat, alakíttatott itt is az egykori né
mabarátok’ zárdája tem etővé, melly népesüitsé- 
ge *) mellett sem olly szívemelő, mint a’ pízai, de 
nem is magasztost a’ bolognainál; mert itt szin
te szorosan elkülönözvék egymástól a’ nyolcz osz
tályra sorozott halottak, ’s a’ sirbalmakon itt sem 
növelhetnek rózsákat és szomorú füzeket vagy 
bús kUpreszeket a’ kedves halottaikat feledni nem 
tudó, vagy nem akaró élők! —  A’ szép templom 
Sansovino’ rajza után ép ítte te tt, ki azt egyszers
mind néhány gyönyörű szoborral is ékesíté. A’ 
sok síremlék közöl említésre főleg érdemeseknek 
tartom azokat, mellyek Borso, Ferrara’ első her- 
czege ’s a’ kolostor’ alapítója’; Varano’; Mosti’, a’ 
szerencsétlen Giraldi’ és Ariosto’ tanítója Barbu- 
tígo’ hamvaiknak emeltettek,

A’ sirkertbő! visszatérve, Ariosto' házát, a’ 
ferrarai nagy halott’ legszebb emlékét, iekintém 
meg, melly 1811-ben ’s így 278 év múlva a’

*) A" §ekre#ijéa szerint hiteíorrkilenc* emerre megy ai 
itt nyugmék* száma*
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költő’ halála után, •)  községi pénzen megvásárol
tatván, olly karba helyeztetett: mint volt a’ költő’ 
Önleirása szerint, annak életében. Egy van itt, 
.mit Ariosto nem lá to tt: szép mellszobra, cárrá- 
rai márványban vésve Tadoünitóí. Itt tttlté a' 
herezegi udvar’ zajofc unalmát eléglett költő • utol
só napjait, mellyeket a’ musákkaii társalgás, és kis 
kertje’ virágai közt oszta m eg; sokkal szebb, ked
vesebb ’s biztosb tanyája a’ musáknak, o lto tta ’ 
fejedelmi kastély! Az utczára nyitó ajtó fölé is 
visszahelyeztetett a’ felírás, meüyet a’ költő ön
maga vésetett:

F A R T  A* SX D  A F T A  M IM I, SÉD »U J L I  Q B J I0 3 U Á , SEB BTöM
sornnmA, p á r t a  m e o  ,  § e b  t a w e m a e e s  , d o m u s .

’s e* fölé fiáé, Virgiaiusé, iliesz te tett: •

SIC D O M U S H AE C  A E B O S T l 
P R 0 F R IO S  B I O S  H A B É I T  OI.IJW ,  U R  P l V D  A BIC A .

V

De ez óhajtás csak késén teljesedett: mert a1 
költő’ halála után idegen kézre jutván a’ csino% 
egyemeletü házikó : mármár  ̂pusztulni kezdett, 
midőn a? lelkes Cicognara azt emléköl visszaállí
tó egykori fényébe. Vájjon fog-e csak illy emlék 
is ju tóra ml Kazinczynk-, Berzsenyiek-, Kisfaludy

*) Született Ariosto 1474-ben sept,’ 8-d. -f 1533-ban.
Halála után tizenegyedik évben született Torquato Tasso.



Sándorunk- vagy lelkes Kölcseynknek f , , .  * Hiá
ba vagyunk mi keleti n é p , raellynél a1 költészeti 

• lelkesülés játsza a’ főszerepet: hol tenni kell, oda 
mi nem örömest nyújtjuk karjainkat Költőink ná
lunk csak müveikben fognak élni; s ha önmagok 
nem emelnek emléket magoknak, mi ugyan nem 
iparkodunk őket a1 feledékenységtől' megöni! Pe
dig a* szép példa, mellyel egyes férOaink Virág5 
’s Kisfaludy Károly’ hamvai’ tisztelésébeo mutat
tak , megérdemelné, hogy az az ezeknél jelesbek’ 
emlékére nézve is utánoztassék, .•

A1 Po rövid félórányi távolságra foly Fér- 
rarától. Rajta „Ponte-Lagoscurounál ?  kompon 
történik az átjárás, melly most nem épen 
veszélytelen. —  Éjszak! partjain ismét Ausz
triában valék, s pedig a’ faarmioczadhivataJ e- 
lő tt, mellytől csak azon egypár olasz munkát 
féltettem , mellyel Firenzében egy antiéjuariusnál 
igen jó áron szereztem, Szerencsémre szellemük 
nem ütötte ki magát Mrzajdámből, ’s nyilatkoza
tomra , hogy nincs változandó holmim i *) szaba-

*) }S ezt alaposan mondhatám: mert könyveimet minden 
vám mellett sem fogtam bevihetni, *s így azok yámozau- 
dók csakugyan nem valának. — Eszembe jutott Beccaria; 
de talán ezen eset kivétel az általa felállított csempészet 
elleni elvszabélypfr Mól? *
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dón bocsánatéin a1 nélkül t hogy bulyrom tartat- ' 
ma üsszekuszóltatolt volna,

Á? harmioczadtól szerencsésen raenekedve > . 
egy ideig a szabályozott, de rendkivüiileg feldagadt 
hullámival gátjait ezúttal iszonyúan megrongált Po1 
partjain haladtunk, mellyeket elhagyva, este felé 
lovígoban valék, csinos, élénk városkában, nem 
messze az Adtge* partjaitól Az itt töltött éjt szín
házlátogatásra és naplói jegyzeteim1 folytatására szén- 
telém, s másnap korán reggel Paduába indulók, 
hol csak azért állapodéin meg, hogy Arquába ráö* 
dúlhassak, tnelly a’ váróstul délnyugatra eső euga- 
niai halmok közt feküszik.

Míg vetturinom —  ki négy p. ftért vak Árquá
ba viendő *—  megérkeznék: egyet fordulók sz. 
Antal1 bazilikája körül Az idő komor volt; zúznia*- 
rázva hullt az eső, s hideg éjszaki szél vonult ke
resztül m  utczák1 sötét ivezetei alatt, s illy időben 
egy öreg urat láték azokban tipegni, ki könnyű kö
penyét akkép borltá mellére, hogy baloldala, mely- 
lyen öltönye1 egyik lyukában csillagjelentő szalag 
fityegett, egészen tárva lenne* Illy korban, illy i- 
dőBen, ennyire vihet-e még a1 hiúság? kérdém ön
magámtól ; ?s feleletül ismét felsohajték: „o vaoias 
vonitatum!“ Nem lett-e sírbadöntő náthahurut követ-
kezése & gyermekes hiqságftak? ftefe tudom ; de«■
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hogy iliyescnit csakugyan megérdemelt —  s talán 
inkább s mint csillagát vagy keresitkéjét —  az bi
zonyos*

*

Arqut, 1839 . rtecemb. 4-d.

Itt vagyok az euganiai halmok közi, mellyek 
Laura’ emléke, ’s a’ szerencsétlen Jacopo Ortisnak 
remekül festett szenvedései miatt engem kétszere
sen érdekelnek. Mi a’ tájéknak érdekességét emeli, 
a’ gyönyört! természet, reám most nem hathat: 
mert kihalt a z , mint a’ Laerát örökített költő’ sze
relme ; mint a’ szabadság után sovárgó Ortis’ fáj
dalmai ! Csakhogy ehalmok, mellyeken most né
hány olajfcr zöldéi még, ’s e’ völgyek, mellyeket 
jobbadán víz fedez, néhány hónap múlva buján fog
nak ismét felvirulni: de a’ lóngérzésU költő’ meg
hűlt kebelébe, a’ szenvedő Jacopo’ szivébe nem jö- 
e*d .többé életszikra, ’s csak sirjok’ bús sóhaját vi- 
endi szerte a’ tavaszi szellő, a’ forrásokat fedő küp- 
reszek között!

A’ Romába vezető útról —  nem messze a’ 
viperáiról híres Monselice’ omladványitól, mellyek 

dP* euganiai halmok’ egy egészen különvált csúcsá
ról, mint Szigliget’ romjai, komoran tekintgetnek
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aló a' zarándokra —  a1 Romába vezető ültél, mon
dom ? tér be az ösvény Arqua felé , az év1 más sza
kában bizonyosan igen kies völgyön: de jelenen a 
köröttei dombok1 cserein száraz gályák csörögtek ,

" a1 vetéseket szerte jéghártyázott mocsárok födék el, 
’s csak helylyelközzel nyújtózott ki az út fölé a1 nyár
fák1 lombtalan ágairól a? sudár venyige, mellyoek 
végén sárgaveresen tarkázott levelek inogtak a5 dél
esti szellőben, —  Két halmocskáo felkapaszkodva, 
ott valink Arqaiban, altemplom előtt, hol ridegen, 
küpresz és szomorufűz nélkül, emelkedik négy grá
nitoszlopként PETRARCA1 m&rv&nykoporaója, egy- ■ 
szerűen faragva ki a? kemény köbül és nehézkes 
szegletekkel ékesítve, durva Ízlése szerint a kor
nak, mellyben készíttetett —  A1 sfriratot,

„Frigida Franeisci lapís bic tegít csat Petrareaes
Suscipe Yirgo pareos animam, sate virgíne, parce t
Fessaque jam terrls coeli requiescat in érce.

melly a1 veresmárvány-sírbolt1 éjszakí oldalán olvas
ható, a? benne hamvadé költő önmaga készsté; s 
e versek alatt az év és nap, mellyen Petrarca élni, 
szeretni megszűnt; „A* D«: 13T4, 18* July.“ —  
A* bronz-szobor, melly a koporsón látható-, mint 
az alattai felírás is mutatja, sokkal később helyez-^ 
tetett arra. . . .



Azalatt, míg'én a’ koporsót ahitatos meren
géssel n ép e ié in : a’ közel papiakból két idegen jő
ve k i, a’ lelkész kíséretében; ’s elérve a’ lőpor
aiig. nevetkezve, vigyorogva tckintgetének a’ szent 
emlékre,melly,tudtomra legalább— ha a’paduai völgy
ben álló homokkő-’stemplombani mellszobrot kivesz- 
szllk—  egyetlen, melly Petrarca nevének emeltetett. 
Fölötte kellemetlenül, mondhatnám boszantólag hatott 
rám a közönséges lelkek’ ezen érzéstelen prozaisága ; 
rám , kiben hacsak némi csekély költői ideg van, 
az e' pillanatban mind rezgésben vala! Nem türhe- 
tém tovább e’ mindennapias jelenetet a’ rám nézve 
illy ünnepélyes perezben, ’s egy kis pórfiucska’ ka
lauzolása mellett a’ lakba sieték föl, mellyben Pe
trarca élt, szeretett, költött és meghalt! A1 h áz, 
Ha némi Apiertl bútorokat kiveszünk, egészen üre
sen áll. De mit is mondák fmint lehetne üres a’ 
lak, mellyben Petrarca szeretett Ott leng szelle
me, ’s vele eltelik a’ szűk lak, mdlynek egyik szo
bájában freseofestésü képe látható, melly talán még 
akkor ecseteltetett oda —  ismeretlen, de ügyes 
kéz által ■— ■ midőn a’ boldogtalan költő’ kebelében 
a’ szerelem’ Aetnája dulongott. A’ padlás’ gerendái 
alatt köröskörül jelenetek ábrázolvák durva ecse-, 
tü firescokban, a költő’ élete-és szenvedésből, mi
kép azokat sonettoiban önmaga énekelte. Némi ér-
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dekkel bír egyik képe Laurának, ezen —  ma már 
nem tudni való, avagy csak költött, de mindeneset- 
re — ■ örökített hölgynik, azon ruházat ’s korban 
ecsetelve, midőn Petrarca 6ír először, megpillantotta, 
ft’ frescok sokkal későbbiek, mint a költő1 szenvedé
sei. —  Balra van a5 szoba, mellynek üveggel el
zárt egyik homorodásábatn Petráira1 kedves macská
ja léthaté* Hagyomány szerint még a’ töltő maga 
helyezte azt oda, s önmaga készité a1 felírást, 
melly a1 homorodás alatt olvasható. Majd egy benyí
ló jön, hol vasrostély alatt őriztetik a1 szék, mellyen 
ő t a’ mellék-kamrában halva leiék , ’s a' szekrétff, 
mellybeo eledeleit tartogató* Szükséges vala e? ros
tély, mert különben szent ereklyék gyanánt lovakor- 
dandott e bűtorokbul —  mellyeknek költő’ koráhóli 
származásukon, én legalább, nagyon H^jjpkedenr, 
—  napjainkig talán egy szálka sem fogott volna ma
radni. t f  falon itt üvegtábla alatt olvasható Affiert 
hat verse, mellyel Petrarca1 tiszteletére irt vala bá
lával; s ezekkel áteilenben Cmmr&iít sorai*

Kiléptem az erkélyre, melly az egészen elszi
getelten álló házikó* délnyugati oldalán van alkal
mazva* A* kilátás innen f kivált szép májusi réggé* 
Jtea, fölséges lehet; a halmok itt ,. mintegy varázs- 
vessző* érintésére, megnyílnak a1 szem előtt, s dél
nyugatra végtelen róna terül el a Pon s Adigem
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te l, a’ modenai Appenninekig; nymgatéjszalr felé 
pedig két égésién magánosán álló halom tornyosul, 
mdlyek1 egyikére, egy hitében szilárd keresztény, 
merész karokkal emeltetett kápolnát a1 hoki* Szűrnek 
ott, hol hajdan volkánok szórták kénköves láogjokai; 
mert az eogaoiai halmokat általában volkáns eredetű- 
eknek tartják a terntészettodósoLlajd kopár, könnyű 
emelkedésű dombok1 vemyeges földrétegei tűnnek 
szemünkbe, kltzbenkOzbea harasittal benőve, vagy 
törpe csalitokkal meghintve, nőig az alattunk fekvő 
keskeny völgyben ■ venyigéktől ölelt nyárfák ma
gaslatiak, s köröttük, a könnyű domborodósokoo, 
gyérein tenyész a szende olaj- s nagy levelű figefa. 
Öt stázad előtt, midőn a nagy költő5 szelleme e 
halmokon, e völgyeken szerte lengett, talán ksesb 
vala e vidék, talán désabb tenyészetben a termé
szet? hanem én decemberben írom e1 sorokat, -V 
így kihalt természetet látok af különben, meglehet, 
igen is költői tájékban, hol csak a mull század5 u~ 
fölső tízedében is még egy költői keblet látunk szen
vedni, lángolni és saját ttizében elhaitmadnL —  
Ortís Jakabot -értein!

Mire ismét a? templomhoz lejöttem, a5 két i- 
clegen távozott ?s a lelkész lakába vonult* —  Kö- 
rülbolygtam ismét a1 sírboltot, Js merengésemből 
csak kis kalauzom zavart fel, ki a? koporsó5.azon

1 7 *
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szegletére figyelmeztetett, mellyen vas pántokkal van 
egy darab gránit, színre a1 veres márványtól i- 
geu különböző, az egészhez szorítva. Vakbuzgók 
vágtak a5 koporsón ű rt, mellyen a1 költő5 egyik kar- 
iát orzák e l így terjedt szájról szájra ef hfr; való™ 
e , vagy költött ez őrzés f  nem tudom, *)

A5 koporsóiul kis cíceroném Petrarca1 forró** 
sához kalauzolt ,■ melly a templom* közelében sér
ted. A? nagy költő fedezte föl s rendezte azt el, 
az arquaíak5 hasznára) kik addig forrásvíz nélkül 
szűkölködtek) ?s ezért emlékéül ma is nevével tisz
telik Hajdan küpreszek, fige- ?s olajfák környezik 
a5 forrást: ma s2irmos, dőledező kunyhókkal van 
körülépifcve. —  „Többen hiszik, mondá a5 p irio , 
hogy Petrarca5 könyői adák első léteiét e forrásnak) 
mellynek vize épen olLy kiapadhatlak m ini'a költő1 
snerelnrie volt.“

Vetturinom készen van, visszatérek Padu&ba; 
egyet sajnálva, hogy azon könyvbe, melly Petrarca5 
lakában az oda zarándokló idegeneknek nevök1 be
írása végeit nyujtatik, néhány silány magyar ver-

•) Azóta felboataték a* rozzant sír , hogy ki jav Itassák,
%  a1 költö’ jobb karjának csontjai csakugyan nem találtattak 
ott. — Olvasása valahol, hogy azok jelenen a* madridi királyi 
musaeumban őriztetnek, hová körülbelül egy század elölt ju
tottak (?).



’set rögtönzék. Már vissza akartam menni, hogy 
kitöröljem azokat, de részint mivel kocsisom sür» 
get, részint a gondolat, hogy magyar különben 
Is ritkán vetődik oda, más- pedig soraimat úgy 
sem értheti, abban hagyom, 5s indulok vissza Fa
rinába,

♦

Másnap Velenczébeo valék, hol akaratom el
len több napig kelle Idfznöm, míg a tenger dühön
gései csilapodván, az út Triesztbe ismét nyitva lön.

Mit ritka utas láthat, láttam én a lagúnák1 
vámsában. December 6-dikán Velencze1 minden 
utczáira k é t, sőt több láboyi viz emelkedett Egy 
terhész’ hátán vitetém magamat a’ szent-Márk piacz- 
ra, mellyen ladikok úszkáltak. Nagyszerű tünemény 
e gyönyörű tért körülfutó oszlopokat a vízből emel
kedni látni, s közlök csónakázni! Áz áradás csak 
este felé szűnt meg, midőn a* hatalmas scirocco, 
melly a lagúnák1 közelébén tengerbe ömlő folyók5 
hullámit a város felé visszakorbácsólá, némileg esi- 
lapodéi kezdett. Á? kár, mellyet az áradás, kivált 
a „Procuratorie veccbíe11 alatti Js „merceriéukení 
botokban okozott, nagy vala; de tetszett nekem 
egy becsületes olasz5 megjegyzése Floriani* szép ká-
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, véházában: „Igazságtalan leendett, hogy inig egész* 
Itáliát tíz áradás többé-kevésbbé meglátogatá : m ű
ket megkímélt volna; így nekünk is volt benne ré
szünk, azon különbséggel mégis, hogy testvérein- 
kel é d e s  víz Unté e l , míg mi k e s e r ű b e n  u- 
szánk.“ —  Az illy áradások ritkán szoktak tt$#én~ 
n i Tizenhét év előtt is fölemelkedtek a hullámok 

* a’ piazzettáig; de olly magas vízre, hogy a’ sz. 
Márk1 piaczán csónakázni.lehetett volna, Yelencze’ 
legöregebb lakói sem emlékeznek.

Elindulásom előtti estvé már minden feledve 
lön, s a* szenM árk piaczot fürge, csevegő nép
csoport lepé el, melly a’ városban tanyázó ezredet’ 
két hang'ászkarának egymást váltogató zenéjét élve- 
zé. —  Egy kis lábtaposás egy angollal ismeretsé
gemnek lett okozója, 6  engedőimet kért, én bocsá
natot moedék-; ő folytató beszédét, én válaszolók, 
’s az, ismeretség kész vala; mi épen nei%valami 
könnyű dolog, ha meggondoljuk, hogy angol nem 
egyhamar szólít meg,, ’s nem is ereszkedik beszéd
be valakivel —  legyen m  honfia vagy idegen — , 
ha neki az egy harmadik által be mm  mututtatik. 
E? bemutatást itt egy kis brit ügyetlenség tévé néi- 
kttlözhetővé, mi egyébiránt a’ nagy tolongásban a* 
legftnomabb Iranezia bonon is megtörténhetett vdi- 
na ••• Az én b item  mérnök ’s építész v o lt,



ki egész Olaszországot —  a’ szó’ legszorosb ér
telmében —  befutá a’ nélkül, hogy olaszul; avagy 
flnancziéul csak egy szót is tudna, ’s így nekem egy- 
pár órára alkalmat nyújtott magamat az angol nyelv
ben gyakorolni.

A’ zene m epztln t, a’ népbulláin szétoszlott, 
kivéve azokat, kik a ’ procuratoriák alatti sétát szok
ják ké#őéjig járni, a’ többiek visszavonultak már
vány-odúikba. Angolom, ki csak két nap előtt 
érkezett Velenczébe, ’s másnap ismét útját hazája 
felé folytatandó, kérctft nem volna-e kedvem egyet 
fordulni a’ „Ríva degli Schiavoni“ felé —  Miért 
nem; mondámén; —- ’s dhnenénk.

■ Az est csöndes volt, a’ lagúnák’ vizei csak 
gyöngén inogtak, mig távolból a* Murazzikon meg
törő halok’ tompa zúgása volt halható. A’ „gíar- 
áini publici“ig haladónk m ár, midőff visszatérésre 
intém ipgolomat, ki nem győzé eléggé magasztalni 
Velencze' sajátszerU építészetét. ’S ezt bizonyosan 
kalauzkönyvei után tévé: mert önszemével két nap 

- alatt Velencéében csakugyan alig lehet maradandó, 
tiszta emléket szerezni magának a’ végtelen vélto- 
zékosságu építmények között. A’ „fohászok* hídja4* 

-elé érve-, kivonta karját jobbom alól, ’s megfogva 
balomat, odaállított é’ rémeralékU hid felé, ’s nó- 
hény-szót emelve Byron’ dicsőítésére: elkezdé szőr-
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nyU pathoszszal Chiléé Marold IV-cU énekének első 
verseit:

■'•i-
„1 stood íd Venfce, ön tha Bridge of Sigtas ;
A palace and a prison on each hand,“ stb. *)

Én türelemmel hallgatám 4  lelkesült építészt, 
míg néhány versszakon keresztülment; de látva, 
hogy ő folytatja mindinkább érthetlenné váló reci- 
tativoját • megijedtem, hogy majd egész £hflde Ha- 
roldot kénytelen leszek ott a5 parton végig hallgatni, 
s figyelmeztetém őt a távozásra —

—  Igaza van önnek, későn és hüves van; 
mond 5 , s ezzel .meflodulfc; és mintha megnémult 
volna, egy szavát' sem halihatám többé <egész aJ 
vendéglőig, hová őt kisérém.

—  Fare-wellí monda itt; s kezem’ meg
szorítva, elválánk, bizonyosan örökre, de mégis
bű nélkül .¥

Egy kis adaga az angol spleennek, gon
dolám; ’s az érdekes ismeretséghez enmagamnak 
szerencsét kívánva, én is szállásomra tértem.

Másnap induték.
Á1 gőzös, mellyen csak egymagám valék 

mint * utas, szokása’ ellenére, hajnalban « e d é  föl

*) „Velenczőben waíék, a’ fohászok hidján;
Mindkét felt! palota *$ börtön volt mellettem.*4



265

horgonyait. Félt V vihartól. Én felszálltam rá , teli 
vágygyal édes honomhoz, Szeretteimhez. Átuszók 
szerencsésen az ádriai tengert, ’s este kflencz órakor 
Triesztben valánk.

Néhány napi mutatás után Fiumében, vég- 
bucsút mondák a* magyar tenger&bölnek, ’s tízévi 
— majdnem számkivetósi — távoliét után,1840-di- 
ki január’ 2-dikán átkelve a’ H|Éván, szent ahitat- 
tal Udvözléra a’ földet, mellyen születtem, földjét 
a’ szeretett Magyar hazának, v

„Melly Iliket tölt, melly szívót rás
Neve* lingéilTöl/ 1 r 

♦
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