
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN

MAGYAROK RÓMÁBAN
Janus Pannoniustól Zrínyi Miklósig

Tőbbmint nyolcvan év telt el azóta, hogy Magyarak Rómában címmel Riedl Frigyes szép esszéje
összegezte történelmünk római kapcsolatait és a magyar irodalom Róma-élményét. Riedl nem
törekedett teljességre, mégis feltűnő, hogy néhány fontos adalékot elhagy. Mert tárgyalja ugyan
a honfoglalők itáliai kalandozásait és Szent István koronakérő követséget, Nagy Lajos és Hu
nyadi János római útját, a Santo Stefano Rotondo templom magyar emlékeit és Szamosközy Ist- .
vánnak a capitoliumi Marcus Aurelius-szóborra vonatkozó megfigyelését I - de nem említi példá
ul Janus Pannoniust, aki pedig már a magyar reneszánsz latin századában megfogalmazta eleink
Róma-élményének kettősségét. .

Róma mint a kereszténység fővárosa sokáig csak kegyes zarándoklati célpont; főként a sokat
jövedelmezőszentévek alkalmából özönlötték el a hét főtemplomot sorra járó zarándokok. Ja
nus Pannonius az 1450. évi szentév alkalmából egész epigramma-ciklusban ítélte el a hiszékeny
séget, a képmutatást, a nyerészkedést, nem kímélvén barátját, Galeotto Marziót sem, amiért köl
tő létére odaállott a zarándokok közé. Maga Janus ekkor nem látta Rómát, de 1458-ban, itáliai
tanulmányai végeztével ő is felkereste az örök várost. Róma romjaiban is büszke világi arcát mu
tatta néki, miként ez Roma ad hospites (Róma vendégeihez) cimű epigrammájából kiderül:

Bárki vagy. ó idegen, ki a távolbol ide jöttél,
egykor polgárom. most jövevény e helyen,

bár .hiú nagyratorés vezetett ide vagy peres ügylet,
vagy jámbor szándék, messzi utakra vivő,

kedves vendégem, Quirinus városa egyre
kér, ha dolgaidat végre pihenni hagyod:

romjaimat kegyelettel végigjárni ne késsél,
úgy lásd újra szúlávárosod ép falait ,:

vagy ha sietsz, legalább vesd rám könnyes szemed egyszer,
s képzed el: ha ilyen Róma, milyen lehetett!

(Kerényi Grácia fordítása)-

Íme hát Róma két örök arca: a szent zarándokhely és a régi dicsőségét. romokban őrző ősi Urbs,
E latin epigrammán kivül Ady vallomásáig nincs Róma-versünk még egy, amely ily közvetlen vi
szonyt, ennyire otthonos egymásrautaltságot fogalmazna meg a Város és a Vendég között, "Hoc
te, care hospes . . . '.kedves vendégem, Quirinus városa egyre / kér, fUI a dolgaidat végre pihenni ha
gyod: / romjaimat kegyelettel végigjárni ne késsél" - fordul nyájasan vendégéhez Janus Rómája.
,.változó ős, szent kozség, / Urbs, tefeledtető ... Ím, magam idehoztam, / Védj és boríts be mos
tan" - kérleli a .Diadaiok s romok" városát a Nvárdélutáni hold Rómában poétája.

Évszázadoknak kell azonban eltelnie, amíg irod~lmunk Róma-képe visszatalál Janus világi lá
tásához, s előlegezi Ady szintézisét. Mert Janus Pannonius latin tökélyére a magyar irodalmi
anyanyelvűség középkora következik, s ami érdemleges Róma-emlités ebből felmutatható, ha
nem is dadogás, csupa töredékes másodlagosság. A mohácsi vész sötét évtizedéből kiragyogó el
ső magyar hexameter-sor (egy Lucanus-idézet a Könyvecse cím ű, 1521-ben másolt kódex ben) ek
képpen említi Rómát: "Úgy rnond Szent Ágoston doctor, hogy hármat kívánt ő látni. Először
Rómának nagy voltát, kiről úgy mond Lucanus : Mely nagy volt Róma: az ő romlása jelenti. ,,3

A Lucanust így magyarító névtelen kódex fordító szerzetesnek volt a kortársa az a néma barát,
az úgynevezett Karthausi Névtelen, aki az Érdy-kódex prédikációiban utalgat Rómára. Bán Im
re mutatta ki, milyen latin forrásokat követ, amikor Róma és a Rómaság (a birodalom egésze)
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némely nevezetességével színesíti prédikációit. "A kalendárium rendjében felsorakozó szentek
élete az antik Róma történelmének nagy alakjait, de a város topográfiáját is elénk rajzolja"
- jegyzi meg Bán Imre, s számos szép idézettel szemlélteti, mi mindent írt be prédikációiba Ró
máról a néma barát. A Pantheonról például azt tudjuk meg: "És ki annakelőtte hívattatik vala
Pantheonnak, azaz minden bálványoknak templomának; immáran hívattatnék mind sok szen
tök egyházának, mostan kedég neveztetik kerek bódog asszonnak. Ha ki Rómában volt, láthat
ta," A "ha ki látta" fordulat a magyar Karthausi gyakori szavajárása, nem biztos, hogy saját ró
mai peregrinációjára céloz. Bár a templomok szinte részletesnek mondható említéseibőlés leírá
saiból akár erre is következtethetnénk. "Szent Péter főegyháza", a .Lateranombeli szentegy
ház", Szent János és Pál, Szerit Ágnes, Praxedis egyháza .: sorolja elő a San Pietro, a San Gio
vanni in Laterano, a San Paolo és Sant'Agnese fuori le mura, valamint a Santa Prassede templo
mokat, a Santa Maria Maggiore ereklyéit pedig egyenként is számba veszi. Amikor .Szent Péter
vasa szakadásának innepéről" emlékezik meg, a San Pietro in Vincoli templom kerül sorra, "ho
lott nagy soknépeknek gyülekezeti leszen ez mai napon ... , hova nagy sok számtalan búlcsúkat
es engedtenek kilemb kilemb szent pápák". Ha járt Rómában a néma barát, a zarándokló "nagy
sok népek gyülekezeti" sodorhatták templomokról templomokra."

Aztán ez a naiv középkori hang is elnémul. Jön a török és kibontakozik a reformáció, amely
kettéosztja az írástudók táborát. Róma romlását immár nemcsak a humanisták panaszolják; a
reformátorok szemében Róma a "bolcsós helyek", a pápai "foltos hit", -az Antikrisztus bűnös

városává válik. Egy "barátból lött pap", a csuháját elvető Szkhárosi Horvát András énekelte
feddőn a római, kölni, aacheni és compostellai búcsújárásokról :

Az Krisztus mondja: jertek énhozzám, mit futunk Rómában,
Bódogasszonyhoz Coloniába, onnat az nagy Ágba,
Bolcsós helyekre, az Szent Jakabhoz Compostellába.5

Az Urbs élménye nem tud áttörni a felekezeti elfogultság páncélzatán, Az Elektra-fordító Borne
misza Péter csukott szemmel járta Itáliát, egyetlen festményt, szobrot, palotát meg nem említene
hatalmas életművében,mert mindez "bálványozás", inkább pusztítani, mint csodálni való .fara
gott kép'vMindössze annyit mond a "bálványimádó miséseknek" városairól : "egész Rómának,
Velencének s egyéb hívei városinak rakva templomi" búcsúsok hálálkodó tábláival. 6 Ez a rideg
protestáns lelkület még a XVII. század közepén is teljesen magába zárkózó. A történetíró Szalár
di János (Matthias Flacius I1lyricus 1557-ben megjelent latin antológiája nyomán7) "egy bizo
nyos Róma látására ment istenes peregrinus" példájával próbálja kárhoztatni "a tobzódó, része
geskedő életet" - imígyen: ,,6, bezzeg dícséretesen cselekednénk, ha ebben ama Róma megpró
bálására, látására ment istenes peregrinust, világjárót, látogatót követhetnénk, ki midőn Rómá
ba menvén, azt mind eljárta, az ottvaló életet bordélyokban és nagy istenes bosszúságára sok
képpen való haszontalankodásokat meglátta, szemlélte s eszébe vette volna, azonnal azoktól na
gyon megirtózván, Rómától ilyenképpen búcsúját vette vala:

Roma vale. vidi, satis est vidisse: revertar,
Cum leno meretrix, scurra, cynodus ero.

Melyet én magyar stróphában így foglaltam:

Róma, téged megláttalak
Életedben próbáltalak
Hiányosnak' találtalak
Hogy láttalak, otthagy talak.
Mert tebenned aki lakik,
Az jó útról eltávozik,
Szent életről csuszamodik,
Ördög tőreibe esik?"
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Bornemisza és Szalárdi felfogása egy évszázad távolából is egybehangzik, ezért nem győzzük

hangsúlyozni, milyen befogadói nyitottság kellett ahhoz, hogy a kálvinista Szenci Molnár Al
bert, a majdani zsoltárfordító, szótáríró, bibliakiadó tudós, 1596 őszén kívánesi érdeklődéssel
járja végig Rómát. Molnár Albert a Rómában tanuló magyar kispapokkal nemcsak a "hét fő

templomot" nézte végig "az ezekhez közel fekvő többiekkel együtt, amelyekben sok voltaz erek
lye és a bűnbocsánati kellék", hanem pápai audiencián is részt vett. Naplója szerint "Fui conviva
summi pontificis Clementis VB l. in palario ad rnontem Caballi", tehát a Monte Cavallón, a Quiric
nale-dombon épült palotában vendégeskedett, s ekkor láthatta VIII. Kelement, akiről később

gúnyrajzot is csinált. Szenci Molnár persze jól tudta, hogy azon a fogadásen magával az "Anti
krisztussal" nézett farkasszemet, és oda is vetette később foghegyről a katolizált Veresmarti Mi
hálynak, amikor Rómáról beszélgettek: "Voltam pedig én is amaz Antikrisztus lakóhelyében,
Rómában, jártam benne". A szükszavú Róma-naplóval és Veresmarti tanúságtételével szemben'
Molnár Albert tudománnyos főműve, a latin-magyar, magyar-latin szótár mégis részletes és lel
kesült Róma-képet tár elénk. A szótátakban szétszórt Róma-szókincs összegyűjtésévelés csopor
tosításával egész kis történeti útikönyvet kapunk. A .játszásnéző" Colosseum "kerekes nagy
épülete", a Pantheon "nagy kerekded temploma", a Vatikán, "kin az Szent Péter temploma va
gyon", a sok "négyszegű, hegyes, nyársformára felemelt kőoszlop" (értsd: obeliszk), a teljes .Jiét
halmú" Urbs megannyi csodája bizony elfeledtette a protestáns peregrinussal a sok templomi
relikviát.9

Molnár Albert Janus Pannonius világias látásmódjához igazítja vissza irodalmunk Róma
képét: az ő Rómája nemcsak vakhitű búcsúsok városa, hanem az antik Róma is, ahol .minden
márványkövet. romot régvolt diadalmak babérja borít. A Szenci Molnár-szótárak precíz közlé
seinek személyessége persze csak igen halovány és áttételes, Molnár Albert sokkal inkább a külön
féle forrásokat, semmint az átélt látványt követi. A mintául használt szótárak egyik forrására is
rámutathatunk. Alighanem Andrea Palladio, a nagy építész Róma régiségeiről írott Antichita di
Romá-ja ez, amely 1554. évi első megjelenésétől kezdve a legnépszerűbb antik 'Róma-kalauz; ha
marosan illusztrációkkal bővül és függelékként hozzá.csatolják a Róma városát ismertető latin,
olasz és más nyelvű útikönyvekhez.

Rómára is reflektáló első összefüggő útirajzaink természetesen latin nyelvüek. A besztercei
születésű, erdélyi szász származású Brenner Márton orvosdoktor. aki Bonfini-kiadásával szer
zett magának literátori hírnevet, 1552. évi peregrinációjáról vezetett latin naplót. Vannak érde
kes megfigyelései városokról, épületekről, templomokról, képekről, szobrokról (megemlíti pél
dául a padovai Szent Antal dóm előtt álló lovasszobrot, Donatello Gattamelatáját), de' Róma
nevét éppen csak leírja, s mindössze a Santi Quattro Coronati-templomot és a Porta Latinát hoz
za szóba futólag a Nápolyba indulás kapcsán. Brenner itineráriumának másolata Veres Endre

. szerint Bornemisza Péter egykori bécsi tanárának, Georg Tannernek ugyancsak itáliai naplójával
együtt maradt ránk - már ezért is alaposabb vizsgálatot érdemelne. w

A naplóíró Brenner úttörését sokáig nem követik; a század végén megjelenő első latin verses
útirajzokban alig van igazi útleíró elem. A spontán naplóval szemben a verses forma csak műfaj

történeti fejlődéstjelent. Mindössze két verses útirajzot említhetünk. Az egykor Padovában dok
torált Hunyadi Ferenc, Báthori István lengyel király udvari orvosa 1586-ban Báthori András
kardinális Rómából Lengyelországba való visszatérését verselte meg (Ephemeron seu itinerarium
Bathoreum) . A római búcsúvétel leírása azonban csupán szónoklatokból áll, érdekesebb, amit
más olasz városokról, például Forliról, Mantovárólvagy Veleneérőljegyez fel. ll' A szintén erdé
lyi szász Deidrich György evangélikus, majd unitárius lelkész strassburgi utazását és tanulmá
nyait örökítette meg verses útirajzban (Hodoeporicon itineris Argentoratensis, 1589). de Rómára
pusztán úticélként utal. Pedig ott erdekes kalandok várták! "Rómában kocsmai civódás alkal
mával az elfogottak közé keveredett és fogságából egy jezsuitához küldött latin verse mentette
ki; aztán V. Sixtus pápánál kihallgatást nyert, ki őt névaláírással ellátott arcképével ajándékozta
meg, mely emlékkönyvével együtt fennmaradt" - olvassuk róla Szinnyei József életrajzgyűjtemé
nyében. Mindebből majd sok baja származott itthon: perbe fogták, hivatalától megfosztották."

Kolozsvári Alárdi Mihály jezsuita papnövendék Brenner Márton után fél századdal, 160l-ben
készített túlnyomóan latin naplófeljegyzéseket Rómában. Többek között a főtemplomokban lá
tott ceremóniákról, a katakombák nevezetességeirőlszámol be, s feljegyez olyan érdekességeket
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is, hogy a San Pietro környékén látott egy csecsemőjét karoló szerecsen asszonyt. Alárdi Mihály
naplójának fontos újdonsága, hogy éppúgy magyarra váltja a latint, ha otthoni dolgok jutnak
eszébe, mint tette már Szenci Molnár Albert. "Virradta álmodtam, tehát otthon vagyok, s harag
szom inasomra, Kelemenre ... Virradta felé ... szakálomat fűsűlöm és kiszakada benne egyszer
kétszá!. .. " stb. Magyarul utal arra is, hogy leveleket küldözgetett haza.!' Ezekben talán még
több személyes római élményérőlvallott.

Talán ... Mert azok az Itáliából hazaküldött, régi utazási levelek, amelyek közül fennmaradt
néhány, bizony nemigen bajlódnak látnivalók részletezésével. A Bethlen Gábor öccsének fiait
Nyugat-Európába elkisérő Cseffey László például mindössze annyit ir Rómáról egy 1628
augusztusában kelt levelében: .Florentíábóí Senas (Siena) városára és Rómában jöttünk, ott is
az pápa is, az kardinálisok is nagy emberséggel láttak, gazdálkodtak" .14 A pontos vatikáni kém
jelentések szerencsére elárulják, hogy a fiatal erdélyi főurak mégsem csak VIII. Orbán pápát lát
ták, hanem.Je cose piu notabili cosi antiche come moderne di questa cittá".15 A protestáns Cseffey
levelében Velence éppúgy néma városnév, mint Róma, Itáliában őt sem a paloták, szobrok, képek
érdekelték, hanem csak olyan kuriózus dolgok, mint a tehénlegeltetés módja, a madárevés szokása
vagy a lóidomítás. De a katolikus Kisvárdai Eh Mihály római papnövendék is alig bővebb sza.vú,
amikor 1638 nyarán arról tudósítja patrónusát, Nyáry Istvánt, hogy korábban már "néminemű
indulgentiakat is küldött volt, melyeket ez az pápa szokott adni"; továbbá, hogy VIII. Orbán
,jó egészségben vagyon, és az császár követe is immáron beérkezett, és Szent János napján
audientiája leszen. Mikor bejött, az római fejedelmek az több urakkal együú kiküldettenek elei
ben ki százhetvennyolchintószekeret, és nagy pompával Rómába bekísértették. Több triumphu
Itok ez napokban lesznek, azokat is meg fogom írni nagyságodnak."16

Ekkorra túl vagyunk már a XVII. század két legnevezetesebb római magyar triumfusán: Páz
mány Péter 1632-ben, Zrínyi Miklós 1636-ban kereste fel Rómát.

A II. Ferdinánd megbízásából utazó Pázmány látogatása politikai követjárás volt, irodalmi
hozadéka nincsen; bennünket legfeljebb ragyogó külsőségei miatt érdekelhet. (5000 forint úti
költség; kísérők, szolgák, kocsik, málhás szekerek nagy számban; fényes bevonulás; külön lak
osztálya Piazza Colonna egyik palotájában; ünnepélyes díszmenet a Porta del Popolótól a San
Pietróig; az Angyalvár ágyúinak díszlövései; többszöri tárgyalás VIII. Orbánnal; a pápai állam
titkár figyelmességei : ereklye- és képajándékok - de eredmény semmi: a franciák római befolyá
sa nem gyengült, Gusztáv Adolf pedig tovább aratta győzelmeit.F)

Zrínyi Miklós nyolchónapos itáliai utazása a század legnagyobb szabású peregrinációja. Mi
lyen indítékok vezérelték, hogyan és hová utazott Olaszországban, mit láthatott Rómát, Ná
polyt és Firenzét járva? - már megpróbáltunk válaszolni ezekre a kérdésekre. IS Zrínyi 1636-ban
megjelent Le cose merávigliose dell'alma cittá di Rotha című útikönyvét feldolgozva abból indul
tunk ki, hogy az utazás már a XVI. században tudomány és művészet volt, rögzített szabályok
szerint törtérít. Az itáliai utazások céltudatosságát a horatiusi hasznosság (utilitas) és gyönyörű

ség (voluptas) jegyében a németalföldi Justus Lipsius kodifíkálta (De peregrinatione italica,
1586), és őt követve született meg a magyarországi utazási elméleti irodalom is: Forgách Mihály
a peregrinációról és annak dicséségérőljelentetett meg lelkesült oratiót, (Oratio de peregrinatione
et eius laudibus, 1587); Frölich Dávid pedig utazási enciklopédiát állított össze (Bibliotheca seu
Cynosura peregrinantium, 1644). Frölich szerint fontos utazási tennivaló, hogy a peregrinus vi
gyen magával egy olyan kalendáriumot, amely feljegyzésekre is alkalmas; legyen továbbá föld
rajzi összefoglalása és útikönyve. "amely megmutatja a következő helységeket a mérföldkövek
jelölésével, s ezt gyakran lapozgassa".

Ez a követelmény már Francis Bacon 1597-ben megjelent Esszéinek Az utazásról szóló fejeze
tében felmerül,'? s ha végiglapozzuk a XVI-XVII.. századi jelentősebb magyarországi magán
könyvtárak jegyzékeit, találunk is útikönyveket (guidákat), városismertetőmunkákat, országle
írásokat, földrajzi műveket. Zsámboki János.i" Brutus János Mihály (Gian Michele BrutO)21
vagy a Rómában is megfordult Nádasdy Ferenc-könyvtárkatalógusa-? éppúgy bizonyság erre,
mint Sennyei László nagyszombati jezsuita rektor XVII. század végi latin útinaplója. Amikor'
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Sennyeinek a római főtemplomoknevezetességeiről kellene szólnia, részletes leírás helyett a Cor
te di Roma című útikönyvre hivatkozik."

Sem az itáliai utazások tudatos hasznossági vagy gyönyörködtető célkitűzése, sem az útiköny
vek használata nem volt azonban elegendő ahhoz, hogy Itália és róma élesebb topográfiai, élmé
nyi kontúrokkal rögzüljön a régi magyar műveltségben. Legfájdalmasabb a képzőművészet em
lékei iránti közömbösség ~ felekezetre' való tekintet'nélkül. Bán Imre jegyzi meg, hogy Sennyei
László "a Vatikán stanziáiról csak annyit ír, hogy ott picturas in variis cubiculis admirandas lá
tott. Raffaello nevét eszébe semjutott kérdezni ... Nagyjából hasonló magatartást tanúsított Fi
renzében is. Az akkor még épülő, a barokk luxus túlzásait mutogató Cappella dei principit bámu
lattal csodálja, de a Sagrestia nuova fönséges Michelangelo-szohrairól mélyen hallgat, noha a
Medici-hercegek sírkápolnájától csak egy rövid folyosó választja el Őket; az a' benyomásom,
hogy Sennyei ügyet sem vetett rájuk. - Nagyjából hasonló a konvertita Otrokocsi Róma-élmé
nye: a város nagyságát, építészeti pompáját érzékeltetni tudja, utal az antikvitásokra is, de a
Szent Péter-templomon és a vatikáni könyvtáron kívül egyebet nem említ! - A fölényesen művelt

Bethlen Miklós sohasem ír le várost vagy műalkotást, és csak az álmában megjelenő Krisztus
arcmásokról következtethetünk flamand oltárképek íhletésére.t'"

De visszautalhatunk hasonló tanulságért Nádasdy Ferenc római utazásának naplóíró króni
kása, Bezerédi Zsigmond 1665-ből való feljegyzéseire is. Bezerédi részletesen leírja a főtemplo

mok relikviái t, jóval szűkszavúbb azonban, amikor például a Belvedere palota kertjének sudár
pálmafáit vagy a Quirinalén épült pápai lakosztály "vízi mesterségeit" emlegeti. Igazán csak a ra
ritások foglalkoztatják: egy "tengeri ló" foga vagy egy kitömött hidra jobban felkeltik érdeklő

dését, mint a "képek és statuák", amelyeken csak pénzben kifejezhető értékük miatt ámuldo
zik. 25

Zrínyi Miklós sem volt hivatásos utazó és útleíró, műveinek olasz irodalmi inspirációja azon
ban oly magas szintű, hogy Szenkviczi Mátyás esztergomi kanonok/" kíséretében megtett itáliai
utazásáról a legapróbb részlet, körülmény, feltehető tapasztalat is fontos.

A rómaí útikönyv világi és egyházi látnivalóinak .számbavétele után27 most a zágrábi Zrínyi
gyűjteményben fennmaradt 1636. évi Le cose meravigliose dell'alma cittá di Roma 28 kéziratos
függelékét vesszük vizsgálat alá. .

A függelék tulajdonképpen egy mutató, amelyet a kíséret valamelyik tagja állított össze, s írt le
öt lapra kéthasábos elosztásban, olaszul. Mivel Zrínyiék római látogatásáról ez ideig semmiféle
naplójegyzet nem került elő, ezt az Indice di tutte cose che sono in questo libro című mutatót is
hasznosnak látjuk közölni és magyarázni.29

INDlCE Dl TUTTE CaSE CHE SONO IN QUESTa LIBRO

Le sette chiese principali' So Pietro montorio .- - - - .; - - - - - 28
So Pancratio - - - - - - - .. 28

l. S. Iouanni Laterano - - - - - - - - 2 sa Maria della scala -- - - -- - - - - - 29
2. S. Pietro in uaticano - .. - - .- - - .- 7 -So Onofrio -- - - - - - - -- -- - - - 29
3. S. Paulo - - -- - - - - - -- - - - - 15 So Spirito in sassi - - - --- - -- - - 29

Sepoltura di Cestio - -- - - - - - - 1( So Angelo al corridor di castello - - - - 29
4. S. Maria magiore - -- - - - - - -- - 18 So Angelo in Borgo -- ~.- -- - ,-- 30
5. S. Lorenzo fuor delle mura - - - - - 21 sa Maria in campo santo - - - - - - -- 30
6. S. Sebastiano -- - - - - - - - - - - 22 So Stephano degli alastini [helyesen: Abissi-
7. sa Croce in Gierusalem ... - - - -- - 23 ni] mori -- - - - - - - -- - - - - - 30

sa Marta - '. - - - - - - - - -- - - 30
So louanni colauita - - - - - - -- - - 24 So Egidio abbate - - - - - -- - - - - - 30
So Bartolomeo nel'isola - - - - - - 24 sa Anna - .- - - - - - - - - - - - - 30
-Sa Maria del horto -- - - - - - - - - 25 So Lazaro, Marta, et Magdalena, fuori del-
sa Cecilia in trans Teuere .. - - - - - 25 la porta di So Pietro - - - - - - - - 30
So Grisogono - - - - - - - - - - - 126 -sa Catherina - - ~ -- - - - - - - - 30
sa Maria in trans Teuere - _. - 26 So lacomo scossa caualli - - - - - - - 31
So Galisto - - - .- - - - - 27 sa Maria.in transpontina - - - - - - - 31
So Francesco - - - .. - - - - - - 27 So Andrea -- - - - - - - --- - - - - 31
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Paolo in piazza colon[n]a - - 
Antonio de Portoghesi - - - ,
Apollinare - - - - - -
Giacomo de spagnuoli - - - -
Andrea della valle - - - - - - - - 
Mla]rli]a dell'anima - - - -
M[a]r[i]a della pace - - - - - 
Tomaso in Parione ... -. - - - 
M[a]r[i]a et So Gregorio in uallicella det
ta Pozzo bia[n]co - - - - - - .- - .
Saluatore del lauro - - - - - - ....
loanni de Florentini in strada Giulia

Biagio della Panetta
Lucia della chiauica, nel Rione di 'ponte
M[a]r[i]a dell'oratione .- ..
Ioanni in Aino - - - -
Girolamo appresso il palazzo de Farne
se -
Caza santa - - - - .. 
Lorenzo in Damaso
Barbara --
MartinelIo appresso la regola
Benedetto appresso la regola hoggi detta
la Trinita .. -- -- - - -
Carlo Boromeo
Benedetto qui uicino c - -
M[a]r[i]a dei monticeIIi -
Vincenzo et Anastasio -.-
Iouanni et Petronio - - - - - 
Madonna della Quercia -..- .. - - 
Tornaso canturense a lato al Palazzo
Farnese - - --

Caterina appresso corte Sauella -- 
Brigida nella piazza Farnesia - - - ..
M[a]rli]a di Monserrato in corte Sauella
Eligio -
Stefano alla chiauica di sa Lucia -
Celso et Giuliano in banchi
Biagio - - --
M[a]r(i]a del Pianto . - - - -
Caterina de Punari - - - - - -
M[a]r[i]a in CampitelIo --
Angelo in Pescaria
Nicolo in carcere - --- - - - 
Mla]r[i]a Araceli
Pietro in carcere
Adriano nel fuoro [!].Romano 
Lorenzo in miranda - -
Cosmo [l] e Damiano
M[a]r[i]a nauona -- - - - - .. - -
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C1emente e fra il Colisseo - - - - 
Quatro coronat; in monte Celio - - 
Pietro et Marcellino -
Matteo in Merulana - -
Pietro in uincola - - - .. - 
Lorenzo in Palisperna - - ..
Agata - - - - .- .. -- - 
Lorenzo in fonte .- - - - - 
M[a]r[i]a de monti - .- - - - -
Pudentiana - - - - - -
Vito in Macello --
Giuliano - - - .. - - - -. - - - - ..
Eusebio - - - -- -- .... 
Bibiana
Trophei di Mario - - - - - - - - 
Martinó .. - - - - - - .. 
Prassede
Antonio
Quirino - - - -- -
Susanna
Vitale -
Constanza -
M[a]r[i]a degl'angelí _.
M[a]r[i]a liberatrice .. - - - -- - 
M[a]r[i]a della consolatione - -
Giovanni decollato - - - - -
Huomobono .. -
Alo - - - - -
Anastasia - - - - - .. - -
Cerci il palazzo magi ore -
Gregorio ....
Gio e Paolo -- - - - - -- 
M[a]r!i]a in Dominica - - - ..
Stefano Rofondo - - - - -. - -
Gregorio - - -- - - -' -- -
Sisto - - -- - --- - --
Sabina - - - - -
Alessio .. -- - - -
Prisca - ...... - .- .. - -...
Sauo abbate - - .- - - - - .. - - 
~~M -------

Giovanni-dinanzi porta latina ..
Anastasio - - - - - - - ..
Scala celi - - - - - - - ......
M[a]r[i]a Annuntiata .. -. - - - -- -

Le mal maritate
Giuliano a piazza di pietra
Luigi nel rione de So Eustachio -- - 
Caterina di Siena in Strada Giulia - ..

45
46
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
49
49
49
50
50
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51
51
51
51
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52
52
52
52
53
53
53
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55 .
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55
55
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36
37
38
43

A cím azt mondja, hogy az Indice a könyvben előforduló valamennyi dolog ("tutte cose") muta
toja. de ez nem pontos meghatározás, mert korántsem tartalmazza minden nevezetes épület fel
sorolását. Éppen a válogató jelleg mutatja, hogy csak a valamiért fontosnak tartott látnivalókat
regisztrálja - természetesen mindenekelőtt a hét főtemplomot (Le seue chiese principali} és a
többi szentegyházat. A templomnevek előtti So (Santo), sa (Santa = Szent) jelző hím- és nőne
mű alakját néha elvéti (például: So Prassede), de lehet, hogy ez csak mechanikus betűtévesztés.

Árulkodóbb elírás "Casa Santa" helyett a "Caza Santa" .. ez a kiejtést tükrözi, mégpedig a ma
gyar ábécé z betűjével. Feltűnő néhány több szavas, mondhatni beszédes megjelölés, mint példá
ul a "so Clemente é fra il Colisseo". (A San Clemente csakugyan közel van a Colosseumhoz.) Sa-
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Ját beszúrásnak tűnik az "So Benedetto qui uicino e" (= 'Itt van közel a San Benedetto'), mert ez
visszautalás a "So Carlo Boromeo" előtt említett San Benedettóra : amikor tehát a "So Carlo Bo
remeov-t leírta, eszébe jutott, hogy a két templom egymás közelében található. Némely templom
előtt mínusz jelet látunk, és csak találgathatjuk, mire szolgálnak: ezeket feltétlenül meg akarták .
nézni, vagy már látták e templomokat? - ki tudja.

Mindenesetre jelképnekis szép, hogy közöttük van a Sant'Onofrio, ahol Tasso nyugszik. Az
útikönyv nem is felejti el megjegyezni: "Qui é sepolto Torquato Tasso celebre poeta Italiano - Ide
temették Torquato Tassót, a híres olasz költöt". - Az ifjú Zrínyi talán itt találkozott először Tas
so nevével! A Santa Maria sopra Min,erva is emlékeztető jelet kap, s ennek a templomnak a fő

nevezetessége sem hiányzik li guidából: "vi euna bellissima capella, nella quale eun Christo di
pietra fatta da Michel'Angelo Buonarota - van itt egy igen szép kápolna, amelyben Michelangelo
Buonarroti kőből készült Krisztusa látható".

Hasonlóképpen megjelölte a mutató összeállítója a San Pietro in Vincoli templomot, a.,melY
nek nevezetessége ugyancsak Michelangelo-szobor, a Mózes: "vi eun Moise di marmo sotto la
sepoltura di Giulio II. scolpito con meraviglioso artifico di Michel'Angelo Buonarota - II. Gyu
la síremléke alatt látható itt egy márvány Mózes, amelyet Michelangelo 'Buonaroti faragott ki
csodálatos művészettel".

A Le case meravigliose deli'alma cittá di Rama anyaga és szerkezete évszázadokon át formáló
dott-gazdagodott, míg az a típusa kialakult, amelyet az 1636. évi kiadás képvisel". Ily módon a
benne foglaltak mindazon Róma-járó eleink lehetséges élményei, látnivalói, akiket fentebb elő

soroltunk. De nemcsak ezért kell különös gonddal tanulmányoznunk Zrínyi római útikönyvét.
Azért is, mert Róma topográfiájának és a római útikalauzok történetének kutatása, a Rómával
foglalkozó útleírások elemzése külön tudományszak. amihez minden nemzet hozzátette eddig a
maga adalékait - majdnem azt mondhatjuk: a magyar kivételével. Pedig a Róma-útikönyvek
kutatása már a század elején megindult: László Béla tanulmánya 1906-ban rendkívüli alapos
sággal tárgyalta a Mirabilia Romae (Róma csodái) című ősnyomtatvány-guidák két magyar
országi példányának forráskritikai kérdéseit - de latin nyelven, szinte kuriózumként elszigete
lődve egy szakfolyóirat hasábjain. 30

Zrinyi római guidájának vizsgálatával ezért kellett elölről kezdeni mindent.

Jegyzetekr! Riedl könyvének 1930. évi kiadását használtuk Bevezette Hoffmann Edith, illusztrálta Fáy Dezső, kiadta a Magyar Bibliophil
Társaság. - 2 Janus Pannonius Munkái latinul és magyarul. Szerk. V. Kovács Sándor. Bp. 1972. 174--175.- J A Dantét is említő Könyvecséről

lásd K. S. 1.: Pannoniából Európába. Bp. 1975.45-46. - 4 Az idézetek és megállapítások Bán Imre kismonográfiája nyomán: A Karthausí
Névtelen műveltsége, Bp. 21-22, 76-86. - 5RéRi Magyar Költők Tára. II. köt. kiad. Szilády Áron. Bp. 1880. 204. ("Ág" ~ Aachem . 6 Idézi
Nemeskürty István; Bornemisza Péter az ember és az író. Bp. 1951).389. - 7 FIaeius I1Iyricus Varíq doctorum piorumque virorum De eorupro
ecclesiae statu Poemara címü gyűjteménye Bázelben jelent meg 1557·ben. A "Roma vale ... " a 411. lapon. vö. Hans Walther: Proverbia sen
tenitaque íatínitatís medii aevi. Bd V. Göttingen, 1963.628. - 8 Szalárdi János Siralmas magyar krónikája. Kiad. Szakály ferenc. Bp. 1980.
435-436. (Forrásjelölés néÍkül!j - 9 Vő. Kovács S. 1.: i. m. 96-102. - 10 Brenner naplÓjának szövegét kiadta Veress Endre: Olasz egyeteme
ken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864. Bp. 1941. 478--485. - II Hunyadiról Veress E.: i. m. 206-207. vő ..még Tóth
István: Múzsák fellegvára. A kolozsvári latin nyeívű költészet amológíája. Bukarest, 197'7. 122-123.- 12 Deidrichröl Veress E.: i. m.
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könyvében: i. m. 521-526. _14 Cseffey Velencéből írta ezt a levelet, ~zövegét lásd K. S. L: 'Adalékok a régi magyar utazási irodalomhoz. Iro
dalomtörténet, 1979. 321-322. - 15 A Vatikáni kémjelentések másolata Veress Endre hagyatékában: MT A Könyvtára, Kézirattár Ms 439.
165 a. - 16 A levél kiadva: K. S. I. _.Kulcsár Péter: Régi magyar írok és prédikátorok kiadatlan levelei. Acta Historiae Litterárum Hungarica
rum, J.omus IX. Szeged, 1969. 99-100. - 17 Pázmány római utazásáróllásd Fraknói Vilmos: Pázmány Péter és kora. III. köt. Pest, 1872.
14-14.,.; Pázmány Péter. Bp. 1886.233-254. - 18 Lásd Király Erzsébettel közösen írt tanulmányainkat. Zrinyi Rómáhun. Dunatáj. 1980.4.
sz. 23--40:; Zrínyi római útikönyve. Irodalomtörténet, 1981. 299-331; A meghajló és beszélő feszület jelenete II Szigeti veszedelem' ll. éne
kében, Irodalomtörténeti Közlemények, 1981 (sajtó alatt), - 19 Vö. Francis Bacon; Esszék avagy Tanácsok az okos és erkölcsös életre. Ford.
Julow Viktor. Bp. 1968. XVIII. - 20 Gulyás Pál: BibliothecaSamhuci. Sámboky János könyvtára. Bp. 1941. 103. - 21 Iványi Béla: Könyvek.
könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon 1331-1600. Bp. 1937. 118-122 .. - 22 Sitte Alfréd: Nádasdy Ferenc művei és könyvtára. Magyar
Könyvszemle, 1902. 155-158. - 23 Vö. Iványi Béla: Báró Sennyey László S. J. nagyszombati rector római utazásai (1687,1693,1696). Bp.
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