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az 1670-es évek végén

A reformáció előretőrése hazánkban is megtépázta a búcsújárások tekintélyét.
Róma, Aachen, Compostella. Czestochowa ... és általában minden búcsújáró hely
a bálványozás helyeként jelent meg a protestánsoknál. A szines ceremóniákat,
egyházművészeti tárgyakat bálványozásnak tartották a prédikátorok, a zarándo
kokat gdnyolták. S bár külfőldi utazásaik során főlkeresték Rómát, allól, hogy
mit és milyen lelkülettel néztek meg, csak néhány kikövetkeztetett adatunk van.

A Róma-járók többsége kezében útikönyv lehetett, talán ezért is' kevés a mű

alkotások emlegetése az utazási naplókban, cl hazakűldött levelekben. Szaki ro
dalmunk meglehetősen elhanyagolta az ez irányú kutatásokat. Néhány kutatónk
a kevés ismert adatból általánositott, s a 17. századi magyarországi utazók ,képző

művészetikőzőmbösségérőlbeszélt katolikus utazók esetében is. (Vigilia, 1982, 195.)
Az eddig előkerült adatok esetlegesek. A családi levéltárakban fennmaradt, az

utazó ifjak által irt levelek feltáratlanok, kiadatlanok. Még a főnemeseink kép
zésében jelentős szerepet játszó utazásokat sem vettük számba. Pedig a "Kava
ltetstouren" nem lebecsűlendő szerepet játszottak új ismeretek szerzésében, a
fejlettebb államok vívmányainak átvételében, katolikus, világi barokk kultú
ránk kialakulásában; gyakran diplomáciai megbízással is jártak ezek az utak.

t A 17. században a katolicizmus hazánkban ismét megerősödött. A teológiát
t'anuló ifjak és a zarándokok kőzül sokan megjárták ekkoriban Rómát. A püs
pökök hivatalból, a főurak diplomáciai kiildetésben is járhattak ott, mint Páz-:
mány Péter, Zrínyi Miklós, Nádasdy Ferenc, Batthyány Kristóf. Batthyány Ktis
tóf 1658. évi olaszországi útjáról kíséretének egyik tagja magyar nyelvű naplót
vezetett, amely a kőzeljővőben megjelenik.

Most egy magyarországi szerző útikönyvéből mutatunk be részleter. Pongrácz
Imre 1675 nyörurón nagybátyja, Pongrácz György váci pűspők, testvére, Pong
rácz ferenc, Esterházy Károly, Koháry István és mások társaságában indult Ró
mába. 1675. szept. 30-1678. ápr. 20. kőzőtt a Collegium Germanico-Hungaricum
ban teológiai tanulmányokat folytatott. Közben alaposan megismerkedett a vá
rossal, s útikönyvéhez terjedelmes Róma-leírást készített. Az 1675-ös szentév
szerepet játszhatott abban, hogy hosszasan időz a szentévek történeténél.

Sajnos Pongrácz Imre útikönyve csonkán maradt ránk. A nyolcadrét alakú,
latin nyelvű, 80levélnyi töredék ma a budapesti Egyetemi Rtinyvtárban található
a G. 179. jelzeten. Firenze leírása közben kezdődik, tehát a Firenzéig való uta
zást tartalmazhatta az elöl hiányzó rész, az ívjelekből ítélve meglehetősen részle
tesett. 96 levélen. A kötet közel egykorú bejegyzése szerint a fennmaradt rész
az utleirás második kötete. Róma leírásából csak il Vatikáné maradt fenn. Ez az
Angyalvárhoo vezető híd leírásával kezdődik, s a vatikáni bazilikához kapcsolódó
búcsúk ismertetése közben szakad meg, tehát a mű a végén is csonka.

A kötetben az útleirás műtaiánakmegfeleIOen követik egymást az események..A
szerzőt ezek, illetve az emlegetett személyek alapján sikerült kideríteni. A hivat
kozott iottúsokbol, a látnivalókhoz fűzött megjegyzésekből kiérződik, hogy
Pongrácz Imre jól felkészült az utazásra. Gyakran megnevez műalkotásokat és
azok alkotóját - mint Michelangelo Dávidját és Brandinelli Hercules és Cacusát
Firenzében, Jacobus de Quercia szökőkútját Sienában -, elgyönyörködik egy-
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egy építészeti alkotás előtt, például a firenzei Polozzo v ecctuo belső udvarában.
Az utazóknak mutogatni szokott kertekről, állatkertekről, lóiskolákról, fegyver
tárakról írva sem marad hűvős a hangja. Egyébként gyakran elkalandozik leírás
kőzben. Nyelve meglehetősen nehéz, néhol kissé pongyola, hibák is előfordulnak

benne. Hasonlataiban Bécshez és Komáromhoz viszonyít. Néha feljegyez apró
történetecskéket: firenzei szállásukon egy velencei nemest jókedvűvé tettek ital
lal; találkozás a római Collegium Germanjco-Hungaricumból kicsapott Homonnai
Drugeth Bálinttal; dalmát zarándokok érkezése a Szent Péter térre.

Rómában már várták a magyar csoportot. Útkőzben ugyanis Pongrácz püspök
értesítést küldőtt Caraffa kardinálishoz, .aki kocsit küldött eléjük a városon kí
vülre. Esterházy Károly ekkor már nem volt velük, valÓszínüleg Velencében
elváltak üt jaik. Egyébként Firenzéig egy lengyel domonkos ezerzetessel és tár
saságával utaztak. Szeptember 30-án érkeztek meg az őrők városba, s október
25-én indult haza Pongrácz püspők és kísérete, Loreto irányába.

Pongrácz Győrgy 1669,-1678 kőzt volt váci pÜSpŐk. A törők hódoltság terü
letére eső egyházmegyéjéről- ő maga Nagyszombatban lakott - ezen útja al
kalmával vitte magával a híres .Lntormatio de statu Episcopatus Vaciensis",t.
Jelentéséhez csatolta a Garamszentbenedeken tartott egyházmegyei Zsinat hatá
rozatait, és a P.üspökhatvaniban történt csodákra voncllkozó kihallgatások szove
gét. (Vö. Szarka Gyula: A váci egyházmegye és püspökei a törők" hódítás korá
ban. Vác, 1947, 93-105.) Ad.Limina látogatást tett a pápánál, majd újabb kihall
gatáson járt nála. Többször is tárgyalt a bíboros államtitkárral és más biboro
sokkal. Nem először járt ekkor Rómában; Caraffa bíborossal való jó ismeretsége
is korábbi római tartozkodásakat mélyült el. Míg ő hivatalos ügyeit intézte 
szerette volna elnyerni az egri püspöki széket -: addig kíséretének tagjai a város
nevezetességeivel ismerkedtek. A közel négyhetes tartózkodás eseményeiröl
Pongrácz már keveset írt, megérkezésükkor rögtön 'bevonult a collegiumba.

Az utazásról a század elején még tudott szakirodalmunk, ugyanis a Pongrácz
fivérek szüleikhez írt néhány levele alapján 1911·ben Závodszky Levente hírt
adott arról. (Religio, 1911,646-647,662-663.) A szülőkhöz írt levelek közül fő
leg Ferenc magyar nyelvű leveleiből idézett Zdvodszxy" Ferenc jó megfigyelö.
Ö is készített úti naplót. Úiabb szakirodalmunk pedig Závodszky híradásáról sem
vett tudomást.
Rővid fsmertetésünkkel és a közőlt szemelvénnyel azt próbáljuk érzékeltetni,

hogy 17. századi római -katolikus utazóink nem voltak közömbösek a művészen

emlékek iránt. Ez különben nemcsak az útleírásokból mutatható ki, hanem fő

uraink és főpapjaink építkezéseiből is. A most emlegetett nemes családok (Ester
házy, Batthyány, Zrínyi, Nádasdy, Koháry) nagy építtetők voltak. Az ekkori
templomok és kasiélyok, azok berendezése, az új barokk stílus nyilván nem ezen
utazások tól függetlenül jelent meg és terjedt el hazánkban.

A vatikáni épületeknek. és az ugyanúgy nevezett, hatalmas tömegű palotának
első alapítója, azt mondják, egykor Nagy Konstantin császár volt. Mások véle
ménye szerint I. Symmachus pápa, ismét mások meg azt állít ják, hogy III. Mik
lós, Am de mégis, a kezdetleges és formátlan épületeket, mivel az akkori idők és
körűlmények nem voltak tehetősek. később a pápák díszitették. Azt mondják,
elsősorban V. Míklós és V. Sixtus azok, akik, miként az egész várost, úgy ezt a
részt ís jeles művekkel díszítették. A vatikáni palota hatalmas tömege és szer
kezetének szilárdsága éppúgy csodálandó, mint az ott levő udvarok sokasága
és a díszítések, nagyon válogatott szobrokkal, .festményekkel és szőnyegekkel.

Valójában szmte kettősnek látszik a tömeg: a régibb rész Szent Péternek, az apos
tolok fejedelmének bazilikájával érintkezik. Az új. V. Sixtus által alapított rész
nek öt emelete van (miként a többi~ is ténylegesen azonos magasságú), azon
kívül a hely magasságától és segítvén, nagyon magasra kiemelkedik. Az ablakok
szépséges rendje és a díszirések egészen csodálatos külső megjelenést nyújta
nak. Ezen új és régí palotarészen belül egy udvar is található, amelyet négyeme
letes magasságú, ám az épület ötödik emeletét is kiegyenlitő oszlopsor övez, kö-
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rul vev e harminc háromszög alakú bolthajtéssal, minden emeletnél, és azok ~ a
legalsó kivételével ~ igen nagy művészettel vannak kifestve. A fölső emelet
falain szinte az egész földkerekség tartományai láthatók, valós mértékkel művé

szien lefestve és szerfölött szépen lerajzolvá, és színekkel ékesítve, és mind
egyiknél leírás olvasható, mégpedíg rövid és 'magvas. Mínek említsem az épület
aljától egészen a tetejéig vezetett kőlépcsőt, amely annyira kényelmesen veze"
tett, hogy akár lóval könnyen és bizton megjárható. Minden terem fenséges és
remek. Belül van három csarnok: Paulinának hívják az egyiket, az azt létrehozó
pápáról; mellette a másíkat Sixtus építtette, ennek belső falán, miként megtudtam,
Michelangelo Buona Rota az eljövendő utolsó-..ítélet képét, sok hozzáértő véle
ménye alapján nagyon szepen megfestette; a harmadikat Gergely pápa díszíttette
nagyon szépen. Ezt is nézze meg az, aki meg akarja ismerni, hogya festészetnek
mekkora ereje van. Ugyanis a dolgok igen nehéz képmásaít, jeles tehetséggel.
mértéktartó színekkel, élőként ábrázolva annyira finoman megkülönbözteti, Rogy
sokan, miként megtudtam, nem festménynek, hanem vésésnek vélik. A falakat
fényes márványba öltöztették, amelyekben szinte úgy, mint a tükörben, minden,
ami szemben vagy oldalt van, majdnem visszaragyogni látszik. A vatikáni épü
letektől kettős oszlopcsarnok nyúlik 450lépésnyi távolságra. Annál alakásnál
vagy félkörnél maradnak abba, amit, úgy mondják, IV. Pius pápa a vatikáni ker
tek díszéül emelt. Körülbelül középtájt keresztépület került az oszlopsorba. Ez a
helye a híres vatikáni könyvtárnak, amelyet V. Sixtus pápa ugyanúgy ellátott
jobbnál jobb könyvekkel, mint ahogy valóban szép és művészi festményekkel
felékesített, amelyeket hozzáírt címekkel Joannes Baptista Cicarella szépen leír.
Valóban derűs hely ez, és a múzsákhoz méltó hajlék. A tágas ablakokból bőséges

fényt kap, és a szomszédos kertekbőllágyszellőt, amely felfrissíti a könyveket és
az olvasókat. A nagyon értékes és régi kódexeket a többi könyvtől elkülönítve,
faszekrénybe zárva őrzik, amelyeket vonakodás nélkül megnyitnak az őrök, és a
rejtett kincset a tanult vendégeknek megmutatják. A 'ket, hártyára írt Vergilius,
rniként mondják, több mint ezer évvel ezelőtt íródott. Az ugyanolyan régiségű

Terentlus, amely, miként említik, Alexander Severus császársága idején készült,
később Petrus Bembóé volt, és végül Fulvius Ursinus többi, nagyon válogatott
kódexe között került a vatikáni könyvtárba. Megmutatják továbbá a görögül,
aranybetűkkel igen gondosan leírt Apostolok cselekedeteit. Miként mondják,
Cyprus királynője ajándékozta VIII. Ince pápának. Akkor, miként megtudtam.
a könyv aranytól és drágakövektől ragyogott, de, miként mondják, egykor a bur
bon katonák (akikről alább szólni fogok) gondosan lemeztelenítették. A hár tyára
irt görög Biblia nagyon régi. Petrarcha epigrammáit saját kezével írta. Szentbe
szédeknek egy bizonyos kötetében két helyen verssórokat mutatnak, amelyeket,
rniként megtudtam, Aquinói Szent Tamás írt be. Mutatnak tekercset is, azaz héber
betűkkel írt és körbetekert vastagabb hártyát. A régi könyveknél a körbeforga
tás szokása volt használatos. Az így körbe-összegyűjtöttés felteker t könyvet te
kercsnek nevezték. Cédrusolajjal védték meg a korhadás ellen. A széleit, vagyis
a margóit pedig, ahol kezdődött és abbamaradt a könyv, szarvaknak hívták, mi
vel tudniillik szinezett. és legalább szarvgombokkal díszítették, a gombokat pe
dig botocskához erősítették. úgy, hogya tekercs összegöngyölésekor míndkét
vége kiálljon. VI. (helyesebben: V.) Pál, miként megtudtam, épületekkelvés régi
irók képmásaival növelte és díszítette a könyvtárat, törekedvén szebbé tenni az
egész várost jeles művekkel és jótéteményekkel. Ugyanis az írott emlékeknek
és a fontosabb leve lek nek megőrzésére megfelelően elrendezett apostolí levéltá
rat építtetett. A falakon meg akarta festetni az egykor oly nagy pápai natalom és
gazdagság eredetét és dicsőségét, hozzá irt feliratokkal, mint megtudtam, egy
Bzovius nevű szerzőnél olvasható dicsérő költeményben. Es mikor a birodalmi
palotagróf, a legyőzött Frigyes utáni, az akkor Heidelbergben levő könyvtárát
Rómába hozták, annak is cr Vatikán mellett létesítettek helyet. Ezzel a könyvtár
ral kapcsolatban azt a nem elhallgatható dolgot tudtam meg, hogy meg kell ta
nulni, hogy az emberi reménységet és gondolatokat az Isten nem helyesli, a
dolgok egészen másként történnek. Azt mondják, hogy ez a Frigyes palotagróf.
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dolgainak virágzó helyzetében és szövetségesei támogatásától övezve nemcsak
a császár, hanem a pápa uralmának birtoklását is már-már biztosra gondolván,
azt mondják, azon vagyonának leltárát készítette el, amely Róma elfoglalása után
győztesként lett volna övé. Ebben azt írta, hogy ő a vatíkáni könyvtárat a Pala
tinához (palotagrófihoz) csatolja végül, s természetesen a Heidelbergbe vitt vati
kání könyvtárat csatolja, saját könyvtárához. Az Isten, bár részint a szavakat
igen, de az értelmüket mégsem-töltötte be. Ugyanis a Vatikánban láthatók a pápai
könyvtárak, egyesülten a Palatinával. Szintén ebben á. könyvtárban látható az
urbinói herceg könyvtára, amely államával együtt VIII. Orbán pápa uralkodása
idején került _ft pápai államhoz, kihalván fejedelmi családja. (Miként ugyanis
megtudtam, Itália fejedelmei, kihalván családjuk, mivel a pápa hűbéresei. azaz
bérlői, azok államai aztán ilyen esetekben a pápálloz kerülnek.) Mindenesetre
könyvtára nagyon szép és válogatott könyvekből ál1ó. Az egész vatikáni könyv
tár 35 OOO kötetből áll, miként ott a helyszínen hallottam. Tíz tágas teremben
van elhelyezve rendben és nagyon szépen ez a pápai könyvtár. Mindezek a ter
mek, miként fentebb említettem, művészí módon vannak kifestve. Az egyik te
remben látható egy fából készített modell is, a vatikáni palota egész tömegének
és szerkezetének formája szer ínt.. a vatikáni. palotához kapcsolódó kertekkel
együtt. Ittabbahagyom a könyvtárról való további fejtegetést, alább majd hosz
szadálmasan emlitem, mi látható ott.

Most tehát röviden le fogom írni a vatikáni kerteket, melyekről emlitettem és
mondtam ézt, s amelyeket a: kellemes. látvány miatt nem alaptalanul neveznek
Belvedere-nek. Bennük sűrűn látszanak művészi kivitelű szobrok, ám a nagyon
régieket egy oszlopos udvarban őrzik. Ott látható a gyönyörü Laokoon-szobor.
amint két fiával a kigyók ölelése fonja körül őket, amelyet egyetlen pároszi már
ványtömbből a rodosziak között három híres szobrász, Agesander. Polydoros és
Athenodoros közös- munkával művészien készitett. Igen pompás munka, és a
szobrászat és festészet többi alkotásánál . minden bizonnyal előbbrevaló. Azt
mondják, Titusz császár épületeinek törmelékei között találták, amelyeket az
Aesquilinus csúcsán lehet megnézni. Látható Venus szobra is, amint tekintetét a
mellette álló Cupidóra, azaz annak hozzárögzített szobrára szegezi; a haldokló
Kleopátráé, amelyet egyesek Anapavomené nevű nimfának tartanak. Ezenkívül

.is látní még a vatikáni kertekben hófehér márványból. több tiszteletre méltó for
májú, művészien készitett szobrot, például Mercur iusét. a fal koronával ékes Cy
beléét, Apollóét, a gyermek Antinoos Bythinicusét, akit, miként mondják, s Pausa
nias is elmondja, Hadríanus császár megszeretett. Mások inkább úgy vélték, hogy
ezen szoborral a császár szellem ét fej-ezik ki. Ezekhez közel van az anyafarkassal
bíró Tiberis, a szopó Romulus és Remus. Látni a Nilust is, amint nagyon találó
jeleivel a sphynxre támaszkodik, és testén tizenhat játszó fiút visel, akik közül
az utolsónak, akit a vállán hord, gyümölcsökkel és virágokkal teli kosarat vesz
föl, tudniillik a Nilus felső fejdíszét, amely egészen tizenhat könyökre emelke
dik. A egyiptomi mezőket gyarapodással ajándékozza meg, mások alacsonyabban
szinte sivárak. Az alapra néhány egyiptomi növényt és állatot véstek ki, mel yek
ben a Nílus különösen bővelkedő, úgymint krokodilt, örök ellenségeivel a dara
zsakkal, vízrlót. mongúzt, krokodílusmadarat, gyíkot és más nílusi sarjakat.

A szobrok után a kertek másik kellemetességét a források jelentik. Ugyanis
V. Pál pápa, miként megtudtam, a források nagy bőségét vezette be egyrészt a
városba, másrészt a vatikáni épületekbe és kertekbe. Ebből van az atrium köze
pén a forrás, bővizű ködöt permetezve. Más ritka és gyümőlcshozó fák mellett
ugyanott magasba nyúlnak a pálmák. Ezekben a kertekben különős látni az itt-ott
vízzel áztatott, halk morajjal csepegő barlangot. Alul a halastó a tengert utá
nozza, bemutatva egy érchajót, felfegyverzett gályát, de nem teljes nagyságban,
ércágyúkkal felszerelve és ércvitorlákkal feldíszítve. Ezt mikor valaki nézi és
dicséri, íme hirtelen tőrbe'ejti a hajó parancsnoka, Neptunus, minden ágyút ki
lökve, mintegy az ellenségre lővén, mindenünnen golyózápor, vizesés és szélvész
támad, és a viz ~úgásával azokból az ágyúkból elég hosszan tartó zivatar keletke
zik. Azonkivül a vitorlákból is, és az egész hajóból, ott egyrészt nagyon sok moz-
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gás és tarka rések, vagyis lyukak vannak, tojásnagységüak, másrészt ezt utánoz
zák, majdnem lándzsahajitásnyira feljut a robajjal a víz. Ekkor bizonyos lépcsők

nyil nak a vatikáni palota felé, amelyen fel kell menni, és ott bizonyos helyeken
hirtelen a felülről kiözönlő víztől, jelesül abban az időben felmenve, meglocsol
tatik és megrnosat ik az ember.

A vatikáni épületeknek hatalmas tömege pedig köröskörül három olasz mér
földnyire terjed ki, mint megtudtarn. Az egészben nyolc atrium, vagyis tér van
belül, épülettel körülvéve, és azt mondják, hatezer bolthajtása van szobákkal.
Mások azt állít ják, ilyesmihez értő férfiak is, hogy ugyanott tizenkétezer bolthaj 
tás és szoba van. Az épület ötemeletes, hatezer tagolással. Jóllehet megszámolni
nem volt elegendő az idő, mégis, amint a modellen láttam, merem állíteni. a szer
te fölött számos boltozat és a százfős svájcigárdának, vagy miként közönségesen
nevezik, hascier i-nek kapcsolódó lakásai vannak, amely lakások épülete a vati
káni palotáéval egybeépült. Mindazonáltal többen azt is hozzáteszik, hogy ők lát
ták, a modellen is, amely a vatikáni könyvtárban található, s egészen biztosan
állít ják, hogy tizenkétezer boltozata van szobával. Mivel pedig néhány nap nem
volna elegendö dZ utánjárásra. és hogy a látás tanúságával beszélhessen az ember
az oly sok boltozat és szoba ürügyén, magán a modellen is, ha valaki napközben,
vagy pláne egész nap a könyvtárban időzne, ahol azt őrzik, megtudhatná. En, bár
sokszor voltam abban a könyvtárban, mivel annyira sokáig ott nem időztem,

mert kényelmetlenség nélkül nem tudtam volna, mivel onnan távol volt a szállá
som, és így a modellen nem számoltem. de mivel mások szerint, akik a model l
segítségével alaposabban utánajártak, ez a szám érvényes, a tizenkétezres számot
biztosnak lenni elfogadtam. Három olasz mérföld köröskörül, ami többet tesz ki,
mint egy jó fél magyar mérföld. De ez a hozzácsatolt kerttel együtt értendő,

amely egyedül majdnem akkora, .mint Bécs városának belső része, s amelynek
különbözö szép épületei is vannak, és kellemes vízi játékai,' s az előbb emlitett ,
palotája egyrészt a márványtól, -másrészt pedig koruk legkíválobb festői festmé
nyeinek csodálatos művészetétől nagyon ékes. Ezenkívül, mikor a vatikáni épü
letnek azon udvarából, ahol maga il pápa lakik, rögtön azon: lépcsővel' átellen
ben, mely ebbe az udvarba vezet, mihelyt egy kapun bemegyünk, másik kőlép

cső vezet fel, mely mellett rögtön az elején a baloldalon nagy vaskapu látható,
ahol a több tágas szebéval. vagyis teremmel bővelkedő pápai, vatikáni fegyvertár
van. Fegyverekkel van tele egyrészt a lovasoknak, másrészt agyalogosoknak.
Ennek a svájci puskás katonák viselik gondját, akik ott szinte folyton a fegyve
rek tisztitásával. vagy a javítandók javításával foglalkoznak. Ebben a. fegyver
tárban mindenképpen válogatott fegyverek láthatók: amínt i llik, negyvenezer
gyalogos telfegyverzésére. és ug yanúgy huszonötezer lovas felfegyverzésére.
Mutogatják ugyanott kétségkívül annak a Burbon hercegnek a páncélját is, akí
V. Károly császár egész hadseregének főparancsnoka volt, származására nézve
pedig gall. Apáncélt ágyúgolyóval alul átlyukasztották, ahol annak hajlata van.
Ugyanott mutogatják az ágyút is, amellyel átlyukasztották. Hosszú, tiszta vas
ágyú, régi formájú, kis nyílása van, körülbelül két vagy három fontnyi golyót
tudott kivetni. Ugyanott, azokban a szobákban a fegyvertár látása végett sorban
körüljártam, vezetve a fegyvertár egy svájci prefektusától. Más fegyverek és
harci eszközök is vannak ott: ágyúk, gránátok és ágyúgolyók bőségesen, egy
részt tüzet okozok. másrészt másfaj ták. Úgy gondolom, hogy itt valamennyi
kisebbet felsorolni fölösleges.

A vatikáni palotával szomszédos Szent Péternek, az apostolok fejedelmének
temploma nagyon híres és nevezetes, a városnak és a földkerekségnek legfensé
gesebb temploma. Belül nagyobbrészt különbözö színű márvánnyal borított, pa
dozata is egészen márvány. Az egész templom tömege pedig, az alapoktól kezd
ve, faragott kövekből épült. Először Nagy Konstantin császár építtette fel, és ő

maga is a vállán hordott tizenkét kosár, az alapokból saját jobbjával kiszórt ho
mokot: a szállításnak ezzel a nagy tettével minden egyes szent apostolt tisztel
vén. Egykor II. Gyula pápa hozzáfogott, hogy a hatalmas épüfetet felépítteti, és
utána a többi pápák, hatalmas költséggel, Michelangelo Buona Rota és Jacobus
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Porta jeles igyekezetével majdnem a csillagokig emelték. Ugyanis csodálandó a
magassága: fél stádium, vagyis 300 láb, hosszúsága 400 láb, vagy mint mondják,
274 rendes lépés, és ugyancsak annyi lépés a szélessége, belül pedig 134. Ugyan
ezen templom egész teteje faragott kövekből áll, kivéve a kupolákat, amelyek
kiemelkednek a templom tetejéből, azokat ugyanis fémlemezek fedik. A tetőnek

a szélessége pedig 152 rendes jó lépés, az egész tető hosszúsága pedig, természe
tesen a szélét is beleértve, ami a homlokzatot takarja, (ugyanigy értendő a szé
lessége) 294 rendes láb. Négy boltozatos épitmény takarja, amelyek közt középen
van a hatalmas és csúcsával messze, kiemelkedő kupola, amely kettős boltozatú,
és közben, ami a két boltozat közt szabadon marad, több szoba van, elegáns abla
kocskákkal, hogy úgy mondjam, és az azok közé helyezett oszlopokkal és más
diszítésekkel fénylő, belül pedig aranytól sugárzik, és nagyon értékes, drága
mozaikfestmény-féléktől.A díszítés annyira ragyogó, hogy úgy látszik, szépsé
géhez semmit sem lehetne vagy kellene hozzátenni. Most némely dolgot, melyet
itt kellene elbeszélni, elhagyok, minthogy alább ezekről említést teszek. Egyelőre

bizonyos dolgokat általánosságban mondok el, aztán a részleteket is Itt fogom
írni. A templom oldalcsarnokai több kápolnára kölönülnek el, de mindegyikük
fenségesnek látszik. Négyzetes boltozatos tetővel vannakfedve és aranykazetták
tól fénylenek. Közülük az elsőt, amely jobbra van, Gergelyének nevezik, mivel,
.miként mondják, XIII. Gergely pápa Nazianzi Szent Gergelynek szentelte, és
még életében elkészíttette oda saját síremlékét. Atellenben III. Pál (a Famese-í
fejedelmek, vagyis pármai hercegek előkelő családjából) jeles érc síremléke dísz
lik" pároszi márványból váló szobrokkal. Es van több pápai siremlék is, egy
részt érc, másrészt márványból ugyanott, ezek a bazilikában gyakran és ragyo
góan tűnnek szembe. Azok a hatalmas oszlopok, amelyek a boltíveket tartják,
színpompás márványboritással befedve üvegszerű visszatükröződésűek.a nézök
nek a szemét megragadják és elgyengitik. Az oszlopok belsejében pedig nagy
márványoszlopokkal, festett szobrokkal oltárok láthatók. Velük szemben ha
sonlók vannak a bazilika falain itt-ott elhelyezve. VIII. Ince érctől és márványtól
nemes szobrát és síremlékét is az egyik oszlopba helyezték el. Egyébként azok
a gyámoszlopok vagyis boltozatok, és a ráfekvő boltívek állványai hatalmas
tömegűek. mégsem folytonos munkák, hanem egy tiburi oszloppal megerősített

boltíven vagyis bolthajtáson függ minden, és nyitva, míntegy kapun át enged
nek egyik kápolnából a másikba, átmenni akarván, mert minden egyes kápolna
egy-egy boltíves oszlopba van belefoglalva. Ezekhez az oszlopokhoz csatlakoznak
a templom falai, maguk is a boltívekhez kapcsolódva, bemárványozva, négy-o
szögletű támoszlopokkal és festett táblaképekkel ékesítvén, az odaállított oltá
rokat annyira díszitve és teljesen eltakarva, hogy az alapépítmény 'oldalfalai
ból szinte semmi sem látszik. Maga a padozat is változó színű márványtáblák
ból van kirakva változó ábrákra, mely a sétálóknak nem annyira célszerű, mint
amennyire nagyon szép és igen kellemes a nézelődöknek. Látható ebben a ba
zilikában egy kápolna is, s megtudtam, hogy e helyen az apostolok fejedelmét,
Szent Pétert tisztelték. Ezenfelül oszlopcsarnok és több kapu van, melyek közül
egyik márványfelirattal van, és már a kereszt ércjelével megjelölve, amely csak
szentévekben van nyitva, miként fentebb említettem. Mindazonáltal ezt a temp
lomot, melyet egykor megkezdtek, felépitettek és befejeztek a Nagy Konstantin
idejében, végül mégis egészen megújitották, annyira, hogyarégiségbőlés a régi
formájú bazilikából szinte semmi sem látszik, annyira újjáépitették a pápák.
Ezenkívül a templom régi díszei közül fenmaradt a fémmel díszitett kétszárnyú
ajtó, és a leveles tekerőzéssel körülvett, csavart, magas oszlopok, melyeket, mi
ként megtudtam, a főoltárhoz helyeztek. Vespasianus császár a jeruzsálemi Sala
mon-templomból más hadizsákmányokkal együtt szállíttatta azokat Rómába. A
többi más helyekre szóródott szét, úgy, hogya régi templom formáj ából szinte
semmi sem maradt fenn, hacsak nem azok, amelyeket meg tudtak őrizni. De mí
ként megtudtam, messze fenségesebb lett ez az új templom, mint a korábbi volt,
Constantinus idejében, amelyet akkor, azt mondják, Szent Szilveszter pápa szen
telt fel.' A régi templom egyéb díszitései közül megőrizték Szent Péter apostol
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képmását is: az Ő küszködő hajóját ábrázoló, a maga idejében valami Lottonak
nevezett személy munkáját. Nagyon dicsérik müvészetét. Jobbról a vatikáni pa
lotához vezető falba van helyezve, amely falat, azt mondják, V. Pál pápa a vati
káni épület díszéül építtette. Ugyanehhez az építményhez hozzáépíttetett más
tömböt is, amelyen, mintegy kapun, bejárat van a palota belsőbb részeibe is.
Ugyancsak a fent ernlitett pápa végül, a négy kápolnát beboltoztatva, amelyekről
fentebb azt irtam, hogy azok a középső, magasabb kupolát fogják körül, s miként
megtudtam, a régi templom tönkremenvén, az új épületben, a templomlépcső

irányában, mely már rég, a II. Pius pápa általodahelyeztetett Szent Péter és Pál
apostolok kettős márványszobraítól ékes, mindkét oldalon megtoldotta belül a
templomot hat olyanféle boltozatos kápolnával vagy szentéllyel, .és hasonló mó
don ólommal befedette. s megnyújtotta a boltozatot is félgömb alakú ivvel vagy
bolthajtással, s ezzel együtt folyamatosan az egészet, mely a középsö kupolától
egészen a templom hatalmas belső faláig ér. A templom belső falán márványba
vésve olvashatók is ezek a templom egyik kapuja fölött: V. Pál Pápa, Szent Pé
ternek. az 'apostolok fejedelmének bazilikáját, amelyet II. Gyula pápa kezdett,
és más pápák folytattak, hogya konstantini bazilika egész peremét istentiszte
lethez méltóan lezárja, a kórust, a sekrestyét és az oszlopsort, hálát adván, éoi
tette, nagy gyarapodást szerezve a népnek, a nagyon tág és pompás művet befe
jezte, az Úrnak 1615., pápaságának 10. évében. A templom első fala öt tág és
hatalmas nagy kapuval nyílva szolgáltatja a bejárást. A középső, kétszárnyú kapu
régi munkájú érccel fedett. Jobb oldalon az első a szent kapu, az ünnepi szentév
ünnepei számára, márványajtófélfákkal díszítve, de azon soha sincsen bejárás,
csak a jubileumi szeritévben van nyitva. Hozzá van építve a templomhoz vagy a
templom falához, amelyben a bejárás nyílik, miként leírtam, egy oszlopcsarnok,
folytonos építéssel, s márványoszlopokra és hatalmas támpillérekre támaszkodik.
Az oszlopok, mint megtudtam, úgy tartom, Nagy Konstantin császár régi bazili
kájából valók. Új építésü, igen elegáns gerendapárkánnyal tették azokat szeb
bekké, és a kazettás mennyezet, amelyet egyrészt azon márványlépcső, másrészt
a templom középső boltozata fölé a Borgese-i fejedelmek családjából származó
V. Pál pápa emelt, koszorús munkájú gipszszobrokkal, képmásokkal és emblé
mákkal, közéjük szőve tiszta aranyszálakkal, fénylik és ragyog csodálatos módon.
Az egész templom homlokzata ezekre a hatalmas gyámoszlopokra és négyszög
letű támpillérekre támaszkodik, a kijjebb emelt és az oszlopfők szépsége miatt
nézendő oszlopokkal díszes, és gyámoszlopokkal záródik. A pápa meghatározott
időkben szokott a kardinálisokkal kimenni és áldást adni, miként alább említeni
fogom. Felül pártázatként oszlopocskák koronázzák. Ezek fölött Krisztus Urunk,
Megváltónk és Üdvözítőnk. valamint az összes szent apostol óriási tizenhárom
szobra van odaerősitve. Ezek egybeesnek az oszlopok határolta oszlopfolytatá
sokkaI és a négyszögletű támpillérek homlokzatának díszéül épültek. Mindezek
egyaránt tiburi kőből vannak nagyon alaposan elkészítve, továbbá a helynek is'
nagy méltóságot nyújtanak. A tér először az oszlopcsarnoktól egészen a lépcsőig,

Szent Péter és Pál apostolok márvány szobraival lezárva nyílik; mindkét oldalon.
Aztán alantabb széltében és hosszában kinyúlik, s mindkét oldalon művészi, bő

vizű szőkőkutat látni, a víznek mintegy két ömlő folyását. A fent nevezett bazilika
előtt levő tér vagy piac közepen jeles és hatalmas obeliszk látható, melyet alább
említünk, miként az alátámasztott sok oszlopot is, a faragott kőből felépített osz
lopcsarnokot és a felül levő szobrokat, s miként a díszes és körülövező oszlo
pocskákat. Középső, vagy inkább szarvas hold alakú mindkét oldalon az a tér.
Mégis előbb a templomból említek bizonyos nevezetességeket, a szent dolgok
közül, amelyek ott benn tisztelet tárgyai, amelyeket másutt alig láthatni. A fent
nevezett bazilikában őrzik Szent Veronika Krisztus arcának lenyomott képmá
sát őrző kendőjét; a vasat, vagy ami a lándzsa végén volt, mellyel szent oldalát
a százados megnyitotta. Miként megtudtam, Bajazettől. a törökök császárától kap
ta ajándékba VIII. Ince pápa. Ezenkívül itt vannak Szent Péter és Pál apostolok
négyzetes táblára festett képei, amelyeket, mikor Szent Szílveszter pápánál
Nagy Konstantin meglátott, bevallotta, hogy ugyanazon öltözetben jelentek meg
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álmában azok neki. miként megtudtam. Ezenkívül Szent Péter apostolfejedelem
faszéke, amelyet ma is nagy tiszteletben tartanak a rómaiak. Szent Péter ezen
székéről olvasni lehet Baroniusnál, aki erről is ír. A főoltár alatt Szent Péter és
Pál apostolok tetemeit helyezték el, de nem az egészet. mivel bizonyos részt ezen
szent apostolok testeiből a Szent Pál bazilikában is őr íznek, a két szent apostol
koponyáját pedig a lateráni Szent János bazilikában őrzik. Szent Péter apostol
nagyon régi ércmása. azaz ülő szobra, jobb oldalról lévén a templomba bemenő

nek, nincs messze az említett szent apostoloknak, Péternek és Pálnak teternétől.

vagyis az oltártól, amely alatt e szent tetemek nyugszanak márvány sírban. Kivül
ugyanis ezt a szobrot tisztelik, attól az időtől kezdve, mivel, miként megtudtam,
ezen szobor lábát csókolónak. azzal, hogy magasabbra helyezték, az alázatosság
ezen tette miatt, a pápák azoknak vagy annak engedtek, miként megtudtam, bi
zonyos bűnbocsánatot.Mivel pedig, miként megtudtam, Szent Péter fent nevezett
ércszobra egykor a kapitóliumi Jupiteré volt, valamely keresztény Szent Péter
apostol formájára, vagyis képmására alakította. A templomnak szinte a közepső

boltozata alatt, vagy inkább a templom kapujához közel, a kimenőnek bál kézről
közel, látni egy öszlopot. mindenesetre vasráccsal elzárva, és miként megtudtam,
ez az oszlop még a jeruzsálemi templomban volt, miként a fölül levő márvány
feliraton olvasható, Krisztus Urunk prédikálva gyakran támaszkodott ehhez az
oszlophoz. Es hogy ez így van, bizonyította, miként megtudtam, mivel akiket a
gonosz lelkekzaklattak, mihel yt, odavitték-hozzá, tüstént megszabi\dultak. Szin
tén ebben a templomban őrzik Szent András apostol koponyáját, ugyanazon szent
ezüst képmásába helyezve. ünnepén meg szokták mutatni ezt az ereklyét. Mi
ként megtudtam, egykor a peloponészoszi Regulus hozta Rómába', Emellett Szent
Simon és Júdás apostolok tetemeit, llgyanígy tiz római pápáét, akik, mikent meg
tudtam, közvetlenül Szent Péter után az apostoli szent széket vérükkel megszen
telték. Hasonlóképp 1. János pápáét. Szerit Fábián és Sixtus vértanúkét, Mer t iniu
set. Gabinusét, Petronilláét, ezenkívül koponyákat. úgymint az ifjabb Szent Jakab
apostolét. Szent Lukács evangélistáét, Canterbury Szent Tamás püspök és ver ta
núét, Szent Amendét. és Szent Kristóf vállát, Szent Józsefnek, aki Kr isztus Urun
kat a szent sir tisztességében részesítette, a karját, és az egykor gonosz, majd
szent és Krisztushoz hű katonáét, Longinusét, és miként megtudtam, sok szent
megszámolhatatlan csontját a Szent Péter templomban, amennyire méltányos,
tiszteletben részesítik, hogy méltán mondta, miként megtudtam, Aquinói Szerit
Tamás: A vatikáni templom padozata és ma!tuk a falak szentek földi maradvá
nyaival vannak tele. Mégis, mikor, tniként megtudtam, a régi bazi hka falait egy
bízonyos változtatáskor ledöntötték és az újnak az alapjait kiásták. Jámbor szen
tek tetemeinek. miként megtudtam, tömege vált láthatóvá, és őket, miként meg
tudtam, föld alatti cellába, amely a főoltár alatt sok boltívvel felfüggesztve szél
tében és hosszában kinyúIik, temették el, oda vivén többeknek, miként megtud
tam, azelőtt ezek a régi bazilikában voltak láthatók. Ezekkel vitték oda II. Ottó
császár vastag bíborral takart sírját, s egyszerre márványból faragott képmáso
kat vagy mozaikfestéseket, amelyeket akár a régiség iránt kegyes keresztény
vallás, akár a végbement csodák ajánlottak. Köztük volt egy négy szeggel ke
resztre feszített, nagyon régi érc Krisztus-képmás, amelyet Szerit Péter és Pál
apostolok oltárával szemközt helyeztek el egy cellába. Több bolthajtásba és kis
cellába szétosztva, azok egyikében a négy Leó,!., l L. III. és IV. Leó pápák csont
jait helyezték el, és hogy nem annyira 'névve.! , hanem inkább írásokkal és teltek
kel helyeselték Krisztus katolikus szen1egyházában a Leó-féle eröt. Egy Szent
Mihály arkangyalnak szentelt oltár is látható, amelyet, mikor valaki belép a
templomba, jobb kézről, a főoltárhoz közel látja, teljesen művészi, mozaikmun
kával kidolgozott. Azt ábrázolja 'a képmás, miként győz Lucifer ellen, és való
di, nagyon értékes kövekből mozaíkmunkéval annyira művészien van kidol
gozva, hogy tényleg alig ismeri fel az ember, hacsak nem jártas abban a rnester
ségben, hogy vajon festett-e, vagy kövekből van kirakva, tökéletesen beburkol va
az alak kifejezésére.

Úgy vélem, eddig azt mondtam el erről a templomról. amí nekem úgy tűnt,

hogya rövidség általam kitűzött igyekezetében' elöadhattam, némely dolgot
míndazonáltal mégis hozzácsatolok. '


