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PETE KRISZTIÁN

Egy immaterialista műértő Itáliában 
George Berkeley római útinaplója elé

George Berkeley munkássága minden kétséget kizáróan szélesebb tartományt ölel fel, mint 
amiről a legtöbben tudnak. Fő művei (Három párbeszéd, Alapelvek) mellett vannak apolo-
getikai munkái is a jó püspöknek, és természetesen tudományos értekezései is, sőt Passive 
Obedience című írása a morál kérdéseivel is foglalkozik. Mindazonáltal igen keveset ír a szép-
ség kérdéséről, ha egyáltalán említésre méltó az a néhány megjegyzés, amit az Alciphronban 
tesz Shaftesbury morálfilozófiájának és deizmusának bírálata érdekében. 

Ennek ellenére azonban rendszeresen megemlítik őt a 18. századi brit/ír esztétikával fog-
lalkozó munkák, hiszen itáliai útinaplói egyedülálló források ahhoz, hogy megtudhassuk, mit 
gondolt egy művelt brit a ködös Albionban nem annyira, az itáliai városállamokban azonban 
annál inkább fellelhető antik és modern képzőművészeti és építészeti remekekről. Hangsúlyo-
zottan csak az építészetről és a képzőművészetről írok, ugyanis az útinaplókban csak elvétve 
lehet felfedezni utalásokat a zenére, és ez főként római tartózkodására igaz, amelynek ebben 
az időszakban mondhatni pezsgő zenei élete volt. Elég csak a zeneszerzők és zenészek két 
híres római támogatójára gondolni, Pietro Ottoboni bíborosra és Ruspoli hercegre, akiknek 
Georg Friedrich Händel is komponált kantátákat és oratóriumokat. Egyszerű oka volt annak, 
hogy a zene nem szerepel Berkeley beszámolóiban, ti. az, hogy nem volt nagy zenekedvelő. 
Így ír az előbbi két finom úr estélyeiről barátjának, Percivalnak egy 1717. március 1-jén, még 
Rómában kelt levelében: „Szemeim vannak, de füleim nincsenek. Úgy is mondhatnám, hogy 
a festményeket meg tudom ítélni, de a zenét már nem. Ottoboni bíboros elhagyta az estélyek 
szervezését, és most Ruspoli herceg az, aki minden héten zenét szolgáltat az idegeneknek, 
ahová ahányszor csak elmegyek, mindig elalszom.” (Berkeley 1956: 102.) Ha zenéről nem is 
beszél az útinaplóiban Berkeley, festményekről, szobrokról, épületekről és a táj szépségeiről 
annál inkább, mint erről az olvasó maga is meggyőződhet a naplórészletekből.

Hogy az olvasó jobban képet alkothasson az itt következő pár oldalról, érdemes lehet egy-
részt elhelyezni Berkeley életútjában az itáliai utat, melynek részleteiről beszámol a naplók-
ban, másrészt némi magyarázatot fűzni a napló részleteihez.

A nagy kontinentális túra, melynek 1717 január és 1718 április közötti időszakáról számol-
nak be a naplók, nem az első útja volt Berkeleynek, ugyanis 1713–1714-ben már járt egyszer 
Itáliában. Akkor, a Szicíliai királyságba nagykövetnek kinevezett Earl of Peterborough lelké-
szeként, egészen Livornóig jutott, és tett néhány kirándulást is Firenzébe, Pisába és Toszkána 
más városaiba, majd miután a szicíliai út kútba esett, visszatért Angliába. Két év múlva, mi-
kor épp visszatérni készült Dublinba, hogy újra munkába álljon az egyetemen, elvállalta St. 
George Ashe, Derry püspökének, valamint a Dublini Egyetem alkancellárjának hirtelen jött 
magántanári felajánlását, melynek értelmében a püspök fiát kellett elkísérnie egy kontinentális 
túrára. A szóban forgó itáliai „grand tour” valóban nagy volt, hiszen 1716 őszén vette kezdetét 
és Berkeley csak 1720 őszén ért vissza Londonba. Tekintve, hogy a négy megmaradt útinapló 
csak bő másfél évet fed le az utazásból, a többiről csak leveleiből és első életrajzírójától, Jo-
seph Stocktól tudunk valamit. 

Odafelé másodszor is télen kellett átkelnie az Alpokon, majd Nápoly felé indulva megáll-
tak Rómában. Ennek az időszaknak a szűk első hónapjáról számol be az első napló. Ezután 
Nápolyba utaztak, ahol is április 17-én Berkeley felmászott az éppen aktivizálódó Vezúvra, és 
a kitörésről írott beszámolóját később el is juttatta a Royal Society-nek. Innen majd egy hóna-
pos túrát (1717. május 15-től június 10-ig) tettek Apuliában Tarantóig, majd vissza, melyről a 
második és harmadik napló számol be. Ezekben található a tarantellapók csípésének következ-
tében fellépő tarantizmus betegségének tárgyalása is. Nápolyba visszaérve kihajóznak Ischia 
szigete felé, ahol is az elkövetkező hónapokat töltik, majd április 13-ra visszatérnek Rómába. 
Mindezekről a negyedik naplóban olvashatunk. Ami ezután történt az utazókkal, arról a naplók 
már nem informálnak minket, csupán néhány levélből tudjuk, hogy Rómából Velencébe kí-
vántak menni, és Angliába való visszatérésüket 1719 tavaszára gondolták. Ehhez képest 1720. 
július 20-án még Firenzében vannak. Hazafelé menve Berkeley még Lyonban papírra veti De 
Motu című értekezését, és egy másik ír utazóval meglátogatja a belga és holland területeket, 
hogy az év őszén visszatérjen Londonba. Tutoráltja, az ifjabb Ashe már feltehetően nem ért 
haza, 1721-ben Brüsszelben meghalt.

Az itt szereplő naplórészletek röviddel a Rómába érkezésük utáni időszakban kezdődnek 
(egyébként a naplóban az első bejegyzés január 7-i), és napról napra követik ott-tartózkodásuk 
eseményeit január 9–16. között; az egyetlen hiányzó nap január 11., amikor is az egyetlen 
esemény az volt, hogy görög könyveket nézegettek egy boltban. Lévén zsebnaplókról szó, fel-
tehetően Berkeley nem, vagy nem kizárólag a nap végén foglalta össze az aznap történteket, 
hanem az események közepette is készített feljegyzéseket, s ez nem annyira a római első nap-
lóból tűnik ki, hanem sokkal inkább a 3–4. naplóból, melyben több a demográfiai adat és más 
művekből, útikönyvekből és klasszikus művekből sebtében lekörmölt idézetek találhatók.

És most röviden néhány megjegyzés a szövegről. Először is, mivel sebtében papírra vetett 
mondatokról van szó, a központozás és a helyesírás helyenként kívánnivalókat hagy maga után. 
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Ugyanez igaz a nevekre („Reubens” „Rubens” helyett) is és az olasz kifejezésekre („guglio” a 
„guglia” helyett), amiket Berkeley gyakran helytelenül ír le. Ezeket mind igyekeztem javítani; 
ugyanakkor törekedtem arra is, hogy a szövegben szereplő olasz kifejezések maradjanak azon 
a nyelven, amelyen Berkeley is használja őket. Az is előfordul, hogy hősünk nem a ma elfo-
gadott neveken hivatkozik egy-egy műalkotásra vagy helyre, és bár ezek többsége beazonosít-
ható, egy részük vagy eltűnt már, vagy nem beazonosítható egyértelműen. Ezeket igyekszem 
tisztázni a következő néhány bekezdésben, amennyire tőlem telik.

Január 9-én Cestius Piramisát látogatták meg, majd felmásztak a Monte Testaccióra, az 
amfóradarabokból épült dombra, ezután pedig a via Ostiensén elsétáltak a San Paolo fuori le 
Mura bazilikához. Útközben említést tesz Berkeley egy kápolnáról is, melyet Szent Péter és 
Szent Pál elválásának helyén emeltek, ezt azonban már rég lerombolták. Berkeley, aki egyéb-
ként az antik művészetet kedvelte jobban, nincs igazán elragadtatva az I. Konstantin császár 
által emeltetett bazilika belső díszítésétől. A korai kereszténység építészetéhez nem illenek a 
kétségtelenül gyönyörű korinthoszi oszlopfők, a mozaikok és az egyéb díszítések pedig figye-
lemre sem méltók, de ugyan mit is várhatnánk – Berkeley szerint – egy olyan kortól, amiben a 
művészetek már rég elvesztették hajdani nagyságukat. A nagy húsvéti gyertyatartót is a korai 
kereszténység idejére teszi, ámbár ebben téved, az oszlop feltehetően a 12. századból szárma-
zik. Ugyanakkor egyéb megjegyzéseiből úgy tűnik, a középkori építészetért sem lelkesedett, 
például meg sem említi a bazilika melletti kolostort, ill. annak kerengőjét, melyet a középkori 
építészet egyik legszebb darabjának tartanak. Meglátogatták még Szent Pál vértanúhalálának 
helyszínét is a San Paolo alle Tre Fontane templomban, illetve a Santa Maria Scala Coeli-t, 
ahol Szent Bernátnak egy látomásában megjelent az égi lajtorja. És bár az anglikán Berkeley 
beszámol e templomokhoz kapcsolódó legendákról is, az e napi bejegyzés leghangsúlyosabb 
motívuma mégiscsak a katolikus bűnbocsánat kissé maliciózus taglalása.

A következő napon a Palazzo Farnesét látogatták meg, ahol Berkeley idejének java részét 
a szobrok csodálatának szentelte, külön kiemelve a ma Farnese-gyűjteményként ismert szob-
rokat. Korabeli brit mércével mérve Berkeley kritikai megjegyzései igencsak szofisztikáltnak 
mutatkoznak, különösen, ami a Dirké fejére vonatkozó megjegyzését illeti. Később újra el-
látogattak a Villa Borghese-be, ezúttal belül is megtekintve azt (két nappal korábban a kertet 
csodálták meg). Ugyan Berkeley méltat néhány festményt, külön ki is emelve pl. Giuliano 
Romano egy festményét, amit a Vatikáni palotában található freskóról mintázhatott, azonban 
megjegyzi, hogy többségük másolat, és figyelme újra inkább a szobrok felé fordul. A nap-
lókban itt jelenik meg először, hogy Berkeley modern műalkotásokat is lelkesedésre érde-
mesnek talál. Bernini három szobra, Berkeley leírása alapján, alkalmasnak látszik arra, hogy 
a Shaftesbury és Hutcheson által jellemzett esztétikai tapasztalatot kiválthassa, szépnek mi-
nősülve felemelhesse a lelket. A Rómába visszafelé vezető úton még megálltak megcsodálni 
az Aurelianus-féle római városfal maradványait, és a Santa Maria della Vittoria templomot, 
melynek díszítései a giallo antico, verde antico és jáspiskövekből készültek. Az utóbbi nem 
szorul magyarításra, azonban az első kettő talán igen: mindkettő az ókori rómaiak által hasz-
nált márványok egy-egy fajtája, mint a nevük is mutatja, az előbbi sárga és Numidiából szár-
mazik, az utóbbi pedig zöld a szerpentintől és a Peloponnészoszról származik.

Január 12-én Berkeley felsétált a Monte Pincióra, ekkor tudjuk meg azt is, hogy szállásuk a 
Piazza di Spagnán volt. Itt gyönyörködött egy ideig a látványban, majd visszaemlékezve arra, 
hogy mennyire lenyűgözte a Piazza del Popolo egy héttel korábbi érkezésükkor, eldöntöt-
te, hogy újra szemügyre veszi, ezúttal alaposabban. Tekintve, hogy a későbbiekben Berkeley 
maga is belekeveredik építészeti, vagy pontosabban várostervezési kérdésekbe, a piazza sugár-
irányban nyíló három utcájáról (Il Tridente) szóló leírása különösen érdekessé válik, ugyanis 
Berkeley maga is rajzolt legalább két tervet a Bermudára álmodott utópikus egyeteméhez, 
melyek közül az egyikről csak felesége beszámolója áll rendelkezésünkre, a másik viszont 
elérhető összegyűjtött műveinek első kiadásából:

„Ez utóbbira tekintve és olvasva Berkeley beszámolóját a Piazza del Popolóról, világossá 
válik, hogy annak ellenére, hogy e terv magában foglalja egyes elemeit Inigo Jones Covent 
Garden-jének (a templom típusa és elhelyezkedése), a Via Appiának (a síremlékekkel övezett 
»Walk of Death« miatt), a Lecce főterén álló nagy korinthoszi oszlopot, mivel itt ugyanazt a 
szerepet tölti be, csakúgy, mint a házak mögötti magán- és közkertek sajátosan angol jellegze-
tességét, nos mindezek ellenére világos, hogy Berkeley ambiciózus tervének legfőbb inspirá-
ciója az a bizonyos 1717. január 12-i római séta.” (Chaney 2014: 340.) 

Január 13-án a kis társaság a Szent Péter bazilikába ment, ahol futólag már jártak, amikor 
érkezésük után a Vatikánba látogattak. Itt több festményt is méltat, különösen Guercinótól a 
Szent Petronella mennybemenetelét, melyet chiaroscuro-ja messze a többi kép fölé emeli. Ez 
utóbbi a fény és az árnyék játékát jelöli, mellyel hangsúlyosabbá lehetett tenni a színeket, és 
plasztikusabbá a térábrázolást, és amely a reneszánsz festészet egyik jelentős újítása volt a kö-
zépkori egységes megvilágítású festményekhez képest. A szobrokról azonban már nincs olyan 
jó véleménnyel, mint első látogatásuk alkalmával, hisz azóta számos kiváló mesterművet látott 
már a Palazzo Farnesében és a Villa Borghesében. Csupán két szobrot emel ki: Michelangelo 
Pietàját, és a főhajó végén található Szent Péter-szobrot, bár ez utóbbit vasszobornak titulálja, 
annak ellenére, hogy bronzból készült. 

Másnap Don Livio Odescalchi palotájában tettek látogatást, ahol rengeteg modern festményt 
láttak, közöttük nemegy mesterművet is. Berkeley külön kiemeli Raffaello egy festményét, 
amin a Madonna látható a kisded Keresztelő Szent Jánossal és Jézussal. Azt ugyan megtudjuk 
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Berkeley beszámolójából, hogy a kép igen drága volt, és hogy viszonylag kis festményről van 
szó, ugyanakkor Raffaellónak számos olyan festménye van, melyeken Szűz Mária látható a 
kisded Jézussal és Szent Jánossal, és az sem világos, mit kell érteni Berkeley „small piece” 
kifejezésén. A kérdéses festmény lehet a Madonna del Passeggio, melyről tudható, hogy az 
1720-as években megtörtént Orleans-i gyűjteménybe kerülése előtt Bracciano hercegének tu-
lajdonában volt, és mérete viszonylag kicsi (88x62 cm). Azonban Raffaello több Madonna-
festményének sorsáról sem tudunk sok mindent az 1717-et megelőző korszakból. Mindeneset-
re az elmondható, hogy Berkeley-nak igencsak tetszettek az Odescalchi-palota festményei és 
szobrai, még ha az ókori Rómából valónak mondott és a 900 éves képektől egyáltalán nem is 
volt elragadtatva. A nap folyamán még meglátogatták a Pantheont és két jezsuita templomot is. 
A Pantheon egyértelműen elragadtatással töltötte el, ám ugyanez a fokú elragadtatás már nem 
fedezhető fel a jezsuita templomokról adott beszámolójában. Kétségtelenül csodálatos munká-
nak tartja Andrea Pozzo Sant’Ignazio Di Loyolában található mennyezeti freskóját, azonban az 
elismerés nem annyira a freskók szépségének szól, mint inkább annak, hogy a kiváló mester-
ember képes elhitetni a látogatókkal, a belső tér sokkal magasabb és kupolával is bír.

Január 15-én, a Capitoliumon járva a Santa Maria in Ara coeli al Campidoglio bazilikát 
látogatták meg, mely a hagyomány szerint az Augustus császár által emelt szentély helyén 
épült. A ide tartozó legenda szerint, melyre Berkeley is utal, Augustus tanácsot kért a tiburi 
szibillától, hogy elfogadja-e a szenátustól fölajánlott isteni címet és hódolatot. A szibilla ezzel 
a jóslattal állt elő: „»Világos jelek mutatják, hogy megtörténik az igazságosság. Nemsokára iz-
zadni fog a föld, és leszáll az égből a századok királya«. Miközben a császár e jóslat megfejté-
sén törte fejét, látomása támadt. Megnyílt az ég, és fényözönben leszállott a földre, egy oltárra 
Szűz Mária a Gyermek Jézussal, miközben e szavak hallatszottak: »Haec est ara primogeniti 
Filii Dei«, »Ez Isten egyszülött Fiának oltára«. E látomás után a császár visszautasította a sze-
nátus ajánlatát, és oltárt emelt e helyen.” (MKE – tiburi szibilla) 

Január 16-án a Barberini-palotába látogatott a társaság, ahol a rengeteg festmény és szobor 
között Berkeley talált azért dicséretre méltót a modernek között – Reni és Perugino festménye-
it, valamint Mazzuoli ultrabarokk szobrait –, valamint kritizálni valót az antikok között – a ma 
Togatus Barberini néven ismert szobrot. Mazzuoli szobrászatáról egyenesen azt mondja, hogy 
Berninivel egyenértékű. Megemlít még Berkeley két antik szobrot, az alvó falusi szobrát és a 
kezet evő rabszolgáét, az utóbbiról ma már azt tartják, hogy egy játszócsontokkal (astragali) 
játszó gyerekekről készült szobor egyik fele, amelyik játék közben épp a másikra támad, az 
utóbbit pedig Barberini Faunként, vagy Alvó Szatírként ismerik. 

Látható, hogy a Rómába érkezve még az antik szobrászat, festészet és építészet iránt elfo-
gult George Berkeley modern művészettel szembeni előítéletei itt-tartózkodása alatt sokat fi-
nomodtak, és ez éppen a Barberini-palotában tett látogatásán mutatkozik meg a legtisztábban. 
Sőt a korábban a modernek által utolérhetetlennek gondolt antik építészet –  gondoljunk csak 
arra, miket írt Berkeley a Pantheonról és miket a San Paolo fuori le Mura bazilikáról – is meg-
kapja a maga versenytársát: a lépcsőt és a tetején álló oroszlán domborművet. Mindenképp azt 
kell mondanunk, hogy nem csak az ifjú Ashe műveltségének használt az itáliai utazás, hanem 
Berkeley műalkotásokkal kapcsolatos ízlése, belső érzéke is sokat finomodott.
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