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GEORGE BERKELEY 

Itáliai útinapló
Részletek az első naplóból

Január 9.
Mai első utunk Cestius síremlékéhez vezetett. Ez egy hatalmas csiszolt márványtömbökből 

készült, piramis alakú építmény. Ma már jelentős része a föld alatt található, de ami látszik, az 
nagyjából száz láb hosszú a négyzetes alap minden oldalán, az egyéb oldalai pedig százötven 
lábnyiak. Található egy kamra is belül, melyben nem is olyan régen még antik alakokat ábrá-
zoló freskók voltak. Mostanra már megcsonkították őket és egy bejáratot is vágtak rá. Maga az 
emlékmű a Mons Aventinus és a Mons Testaceus között fekszik. Cestius síremlékének megte-
kintése után felkaptattunk a Mons Testaceusra, ahonnan szép kilátás tárult fel Rómára. A dombot 
még a régi Róma idejében emelték a fazekasok, akik számára ezt a helyet jelölték ki a törmelé-
kük összegyűjtésére, nehogy betemessék velük a Tiberist. Látható ma is, hogy a domb ezekből 
a cserépdarabokból épült fel. Ezután végigmentünk a Via Ostiensisen (amelynek még mindig 
láthattuk a maradványait) a Szent Pál-templomig. Közben az út mentén láttunk egy kápolnát, 
aminek lapos domborműve Szent Péter és Szent Pál búcsúölelését ábrázolta. A feliratból meg-
tudtuk, hogy ezen a helyen váltak el egymástól a szent mártírok mártíromságuk felé vezető út-
jukon, az egyikük (Szent Péter) jobbra, Montorio felé, a másikuk Tre Fontane felé menve. Szent 
Pál templomát, mely több mint egy mérföldre fekszik a városon kívül, Constantinus építtette; 
mégis két sor pompás korinthoszi oszlop található a főhajó mindkét oldalán, melyek túl finom-
nak tűnnek ahhoz a korhoz, amelyben a művészetek már régóta lehanyatlottak. Valószínűleg 
valamilyen ősibb épülethez tartoztak. E templom kövezetén láttunk egy gyertyatartó formájú 
fehér márványoszlopot, amelyet e célból Constantinus idejében állíthattak. Teljesen beborítják 
a durva és kezdetleges faragványok. A nagy oltár alatt fekszik Szent Péter és Szent Pál testének 
egyike (a másik a Szent Péter nagy oltára alatt). A kidolgozatlan festmény és mozaik egyáltalán 
nem érdemel figyelmet. Nem felejthetem el, hogy e templom nagyon gazdag a bűnbocsánatok-
ban. Olvastunk egy feliratot az egyik falon, miszerint a templom egy közönséges napon való 
meglátogatásával több mint 6000 évnyi bűnbocsánat nyerhető, kivéve Karácsonykor és másik 
három-négy nap, amikor teljes búcsú. Kérdeztem egy ott álló papot, hogy e búcsú következtében 
az ember biztosan közvetlenül a Mennybe jut-e, anélkül, hogy a Purgatóriumba kerülne, már 
amennyiben meghalna. Válasza az volt, hogy természetesen igen. E templomból a Három Forrás 
templomához mentünk, négy mérföldre délre Rómától. E kis templom azon a helyen épült, ahol 
Szent Pált lefejezték. Megmutatták nekünk a templom egyik sarkában magát azt a fehér már-
ványoszlopot is, amelyen a fejét levágták. A levágott fej, mint mondják, háromszor fölszökkent 
és ahol a földet érintette, egy-egy forrás fakadt. E források ma is láthatók a templomban, és az 
idegenek soha nem is mulasztják el, hogy igyanak belőlük, ugyanis így téve (azt hiszem) száz év 
bűnbocsánatot nyernek. A templom oltárát nagyszerűen festette meg Guido Reni. A templomtól 
nem messze egy másik található, amit Scala Coeli-nek neveznek Szent Bernát egy látomása 
után, aki – mint mondják – miközben e helyütt misét celebrált, látta, amint az angyalok lelkeket 
húznak fel a Purgatóriumból a Mennybe. E látomást megfestve is láttuk a templomban. Azt 
mondják, alatta 10 303 keresztény katonát földeltek el Zénon tribunussal együtt, akiket a római 
hadseregből hitük miatt válogattak ki és gyilkoltak le itt. Mindezeket a furcsa dolgokat pedig 
nemcsak elmesélték a barátok és szerzetesek, hanem márványba is van vésve a templomokban.

Január 10.
Mr. Hardy, az Abbate Barbieri, Mr. Ashe és én ma reggel a híres Farnese-palotát mentünk 

meglátogatni. A mindenki által emlegetett Galéria kisebbnek bizonyult annál, mint amire szá-
mítottam, de a festmény, Annibale Caracci mindent beborító freskója, igazán nagyszerű. Itt és 
a palota más részeiben is számos csodás antik szobrot és mellszobrot láttunk. A legfontosab-
bak, a közönségesen Farnese Herkulesnek is nevezett Herkules, a Flóra, Caracalla mellszobra, 
melynek arca csodásan puha és természetes, valamint Zéthos, Amphión, Antiopé, Dirké és a 
Bika bámulatra méltó csoportja, mindet kőből készítette két rodoszi. A két fiatal férfi, Théba 
királyának fiai, Dirkét a Bika szarvaihoz kötözik, hogy letaszítsák egy kútba (mint azt a szo-
bor mellé akasztott táblácska felirata közli). A Bika és a férfiak egyedülállóan kidolgozottak, 
azonban Dirké arcán igen kevés érzelem mutatkozik, amiért is azt gyanítom, a fej modern kori. 
Herkules könnyedségét, erejét, szépségét és izmait nem lehet eléggé csodálni. A Flóra drapé-
riája csodálatra méltó, és Caracalla mellszobra mintha élő lenne, semmi sem lehetne lágyabb. 
Délután kikocsiztunk a városból a porta Collatinán, elhagyva balra Lucullus és jobbra Sallustius 
kertjeit. Számításaink szerint három órára értünk a Villa Borghesé-hez. A külső részeket és a 
kertet már láttuk korábban, így a délutánt a lakosztályok megtekintésével töltöttük. A képek 
legnagyobb része másolat. Emlékszem néhány [sic] jóra Correggiótól, valamint Giulio Roma-
no híres Konstantin Csatájára. E villa lakosztályaiban számos kitűnő szobrot láttunk, az ókori 
műalkotások legfigyelemreméltóbb darabjai a Hermafroditák, a Gladiátor, és a fal külső oldalán 
Curtius, amint lóháton a sziklahasadékba ugrat. Nem szabad megfeledkeznem Bernini ama há-
rom szobráról sem, melyek a lakosztályokban találhatók, és amelyek eme modern szobrászatról 
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alkotott elképzelésemet majdnem a híres-neves antikok szintjére emelték: Apollón és Daphné; 
Aineiasz Ankhiszésszel a vállán; a Góliátra követ hajítani készülő Dávid. E szobrok kelleme, 
lágysága és kifejezőereje bámulatra méltó. Visszafelé tettünk egy sétát a Város falainak egy ré-
sze körül. Mind a falak, mind a tornyok egészen épen maradtak azon a részen, Justinianus ideje 
óta állnak már Belizár építményei. A városba a porta Viminalis-nál léptünk be, és betértünk a 
Victoriába, egy gyönyörű templomba, melyet a legpompásabb kövekből, giallo anticóból, verde 
anticóból, jáspisból stb. készült díszek vontak be. Benne a törököktől zsákmányolt trófeák voltak 
felakasztva. Ezután másodszor is ellátogattunk Diocletianus fürdőjébe, hogy megcsodáljuk ma-
gasba szökő maradványait eme fantasztikus építménynek, melyet ma a karthauziak birtokolnak. 
A templomnak a fürdők még álló részeiből kialakított kövezetében egy, a tudós Bianchini által 
meghúzott meridiánvonalat láttunk (olyat, mint Bolognában).

Január 12. 
Délelőtt tettem egy sétát a szállásunk mögötti dombon, amin a Piazza di Spagnára, a réges-

régen Naumachia Domitianá-ra néző La Trinità-templom és kolostor áll. Innen gyönyörű kilátást 
élvezhettem a Monte Cavallóra, a Szent Péterre és a város közbeeső részeire. Miután kigyö-
nyörködtem magam itt, a Porta del Popolo felé sétáltam, ahol érkezésünkkor először léptünk 
be a városba. Útközben betértem a Szent Ambrusnak és Szent Károlynak szentelt templomba. 
Megnéztem néhány jó képet benne. Kupolája és szép homlokzata van. A Piazza del Popolót 
arra találták ki, hogy lenyűgöző benyomást keltsen az utazóban, amint először lép be Rómába. 
A Guglia középen, a Corso végén kétoldalt álló két gyönyörű, ugyanolyanra tervezett templom, 
melyek szembenéznek a bejárattal; vagy a nagy út, közvetlenül szemben a bejárattal, mely egye-
nes vonalban végigvezeti a szemet a városközponton keresztül majdnem egészen a Capitoliu-
mig; miközben a tér két oldalán két másik egyenes út indul ki ferdén, a Corsóval ugyanakkora 
szöget bezáróan, az egyik a Piazza di Spagnára visz, a másik a Piazza Navona felé. A Gugliától 
nézve az ember szeme átsuhan ezen a három utcán. Mindez, mondom, azzal az egyedüli céllal, 
hogy jó hatást tegyen az újonnan érkező tekintetére. Az elrendezés, el kell ismernem, kellemes, 
és ha az utakat javarészt szegélyező közönséges házak kellemesebbek és szabályosabbak volná-
nak, akkor nagyon is pompás látványt nyújtanának. A piazza közepén álló Guglia vagy Obeliszk 
csodálatra méltó műemlék, melyet Augustus cézár Egyiptomból hozatott és a Circus Maximus-
ban állíttatott fel, ahonnan is Sixtus Quintus idejében ásták elő. S ennek a pápának a parancsára 
e helyütt talapzatra állították és a keresztnek ajánlották. Ugyanez a pápa volt az is, akinek kö-
szönhető a Róma számos terén, pl. a Piazza Navonán, a Piazza di San Pietrón, a Piazza di Santa 
Maria Maggiorén, a Minerva előtt stb. felállított Gugliák legtöbbje, ha nem az összes. Közülük a 
legnagyobb, mint azt mindenki tudja, a Szent Péter-téren található. Ezen obeliszkek legtöbbje hi-
eroglifákkal van teleírva, és mindegyik egyetlen darab gránit. Semmi sem érzékeltetheti jobban 
az obeliszkeket felállító régi egyiptomi uralkodók döbbenetes fényűzését, mint az, hogy a római 
uralkodók  dicsőségük teljében olyan nagyra tartották magukat, hogy elhozatták őket Egyiptom-
ból. A pápák legtevékenyebbike is élete legnagyobb eseményének tekintette, hogy egyiküket a 
talapzatára tudta állítani. Délután átsétáltunk a Piazza di Navonára könyvek után érdeklődni, és 
hogy megnézzük az útba eső paloták homlokzatait. A bíborosok, hercegek és miniszterek palo-
táinak ajtajai felett számos címer lógott, melyek között egészen biztosan ott volt a kormányzó 
pápáé is. Például Ottoboni kapuja felett láttuk Őszentsége címerét, Franciaország címerét, mert 
ő a Francia Nép Védelmezője, Velence címerét, mert velencei, és végül az S.P.Q.R. címerét.

Január 13. 
Mr. Hardy, Mr. Ashe és jómagam délelőtt behajtattunk a Szent Péterhez, ahol is a szobrok-

kal és képekkel ékesített építmény vizsgálatával és áttekintésével foglaltuk el magunkat. A ké-
pek közül a leginkább kedvemre való Domenichino Szent Sebestyénje és Guercinótól a Szent 
Petronella mennybemenetele. Ez utóbbit kiemeli, hogy chiaro oscurója a templom bármely 
képénél jobban megcsalja a szemet, Szent Sebestyén teste pedig igen jó megjelenésű, ahogy 
a szemlélődők arckifejezése is, különösen egy lóháton parancsnokló katona csodás. Mivel a 
Szent Péternél tett legutóbbi látogatásom óta láttam már a Farnese-palotát és a Villa Borghését, 
a szobrok közel sem tetszenek annyira most, mint akkor. Láthatunk [sic] kellemet, szépséget 
és nemes testtartást Algardi, Porta, Bernini stb. eme szobraiban, néha csodás kifejezőerőt az 
arcukon, de a közelebbi vizsgálat során nem veszünk észre semmi olyan mérvű kidolgozást, 
egyetlent olyan finom kontúrt, lágyságot sem, mint a csodálatos antik szobrokban felfedezhető 
elevenség és lehelet. Megítélésem szerint a Szent Péter legjobb szobra a halott Krisztus Mi-
chelangelo Buonarrotitól. Nem szabad megfeledkeznem Szent Péternek a főhajó egyik oldalán 
álló régi gótikus vasszobráról sem, melynek lábát igencsak elkoptatták a csókok. Láttunk egy 
katonát, aki nemcsakhogy megcsókolta a lábat, de az arcát és fejét is hozzádörgölte. A Szent 
Péterből a Vatikán loggiáiba mentünk, hogy megnézzük Raffaello képeit, ami lefoglalt minket 
egészen a vacsoraidő elmúltáig. Vacsora után már nem néztünk meg semmit sem.

Január 14.
Ma reggel Dr. Chenion, Mr. Hardy, Mr. Ashe és én Don Livio Odescalchi, Bracciano her-

cege palotájának látványában gyönyörködtünk, ahol is az emeleti lakosztályokban igen sok 
remek képet láttunk a legnagyobb mesterektől. Különösképp feltűnt egy híres Raffaello-kép, 
amiről azt mondják, hogy 14 000 koronába került: ez egy kisebb alkotás az Áldott Szűzről két 
puttóval, a Megváltóval és Keresztelő Szent Jánossal; élettel és bájjal teli. A lépcsők alatt szá-
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mos boltíves kamrát láttunk, melyek antik és modern szobrokkal, valamint sok pompás antik 
kőből készült oszloppal voltak díszítve, mely kövek bányái mára már vagy kimerültek, vagy 
feledésbe merültek. Innen Borghese herceg palotájába mentünk. Ez egy hatalmas palota, a sza-
lonjai és egyéb helyiségei tágasak és magasak, valamint igen számosak, és van benne egy kü-
lönösen szép, kilenc termen keresztülvezető kilátás, amelyet meg is hosszabbítottak egy szom-
szédos házon (melyet csak e célból vásárolt a herceg) keresztül vezető nyílással egészen egy 
szökőkútig és egy gyönyörű passzázsig. Ebben a palotában hihetetlen mennyiségű nagyszerű 
képet láttunk. 1700-ra saccolnám a számukat. Sok portrét Tizianótól, melyek mintha lélegez-
nének. Kitűnő lágy és kecses alkotások Correggiótól. Kiváló munkák Raffaellótól, Annibal 
Carraccitól, Guercinótól, Guido Renitől, Rubenstől, Lanfranctól, Paolo Veronésétől stb. Külön 
ki kell emelnem Tiziano híres alkotását, mely a Cupido szemeit bekötő Vénuszt ábrázolja. 
Mutattak nekünk két képet, az egyikről azt mondták, kilencszáz éves, a másik Romulus ide-
jéből való, fémre van festve meglehetős barbár ízléssel, és a Szabin nők megerőszakolását 
ábrázolja. A kertben számos szökőkutat és szobrot láttunk. Délután templomokat látogattunk, 
nevezetesen a Pantheont és a jezsuiták két legfontosabb templomát, a Jézus- és a Szent Ignác-
templomokat. A szem egyszerűen el nem fárad a Pantheon szemlélése közben. Mind a rotunda 
maga, mind pedig a vestibulum újabb és újabb szépségeket tár fel minden alkalommal, ami-
kor csak megvizsgáljuk őket. A giallo anticóból készült pillérek szépségét és kifinomultságát 
belül, csakúgy, mint a gránitból készült oszlopok nagyszerűségét és nemességét kívül, nem 
lehet eléggé csodálni. A nagy oltár felett, a templom felső felében egy gyűjteményt láttunk, 
melyről azt mondják, tartalmaz egy Szent Lukács által festett Madonna-képet. Úgy tesznek, 
mintha még hat-hét ugyanattól a kéztől származó festmény lenne Róma más templomaiban, 
ámde elzárva tartják őket (ahogy a mi Megváltónk ama képmását is a Szent Pál-bazilikában, 
mely Szent Brigittához szólt), szóval aligha lehetséges, hogy akárcsak egy pillantást vessünk 
rájuk, kivéve azon néhány különösen ritka alkalmat, mikor ájtatosság céljából megmutatják 
a hívőknek. A Szent Ignác-templom igen gazdagon festett. A mennyezetet megemeli Pozzo 
atya perspektívája, és ugyanő egy kupolát is ábrázolt perspektívában, mely csodálatra méltóan 
megtéveszti a szemet, ahogyan a főhajó ajtajától feléje sétálunk. A Gonzagónak, egy jezsu-
itának szentelt remekbe szabott oltárt (csak Áldottként stilizálva, ugyanis még nem kanoni-
zálták) kifejezetten érdemes megnézni, a faragás igen szép, és az oszlopok nagyon gazdagok, 
verde anticóból csavartak. A kápolna padlója a legértékesebb kövekkel van kikövezve, verde 
anticóval, giallo anticóval stb. Láthatunk gyönyörű pilléreket is jáspisból, alabástrom ellenpil-
lérekkel. Már beszéltem a Jézus-templomról és a benne található gazdag oltárról. Mindössze 
azt észrevételezném, hogy mivel e két templom a rend két védelmezőjének van szentelve, 
nagyobb tiszteletet látszanak mutatni Loyolai Ignácnak, mint a mi áldott Megváltónknak, hi-
szen az előbbi temploma sokkal nagyobb és ékesebb is a másiknál. Emellett a Jézus-templom 
káprázatosan gazdag oltára is Szent Ignácnak van szentelve.

Január 15.
Délelőtt látogatást tettünk a Capitoliumon, ahol is Dr. Chenionnal és Mr. Hardyval találkoz-

tunk. Marcus Aurelius Antonius Pius lovasszobrának szemrevételezése után, melyet korábban 
már többször is láttunk, felmentünk az Ara Coelihez tartozó kolostorhoz, ahol hosszasan gyö-
nyörködtünk Róma, a Campagna és az Appeninek látványában. A többi domb között különö-
sen szembetűnő a Soracte.

Vides ut alta stet nive candida1 [sic],
Socrate.          Hor.

Ez egy északkeletre található hegy, melynek alakja valamelyest a cukorsüvegre hasonlít. 
Miután kikérdezgettük egymást a távoli épületek mibenlétét illetően és végigjártattuk szeme-
inket a hét dombon, ellátogattunk a templomba, mely arról híres, hogy oltárát éppen azon a 
helyen emelték, ahol Augustus a Szibilla intésére tömjént ajánlott Primogenito filio Dei, és 
egy öreg szerzetes biztosított minket róla, hogy Augustus ugyanezen a helyen látta a látomást, 
melyben arany körben a Mennyekben megjelent számára az újszülött Krisztust karjában tartó 
Áldott Szűz. Mindezt egy oltár köré vésett felirat is tanúsítja. Innen a Capitoliumra mentünk, 
ahol megnéztük a szobrokat harmadszor is. Különösen két kecses antik Múzsán akadt meg a 
szemem az egyik lépcsőnél. Ezután ellátogattunk a Tarpeii-sziklához, amit mind egyöntetűleg 
elég magasnak és meredeknek ítéltünk ahhoz, hogy akár a néhai Burnett2 püspök, akár bárki 
más kitörje a nyakát, ha megkísérli a szikláról való leugrást. Délután a Villa Pamphiliit néztük 
meg, ami a város nyugati felén, igen elbűvölő környezetben áll. A kertek takarosak, kiterjedtek 
és szépen rendben tartottak, szobrokkal, szökőkutakkal és egyebekkel ékítettek, de szépségét 
leginkább a dombok és völgyek váltakozását elénk táró kilátásának köszönheti. A ház kicsi, 
de meglehetősen gusto: szobrokkal és relievókkal jól berendezett (mely utóbbiak a falak kül-
ső felén találhatók, mint a Villa Borghésében). Nagy kényelmetlenség a római finom embe-

1 Mint oly sokszor a naplókban, itt sem pontos Berkeley idézete. Horatius Ad Thaliarchum című ódájának első sora 
helyesen így hangzik: „Vides ut alta stet nive candidum, Socrate.” – A ford.

2 Gilbert Burnet azt írta Some letters, containing an account of what seemed most remarkable in Switzerland, Italy, 
some parts of Germany, & in the years 1685 and 1686 című munkájában, hogy: „A Tarpeii-szikla ma már olyan 
kis szintkülönbségű, hogy az ember úgy vélné, egyszerűbb átugrani, mint megkerülni.” – A. A. Luce.
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reknek, hogy soha nem mernek lefeküdni a villáikban a rossz levegőtől való félelmükben. 
Egyedül napközben jönnek ki vadászni, vagy elterelni a figyelmüket a kertekben. Nem szabad 
megfeledkeznem a montoriói Szent Péter-templomról, ahol Szent Pétert lenyakazták. Ebben a 
templomban láttuk a Krisztus színeváltozását, Raffaello utolsóként megalkotott képét. Innen 
mutatja Róma a legszebb arcát, ahogyan a szemközt látható házak homlokzatai leszaladnak 
a hét dombon egészen a Tiberis-ig. Ez igazán pompás látvány, talán a legpompásabb a világ 
összes városa közül.

Január 16.
Ma reggel otthon maradtam. Délután Mr. Ashe-sel és Mr. Hardy-val elmentünk megnézni 

a Barberini-palotát. Azt hiszem, ez a legpompásabb palota egész Rómában. Az építészete fen-
séges, a Mons Quirinalis-on való elhelyezkedése pedig elbűvölő. Számos pompás szobával és 
szalonnal rendelkezik, melyek igen tágasak is, de galériája nincs. Sokat tűnődtem, hogy vajon 
ennek hiánya miért ilyen gyakori a római palotákban, hiszen egy galéria kisebb költségű, ámde 
szebb dolog, ezenkívül alkalmasabb hely képek tárolására, mint egy haszontalan termekkel 
teli lakosztály, ti. családjuk mérete nem aránylik palotáikéhoz. A palotának két lakosztálya 
van, az egyik a hercegé, a másik Barberini bíborosé, mindkettő képekkel és szobrokkal szépen 
berendezett, különösen az utóbbié. A palotában nem tudtam nem észrevenni egy giostrót vagy 
lovagi tornát ábrázoló képet, amelyet Barberini herceg adott a svéd királynő szórakoztatására; 
több, mint hetvenezer koronájába került. Az egészben a legnevetségesebb az volt, ahogy a 
nagyszámú római herceg és lovag fényűző díszegyenruhában és fegyelmezett rendben mene-
tel, hogy megtámadja a papírmasé Zöld Sárkányt. Van itt a szép festmények között egy egye-
dülálló Madeleine Guido Renitől, úgy tartják, a legszebb azok közül, amit valaha is készített. 
A Madonna és a Szent Család Perugino legértékesebb alkotása, amit eleddig láttam. A drapéria 
festéséről mindenki tudja, hogy kissé köszvényes, és semmit sem tud a chiaro oscuróról, de 
üdeségből, kecsességből és szépségből elegendő található e festményben, hogy csodálatra mél-
tóvá tegye. Nem feledkezhetem meg két kiváló arcképéről sem, az egyiket, Clara Farneséről, 
Gaetano festette, a másikat Parmigianino. Ez egyike annak a négy fejből álló csoportnak, ami 
közvetlenül az emberre néz. Tökéletesen élethű. És itt található a legszokatlanabb műalkotás 
is, VIII. Orbán terrakotta mellszobra, amit egy vak ember készített, és méghozzá milyen jól. 
Brutus antik szobra, mely két fiának fejét tartja, egy olyan témáról lett formázva, ami a szen-
vedélyek legnagyobb ellentétét kellene kifejezze, ámde mégsincs benne ebből semmi sem. Ez 
és egy másik Diogenész-szobor, mindkettő nagy és épségben megőrződött, mutatja, hogy az 
ókoriaknak is volt középszerű szobrászata, csakúgy, mint a moderneknek. A ma is Rómában 
élő szobrász, Mazzuoli Diánája és Adonisza egyaránt fenségesen szép, úgy vélem, egyenér-
tékű Berninivel. Mutattak nekünk egy antik mozaikot Európáról és a Bikáról stb., de egyálta-
lán nem tűnt különlegesnek. De a palota legnagyobb ritkasága néhány érdekes freskórészlet, 
amely kiválóan megőrződött a régi Rómából, és Tivoliban ásták elő őket: hét vagy nyolc darab, 
és többsége chiaro oscuro vagy két színnel festett. Az egyik darab, amin Vénusz látható két 
kupidóval, egyedülállóan üde és szépséges. Hasonlít némiképp Guido Reni stílusára. Láttunk 
még a palotában egy neves antik szobrot is egy alvó falusiról. Semmi nem lehet lágyabb és ter-
mészetesebb. És volt egy másik, egy ember kezét evő rabszolga, amiben nagy művésziséggel 
fejeződött ki a határtalan éhség. A lépcső tetején a legpompásabb kőből formált oroszlán, amit 
csak valaha láttam. A napot a Montalto kertjeiben tett sétával zártuk. Ezek igen nagy kiterjedé-
sűek, azt mondják, három mérföld a kerületük, és ciprusok, spalírfák, szobrok és szökőkutak 
ékesítik az egész helyet, ami hasonlóan az itáliai kertekhez, korántsem olyan ápolt, mint amit 
a francia vagy angol kertekben megfigyelhetünk. 

Pete Krisztán fordítása
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