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E L Ô S Z Ó

Amikor az olvasó kezébe vesz egy-egy velencei útleírást,

megszokta, hogy a jobb könyvek a nevezetességeken túl 

a velencei szokásokról, a hajdanvolt Velencei Köztársaságról,

a város történelmérôl, legendás kormányzati rendszerérôl, a

sokat bírált, de a múlt részét képezô állami inkvizícióról is tá-

jékoztatást nyújtanak. A Magyarországból tett velencei uta-

zás külön érdekessége, hogy a szerzô az 1100 éves múltra

visszatekintô Velencei Köztársaság bukása elôtt két évvel járt

az államban, így Tót-Váradi Kászonyi András egyike azon

kevés magyar útikönyvírónak, aki szemtanúja volt Velence ál-

lami létének, és nem csupán a Habsburg Birodalom vagy

Olaszország egyik településeként ismerte meg a „lagúnák vá-

rosát”. Rajta kívül Kiss István ferences szerzetes járt közvet-

lenül azelôtt a városban, hogy Napóleon seregei örökre 

véget vetettek Velence önálló államiságának. A könyv törté-

nelmi értékét, érdekességét ez jelentôsen emeli. Így a szer-
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nótárius”-ként jellemzi, mely kritika vonatkozik szerzônk je-

lentéktelen életútjára és mûvének stílusára egyaránt. Cáfolni

látszik azonban ezt az álláspontot már csak az is, hogy a

szemtelenül büszke velenceiek felengedték a dózse ünnepi

díszgályájára, és fejére tehette a dózse díszsapkáját, amely 

a korona szerepét töltötte be. Valószínûbb, hogy a szerzô

valamiféle, a mai fôtisztviselôkhöz hasonló, állami középve-

zetôi munkakört töltött be. Igaz, konzervatív ember lehetett,

aki idôsödô korára nehezen tette túl magát az utazás ké-

nyelmetlenségein, beleértve ebbe a rossz ellátást is. Van, aki

Kászonyi hibájául rója fel nem igazán irodalmi stílusát, sôt ki-

fejezetten „nem Velencébe való” emberként aposztrofálja az

írót. Csak hát ez a kritikus éppen arról feledkezik meg, hogy

Kászonyi nem író, mûvét sem írói hírnevének öregbítése cél-

jából, hanem „egyedül barátinak gyakori unszolása által meg-

gyôzettetvén” bocsátotta közre. Magát nem tartotta sem „Föld,

sem pedig történetek írójá”-nak, s már a mû elején elnézést

kér ékesszólásban szûkölködô s ismeretére nézve is tökélet-

len munkájáért. Mindazonáltal könyve stílusára nézve is él-

vezetesre sikerült. A szerzô nem volt sem mûvelt szerzetes,

mint kortársa, Kiss István – aki a Jeruzsálemi utazás címû

mûvében mesél Velence városáról –, sem tudósember. Leír-

ta, amit tapasztalt, kiegészítésképpen pedig vélhetôen fel-

használta az addig készült német, latin és magyar útleírások

adatait. Ez a munka nem elsôsorban irodalmi stílusa miatt

értékes, de mégis valami miatt újra és újra élvezetes elolvas-

ni. Nem lehet nem észrevenni benne a kicsit cinikus és szar-

kasztikus, ironikus humort. Anélkül, hogy kisebbíteni sze-
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zô nemcsak „ír” a Velence palotáit és sikátorait belengô tör-

ténelemrôl, hanem az olvasót a város soha el nem tûnô 

dicsôségébe kalauzolja. 

Velencét a legenda szerint – és valószínûleg a valóságban is

körülbelül – 421-ben alapították. Az elsô dózsét, Velence

uralkodó hercegét 697-ben, egyes források szerint a 700-as

évek elején választották meg a szövetséges szigetek tribun-

jai. Ekkortól datálják a Velencei Köztársaság – természetesen

mint arisztokratikus államforma – megalakulását. Szent Márk

Köztársasága 1797-ben vesztette el függetlenségét, amikor

Napóleon csapatai bevonultak a Szent Márk térre, majd Ve-

lence gyarmatbirodalmát felosztották. Néhány évvel késôbb

a francia uralmat osztrák fennhatóság váltotta fel. Az 1848–

49-es forradalmi években hazánk és Velence tartott ki leg-

tovább. Végül a város a Habsburg-uralom után része lett az

egységes Olaszországnak. 1797-ig több mint ezeréves törté-

nelme során egyetlenegyszer sem tette ellenséges katona a

lábát Velencébe, viszont a napóleoni hódítás után soha töb-

bé nem nyerte vissza függetlenségét.

De ki is volt valójában az író, s miért érdekes a mûve? Ne-

vét több határozó is megemlíti (pl. Szinyei József: Magyar

írók élete és munkássága; Gulyás Pál: Magyar írók élete és

munkái; Magyar utazók lexikona; Új magyar irodalmi lexi-

kon), de mindegyik csak e könyvérôl számol be – életútját

nem ismerjük. Tegyük fel úgy a kérdést, ki lehetett Kászonyi?

Kovács Sándor Iván tanulmányában „kisszerû konzervatív
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Karintia hatalmas hegységérôl, amely „sok mért-földekre

iszonyodást okozó fennálló s aláfüggô sziklákkal terhelt he-

gyekkel tömve vagyon (…) setét üregeikkel irtózást okoz-

nak a tapasztalatlan utazóban”. Írt a mai Horvátország és

Szlovénia városairól, például Ljubljanáról, Szlovénia mai fô-

városáról, ahol a fôtéren „egy magos márványoszlopnak

négy szegletein négy delfinok az orrokon szünet nélkül ug-

rattyák ki a legegészségesebb vizet”. Említést tett az útjába

esô népekrôl és történelmükrôl. Kászonyi Trieszbôl Velen-

ce felé hatalmas viharba keveredett, melyet érzékletesen,

sôt kicsit megmosolyogtatóan jellemzett. Nem is csoda, hi-

szen mint írta: „egész testemet ez a félelem és irtózás által-

jára el-annyira, hogy attól s inaimnak szokatlan reszketésé-

tôl több hetekig sem tudtam megszabadulni, elsárgult

orcámnak pedig elébbeni színét, még hazaérkezésem után

is, sokáig vissza nem nyerhettem. Ezenkívül nagy ideig se az

álom, se étel kellemetes nem volt, sôt a tengeren tapasztalt

veszedelemnek eleven ábrázolatja gyakran visszatért vala

álmaimban, s nyugodalmamat háborgatta.” Terveiben Itália

más tájainak megismerése is szerepelt, de a rossz étkek és

borok miatt, melyek gyomrát igencsak megviselték, kény-

telen volt hazatérni Magyarországra. Valószínûbb azonban,

hogy a Franciaországgal ellenséges viszonyban álló Habs-

burg Birodalom fôtisztviselôjeként, Napóleon közeledô se-

regei miatt indult vissza idô elôtt hazájába. A francia csapa-

tok nem egészen egy évvel késôbb pontot tettek Velence

1100 éves önálló államiságának végére. Még szerencse, hogy

utazónk Napóleon seregeinél is jobban tartott a tenger ve-
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retném akár Kiss István, Thurzó György, Bethlen Miklós, Be-

zerédy Zsigmond, késôbb Dessewffy Arisztid és mások iro-

dalmi értékû mûveit, el kell ismerni Kászonyi útleírásának

értékeit. Ezt tekinthetjük Velence elsô magyar nyelvû „turis-

taút-leírásának”. E mûvek együtt adnak képet az egykori Ve-

lencérôl, s éppen az bennük az érdekes, hogy a különbözô

emberek különbözô stílusban és más-más nézôpontból írtak

a városról.

Kászonyi 1795-ben a még független Velencei Köztársaság-

ban járt. Láthatta a Bucintorót, a dózse ünnepi díszgályáját,

melyet néhány évvel késôbb Napóleon, mint a zsarnokság

egyik szimbólumát, felgyújtatott. S minthogy Velencében 

elôkelô vendégnek számított, meg is nézhette azt, fel is me-

hetett rá. Meglátogathatta a még mindig mûködô Arsenalét,

Velence évszázadok óta méltán híres hajókészítô mûhelyét.

Láthatta a velencei Nagytanács tagjait, a fôtisztviselôket, a hi-

vatalnokokat, megfigyelhette ruházatukat, velencei pénzzel

fizetett, egyszóval egy mûködô birodalom fôvárosáról tudó-

síthatott nekünk, nem pedig egy csodálatos, de valljuk meg,

skanzenszerû helyrôl, mely ma már csupán ôrzi a hajdani

nagyság emlékeit, és varázslatos hangulatban közvetíti szá-

munkra azt. Kászonyi egy birodalom fôvárosáról ír – mely-

nek agóniáját ô még csak nyomokban érezte –, nem pedig

egy csodálatos olasz „kisvárosról”.

Az utazó Magyarországról az osztrák tartományokon ke-

resztül jutott el Triesztbe, és onnan hajóval Velencébe. Írt 
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ben említett eseményeket, intézményeket, megmagyaráz-

zam a napjainkban esetleg már nem magától értetôdô dol-

gokat. A szó hangulata miatt eredeti formában meghagyott

kifejezéseknél nem ritkán kapcsos zárójelbe tett szómagya-

rázatot használtunk. A bôvebb magyarázatokat és kiegészí-

téseket a Jegyzetek között lehet olvasni. A könyvet Hely-

névmutatóval egészítettem ki, melyben a szerzô által leírt

városok, patakok, folyók ma használatos nevét tüntettem

fel. (A Helynévmutatóban a szövegben elôforduló, de egyér-

telmûen beazonosítható helyeket nem jelentettem meg.)

A könyv szerkesztésekor felmerült a kérdés, vajon hagy-

juk-e meg a szöveget a maga eredetiségében, vagy írjuk át

a mai helyesírás szabályai szerint. Köztes megoldást vá-

lasztottunk. Egyrészt a könyv elsô felében megjelenítettük

az eredeti könyv fakszimile változatát, másrészt az átszer-

kesztéssel, azt gondolom, sikerült a mûvet olvashatóbbá

tennünk úgy, hogy a szöveg megtartotta eredeti hangulatát.

E változathoz kapcsolódnak a jegyzetek.

Most pedig lássuk, hogyan látta utazónk, Tót-Váradi Kászonyi

András királyi tanácsos és udvarnok úr Velencét, a Velencei

Köztársaságot, és lássuk meg a mi Velencénket az „ô köztár-

saságában”.
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szedelmeitôl, hiszen így – minthogy a rövidebb és gyorsabb

tengeri úttól megriadván a szárazföldi utat választotta – gaz-

dagabbak lettünk Velence itáliai szárazföldi tartománya (az

ún. Terra Ferma, nagyjából a mai Veneto tartomány) északi

részének leírásával.

Kászonyi elôkelô vendég volt ugyan, de „szerencsére” nem

volt olyan magas rangú látogató, aki csak az arisztokráciával

érintkezhetett. Velence egyik legelegánsabb fogadójában, a

Scudo di Francában szállt meg, de sétált a Szent Márk tér for-

gatagában is. Az olvasó számára tehát a szerzô királyi tanácsos

és udvarnokként „ideális rangban” volt. Eljuthatott minden-

hová, hiteles és elsô kézbôl származó információkat kapha-

tott Velence kolóniáinak helyzetérôl, a velencei költségvetés

számairól, de részese lehetett a néphagyományoknak, meg-

tapasztalhatta a velenceiek valódi szokásait, természetét, ír-

hatott a fogadókról, a gondolásokról, de a fôtisztviselôkrôl

ugyanúgy.

Ezek ösztönöztek arra, hogy több mint kétszáz évvel elsô ki-

adása után életre keltsem Kászonyi mûvét, hogy a mai ol-

vasók számára is hozzáférhetôvé váljon Velence egyik leg -

elsô magyar nyelvû útleírása.

A szerzô saját bevallása szerint sem törekedett tudományos

igényû mû megalkotására. Ebbôl az is következik, hogy Ká-

szonyi megállapításai sok helyen pontatlanok. Jegyzeteim-

ben arra törekedtem, hogy hitelesen bemutassam a könyv-
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A Z  O L V A S Ó H O Z

Utazásomnak rövid leírását közönségessé [közzé] teszem, nem

valamely kecsegtetô dicsôségnek alacsony megkívánásából,

sem pediglen azért, hogy csekély iratmányam híreltessen, és

Nevem, amit a mostani Írók oly gôgösen vadásznak, ma-

gasztaltasson. Egyedül Barátimnak gyakori unszolása által

meggyôzettetvén közrebocsátom azt hazámfiainak kedvéért,

hogy tudnillik azokat, kiknek talán jövendôben ugyanezen

utazásra kedvek leend, teendô útjokban kalauzoljam; azo-

kat pediglen, kik a régiségekben gyönyörködnek, némely

szemre tûnöbb dolgoknak, nem annyira mindenes történe-

tei kinyomozására, mint némi-nemû megismérésére vezé -

reljem. Végtére: hogy azoknak, kik minden nap környül ál-

lanak, és sokszorozott kérdezôdéseikkel az unalomig

fárasztanak, egy rövid beszéddel eleget tegyek. Ha tehát ke-

gyes Olvasó, e csekély munkámat nemcsak minden ékes szó-

lás nélkül szûkölködônek, de ellenben az elölfordulandó dol-
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agynak kétség kívül polgártársaim közt sokan való-      

ban nemesen gondolkozók, kik nemcsak különösen 

gyönyörködnek az idegen országoknak s tartomá -

nyak nak bejárásában, hanem ezenkívül óhajtják is saját ta-

pasztalásaik által mindazokat kinyomozni, melyektôl ugyan-

azon isméretlen uradalmakban mind a belsô és házi [egyéni],

mind pedig a közönséges  boldogsága és gyarapodása a la-

kosoknak szármozhat; ugyanis azért minden tehetséggel

igyekeznek a külsô [külhoni] népeknek szokásait, törvényeit,

rendtartásait, nemzeti erkölcseit, az élet és a társalkodás

módjait, nem különben a magányas [magánéleti] és közön-

séges jónak s gyarapodásnak kútfejeit, s végtére a tudo-

mányaknak, szép mesterségeknek és kereskedésnek álla-

potjait kitanulni, hogy tudnillik, mindezeket közép mértékre

vévén, által láthassák s megismérhessék, mit és mennyit kö-

szönhet hazánk az adakozó természetnek, s szabad földje

termékenységének. Mennyire ismét mindezekhez képest

[értsd: Hogyan lehetséges az, hogy…] a külsô nemzetek az

ô szorgalmuk s kereskedések által naponként gyarapodnak,

a midôn hazánk lakosai a legnagyobb bôség mellett is

szûkölködnek? Azonban sokakat ezek közül a nagy úti költ-

ség, sokakat az úttal mindenkor egyesült alkalmatlanságok,

némelyeket ellenben az úti rablóktól s haramiáktól való ha-

szontalan félelem elrémítenek egy ily nemes igyekezettôl;

némelyeket ismét a vagyonjaikkal s házaik népével való ba-

joskodás, némelyeket pedig a hazától reájok bízott tisztsé-

gek, avagy vagyonjaik szaporításának kívánsága otthon tar-

tóztat. Holott mindezek semmit inkább nem óhajtanak, mint

V
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goknak isméretére nézve is tökéletlennek lenni tapasztalod,

gondold meg azt, hogy én sem Föld, sem pedig történetek író-

ja nem akartam lenni, hanem egyedül igyekeztem azokat,

melyeket rész szerént saját tapasztalásomból, rész szerént pe-

dig az ott való lakosoknak hiteles tudósításaiból ösz-

vegyûjtöttem, rövid beszédben elôadni. Élj tehát ezekkel csak

addig is, míg önnön magad, ezt az utat tévén, általláthatod

igazán, mennyiben még ezen munkám tökéletlen légyen, és

ha számos nevezetes dolgoknak leírásával ezt kibôvíted, ör-

vendeni fogok azon, hogy hazámnak kebelében s csendes

magányosságomban általad mindazokat megtanulhatom,

melyeket a bizonytalan tengernek habjai közt ezentúl ta-

pasztalni már nincsen kedvem. Élj jó egészségben!



123

Isztria tartományokon, érkeztem Tergyesztbe, a császári-ki-

rályi messze terjedett birodalomnak legnevezetesebb ten-

geri kereskedôvárosába. Itten kevés ideig múlatván, az Ad-

riatikumi-tengernek öblén általhajóztam Velencébe, aholis

a nevezetesebb helyeket és dolgokat, nem különben Páduát

s több szomszéd városokat megtekintvén a szárazon visz-

szatértem ismét Tergyesztbe, s innent a hazámba. Tovább is

azonban utaztam volna az olasz földeken, ha hanyatlani kez-

dett egészségem visszajövetelemet nem siettette volna.

Amiket pedig ezen utazásomnak alkalmatosságával, mind a

hazámnak végszélein, mind pedig a külsô tartományakban

látni s tapasztalni szerencsém volt, érdemesnek ítéltem híven

feljegyezni, s hazámfiaival közleni. Mivel pedig hihetô, hogy

mindazok, akiknek kedvéért ezen úti jegyzéseimet közön-

ségessé teszem, a hazát azon kívül is ismérik, ennek királyi,

püspöki s mezôvárosait elhallgatván, egyedül nevezni fo-

gom azokat, melyeken ezen velencei utazásomban által-

mentem. Ezek közül, Aradot elhagyván, nevezetesebbek vol-

tak e következendôk: Pest, Buda, Székesfejérvár királyi,

Veszprém püspöki [város], Nagyvázsony, Zalaegerszeg,

Lendva, Csáktornya, Zala vármegyei mezôvárosok. Mind-

ezeket s hazámnak végsô határait elhagyván, legelôbbször

is, és már távulrul szemeimbe tûne Varasd, Horvátország-

nak egyik fô városa. Fekszik pedig Varasd sík lapon, Csák-

tornyától két mért-földnyi [mérföld] messzeségre; nem is

nagy ugyan, de népes, kôbástyákkal és sáncokkal megerô-

síttetett, egyenes és szép rendbe szedett tágos utcákkal, 
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a külsô országokat s nemzeteket látni, és ezeknek társaság-

jakban gyûjtendô tapasztalásaik által magoknak, felebarát-

jaiknak s a hazának használni. Az ilyeneknek tehát nem ma-

rad más hátra a könyvek olvasásánál egyéb, és az azokkal

való gyakori társalkodás, akik önnön magok azon országo-

kat látták, s az azokban feltalálható hasznos vagy szükséges

dolgokat önnön magok tapasztalták. 

Engem ugyan mindezek még ifjabb esztendeimben felger-

jesztettek az idegen tartományoknak s külföldi ritkaságok-

nak szemlélésére, azonban rész szerént a közjó mellett kö-

zel harminc esztendôkig folyvást viselt terhes szolgálataim,

rész szerént pedig házi foglalatosságaim ezen kívánságom-

nak teljesítését mindenkor ellenezték, s öregebb napjaimra

azt halasztatták. Megszûnvén tehát egy keveset mindenna-

pi foglalatosságaimnak s gondjaimnak mind száma, mind

pediglen súlya, útnak indultam, s minekutána hazámnak

majd’ csaknem minden szegleteit és a szomszéd Ausztriai

Fôhercegségnek nevezetesebb helyeit eljártam s megvizs-

gáltam volna, kedvem érkezett a tengeri végvárosokat is, és

révpartokat1 megtekinteni; sôt, ha egészségem megengedné,

még a háborús tengernek változó kellemetességit is tapasz-

talni.

Ugyanis azért a fellebb múlt 1795-dik esztendôben egy úti-

társat, akivel az úton beszélgetés által unalmasabb óráimat

tölthetném, vévén magam mellé, kiindultam Magyarország-

ból, s keresztülutazván Horvát, Stiria, Karniolia, Karintia és



Gondolák. Velence látképe a kertek felôl
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töröltetvén, egyedül még a minoriták4, kik is plébánosi szol-

gálatot tesznek, találtatnak a városban. Pettóból több apróbb

s nevezetlenebb helységeken keresztülutazván jöttem Fa-

isztritz nevezetû és a Gonovitzi grófokhoz tartozandó város-

ba, mely-is ámbár számos lakosokat s egy emeltû, de régi

módra épült házakat számlál, nem egyébrôl mindazonáltal

nevezetes, hanem hogy itten a Császári-Királyi Felségnek egy

roppant és négy szegeletre épült régi kastélya vagyon. 

Annakutána érkeztem Czilliába, hasonló nevezetû grófság-

nak anyavárosába; ez tágos sík mezôségen épült, de a lako-

soknak házai rész szerént aprók, szûkek és alacsonyok, rész

szerént egyemeletûek ugyan, de ellenben építtetéseknek ízet-

len módja egy megavult durva régiséget ábrázol. A fô temp-

lomon kívül vagyon itt a minoritáknak és kapucinusoknak5

mind klastromjok, mind pedig templomjok. Egy egész város

kôfalakkal vagyon békerítve, s régenten várral is – de mely-

nek már most csak bémohosodott düledékjei látszatnak –

meg volt erôsítve. Ennek leomladozott oldalain található fa-

ragásokból s jegyzésekbôl azt a római nép hagyományának

lenni lehet ítélni. Ezen városnak és grófságnak utolsó ura,

gróf Ulrik – a Hunyadi-háznak halálos ellensége lévén – min-

den kigondolható gonosz úton s módon igyekezett azt gyö-

kerestôl kiirtani, míg végtére Nándorfejérvárott Hunyadi Lász-

lóban saját vesztét fel nem találta.6

Mindezen városok közt legdíszesebb Lábok, deákul Labacum,

németül pedig Laibach, Karniólának anyavárosa; Ez szép sík
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s magasan épült házakkal ékes város. Egy szóval: nagyságára

s épületeire nézve Temesvárhoz leginkább hasonlítható. Az

épületei között Draskovics és Erdödi grófoknak, nemkü-

lönben a vármegyének kastélyai a legékesebbek. Az Erdö-

di grófoknak vára mélyen kiásott árkaival a város falaihoz és

sáncaihoz ragasztatik. Ettôl mintegy 500 lépésnyi messze-

ségre foly el a Dráva vize, mely annakutána egynehány mért-

földnyire attól a Dunába ereszkedik. Varasd az ô szabadsá-

gát s királyi nevezetét Második András magyar királytól2

nyerte. S ámbár vendég lakosainak száma a Banális kor-

mányszéknek3 Zágráb városába lett általtételével – mely 20.

esztendôk elôtt történt – nagyon megkevesedett is, mind-

azonáltal a közel lévô egészséges fürdôk miatt még most is

a külsôktôl [máshonnan valóktól] gyakran meglátogattatik.

Varasdot hat mért-földekre elhagyván Stiriának egyik váro-

sába – mely Pettónak, deákul Petoviumnak, németül pedig

Pettaunak neveztetik – érkeztem. Ennek külsô falait a Dráva

vize mossa, ugyanis azért tölgyfa gerendákból készült hídon

kell a városba bémenni, mely-is ámbár lapon fekszik, az ut-

cái mindazonáltal nagyon egyenetlenek, némely helyeken

dombosak, némely helyeken pedig öblösek, s ezenkívül még

görbék is. Azonban csinos épületei többnyire egy emeltre

[egyemeletesre] épültek, úgyhogy azt Esztergomhoz méltán

lehet hasonlítani, csak hogy Esztergom ennél nagyobbra ter-

jedt. Mellette [mármint a város mellett] vagyon egy jókora

magasságú domb, melyen egynémely stiriai grófnak kôvel

kerített régi kastélya vagyon. Minden más szerzetesek itt is el-
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nek. Meredek oldalai pediglen, mivel a záporoktól kimosat-

tattak, setét üregeikkel irtózást okoznak a tapasztalatlan uta-

zóban; melyhez képest a laposabb, s a mezei munkára alkal-

matos helyek igen ritkák, s ezenkívül oly kicsinyek, hogy

nehezen lehetne azoknak egyikébe csak egy mérô gabonát is

elvetni. A föld népe azonban mind ezeket, mind pedig más,

még ezeknél is kisebb veteményeseket kôhalmokkal szorgal-

matosan bé szokta keríteni, s azokban – mivel többnyire min-

den nélkül szûkölködik – répát, lencsét, salátát s ezekhez ha-

sonlókat, a maga élelmére, nagy fáradsággal termeszteni.

Emlékezetre méltó mindazonáltal ezen kopár tartományak-

ban az, hogy itt a búza és a rozs már május hónapnak vé-

gén megérik, s learattatik; a kiüresített föld ellenben po-

hánkával, vagy az úgy nevezett mennyei harmattal azonnal

ismét bévettetik, és így egy esztendô alatt kétszer használ-

tatik. Ez a mennyei harmat: mag, deákul Gramen Mannae,

vagy Gramen dactylion efculentum, németül pedig Schwa-

den vagy Himmelsthau, az árpához hasonló görcsös szára-

kat és barna kalászokat nevel, de ellenben sokkal apróbb és

fejérebb magokat; az íze pedig a ris-kölesnek isméretes ízé-

vel nagyon megegyezik. Az ebbôl készített daraliszt nem-

csak az apróbb házi marháknak és baromfiaknak, hanem

az embereknek is, ha tejben megfôzettetett, igen tápláló és

szapora eledelekre szolgál; a szalmája pedig a szarvas-

marháknak táplálására használtatik. Mennyei harmatnak ne-

veztetik azért, mivel ezen veteménynek magvát egyedül igen

korán lehet megszedni, mert szörnyû apró lévén, hacsak a
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mezôn fekszik, és egy mért-földnyire mindenütt hegyekkel

körülvétetik, épületei csinosak, egy s két emeletre épültek,

melyek közül az ô régisége és építtetésének különös módja

miatt a városháza leginkább érdemel tekintetet. A fô piatszon

[fôtéren] egy magos márványoszlopnak négy szegletein négy

delfinok az orrokon szünet nélkül ugrattyák ki a legegészsé-

gesebb vizet. Ezenkívül a Lábok vize a városon, a Száva pe-

dig ennek határján keresztülfolyván, nagy hasznot hajtanak

mind a város lakosainak, mind pedig az egész tartomány né -

pé nek. A város egyik oldalát éri egy magányos domb, melyen

a megtörténhetô véletlen balesetek ellen egy régi erôsség va-

gyon. Lábok egy érseknek, ki is a Sz. Római Birodalomnak

hercege7, és 12 káptalan uraknak lakóhelye.

A többi apróbb városkák és helységek, melyeken ezen al-

kalmatossággal keresztülutaztam, mivel semmirôl sem ne-

vezetesek, nem is ingerlették figyelmetességemet. Azon kí-

vül is ezen tartományoknak mind fekvését, mind pedig belsô

mivoltát közönségessen megtekintvén, az a lakosoknak sze-

génységét szemlátomást elárulja.

Stiria iszonyú magos bércekkel rakva vagyon; ezen okból, mi-

vel a mezei munkára igen kevés oldal vagy lap [sík] helyek ta-

láltatnak, az egész tartomány mód nélkül sovány és termé-

ketlen. Karniolia is hasonlóképpen sok mért-földekre

iszonyodást okozó fennálló s aláfüggô sziklákkal terhelt he-

gyekkel tömve vagyon, melyeknek feltornyosodott járatlan te-

tôi kopaszak; sem élô fákat, sem pedig füveket nem nevel-
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bokot egynehány posta mért-földekre elhagyván, jöttem vég-

tére Tergyesztumba.

Tergyeszt, deákul Tergestum, németül Triest, valaha Olasz-

országhoz tartozott, s egy közönséges társaság [köztársaság]

gyanánt szabadon választott elöljárók által kormányoztatott,

míg végtére szabadságának fenntartása mellett önként az

Ausztriai-háznak meghódolt; ugyanis ezen okból még most

is saját törvényei által kormányoztatván, semmi adót sem fi-

zet a Fejedelemnek. A tengeri kikötôpart szabad lévén, a

kereskedôk ugyan az ô portékájokért semmit sem, de el-

lenben a külsô országi hajók a révpartnak – melynek fenn-

tartása kétségkívül esztendônként számos költségeket kíván

– szabad használásáért 4 aranyokat fizetni kötelesek. Mivel

pedig Stiriába s Karnioliába, mind pedig a Birodalomnak

más szomszéd vidékjeibe szekereken s csinált utakon kell a

portékákat által tenni, azokért mind vámmal, mind pedig

harmincaddal kell a kereskedôknek adózni, s ezenkívül még

némely külföldi portékáknak bévitele erôsen tilalmaztatik.11

A városnak egyik oldalát a Karnioliai havasok kérítik be, a

napnyugotti részét pedig az Adriatikumi-öbölnek habjai mos-

sák, és az az egy út is, mely a város felett lévô hegyen készít-

tetett, gyakorolhatatlan volna, hacsak annak meredekségét

a mesterség és a szorgalom különféle tekervényekkel nem

mérsékelte volna. Ez alatt a hely alatt lévô térségen épült

mind az ó-, mind pedig az új város. Amaz ugyan magos há-

zakat számlál, az utcái mindazonáltal keskenyek, egyenet-

130

harmat által meg nem áztattatik, a legelsôbb érdeklésre 

[a leg enyhébb érintésre] is mind kihull a hüvelyébôl. Mely

tulajdonsága alkalmatosságat adott az odavaló együgyû és

tudatlan köznépnek azon balhiedelemre, hogy ezen becses

veteménynek magva minden kétség kívül a reggeli harmat-

tal együtt az égbôl hull le.8 A köznép ezekben a tartomá-

nyakban közönségesen vandalus nyelven9 beszél, s valamint

élô nyelvekben, úgy önnön magokban is semmi kelleme-

tességet sem lehet találni, sôt bátran durváknak és faragat-

lanoknak lehet ôket mondani.

Budától, magyar hazánk fô anyavárosától Stirián és Karnio-

lián keresztül Tergyesztumig 34 posták, következésképpen

68. mért-földek számláltatnak. Rész szerént azonban Pettó-

tól, rész szerént pedig Grétztôl ama nagy emlékezetü VI. Ká-

 roly10 római császár és Magyarország királya a legmagasabb

hegyeken által egy kereskedô utat készíttetett, mely-is vala-

mint számtalan költségekben került, úgy számtalan haszná-

ra szolgál az itten virágzó kereskedésnek. Erre a nevezetes

útra egy kôbôl épült gyôzedelmi kapun vagyon a béjárás,

melynek közép homlokán a fellebb említett jól tévô fejede-

lemnek és azon érdemes férjfiaknak nevei olvastatnak, akik

ezen útnak készíttetésében dicséretesen fáradoztak. Ámbár

pedig ezen út az ô környül állásaihoz képest elég tökéletes,

mindazonáltal még most is némely magosabb helyekre, az

ô szörnyû meredekségük miatt, ökrökkel kell a szekereket

felvontattatni. Vámot pedig mindenütt s mindennémû uta-

zónak, légyen bár az akárki, kell adni. Ugyanezen úton Lá-
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tal küldeni; mely megtörténvén, a hajó megvizsgáltatik, az

utazók számba vétetnek, s minekutána mindenek a bizony-

ságlevéllel megegyezni találtatnak, csak akkor engedtetik

meg a hajósmesternek, hogy a kikötôhelybe bémehessen, s

felvett vendégeit kiszállíthassa. Ez a bévett szokás valamint

számos okokra nézve igen szükséges, úgy a tengeri hatal-

masságoknál egész Europában közakarattal törvénnyé is vált.

A révpart elôtt két császári sebesen járó tengeri hajók szü-

net nélkül ôrt állanak, s gyakran megvizsgálván a szomszéd

helyeket, a tengeren minden történhetô balesetekre éjjel-

nappal vigyáznak. Egy ilyen hajóból minden este s reggel

egy ágyúlövés tétetik, mely által a révparton lévô ôrizetnek

bizonyos jel adattatik. A révpart és az ehhez tartozandó erôs-

ség ágyúkkal és szükséges strázsákkal bôven meg vagyon

rakva. Ezenkívül a város felett vagyon egy tökéletes vár,

melybôl a város és a révpart az ellenségnek véletlen meg-

támadása ellen illendôképpen védelmeztethetik. A vár alatt,

ugyanazon a hegyen, vagyon egy templom és torony, amely-

nek oldalain találkozó régi kép faragásakból [dombormû], 

s kôre metszett írásakból azt a rómaiak maradványának len-

ni lehet ítélni. Mivel pedig itt is a jesuviták13, apácák, mino-

riták, kapucinusok és a miserere barátok14 eltöröltettek – az

örményeknek egy, a görögöknek pedig két templomjokon

kívül –, vagynak még ezen városban 4 csinos templomok,

melyekben már most a világi papok [nem szerzetesek] teszik

az isteni szolgálatot. Kivévén pedig némely jövevényeket az

egész nép olasz nyelven beszél.
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lenek és setétek, az új városnak utcái ellenben szélesek,

egyenesek és világosak, és mivel az ebben lévô három-, sôt

négyemeletû házak a bévett új mód szerént épültek, ez sok-

kal is szebb az óvárosnál, s mind nagyságára, mind szépsé-

gére nézve Pest városával méltán vetekedhet. A fôkormá-

nyozón s a kormányszékhez tartozandó tiszteken kívül nincs

itten semmi nemesség is, hanem kereskedôváros lévén, an-

nak fôbb lakosai többnyire külföldi vagyonos kereskedôk.

Az utcákat szép ugró kútak s víztartó üregek (grották) éke-

sítik; a fô piatszon pedig VI. Károly császárnak, úgy mint

ezen város legfôbb jótévôjének emlékezetoszlopa látszik,

melyre az ott való lakosok mindenkor háladatossággal te-

kintenek. A város közepére két széles árkak nyúlnak a ten-

gerbôl; készíttettek pedig a végre, hogy azokban megvon-

hassák magokat azok a hajók, melyek akármely okból is

hosszabb idôre ottan maradnak. Vagynak itten még más há-

rom kisebb kikötô révpartok is. Ezek közül egyik közel 1000

lépésekre béterjed a tengerbe azon hajóknak védelmére,

melyek, míg a kormányszéktôl megvizsgáltatnak – ha való-

ban egészséges és frígyes tartományokból12 érkeztek-e –, 

a város elôtt vasmacskákon megállani kötelesek. Azonban

ugyanezen és más akármely hajók hasonló vigyázattal s elô -

re való gondoskodással eresztetnek is el; mert ha valamely

hajó példának okáért csak a szomszéd Velencébe akar is

egynehány személyeket által vinni, minekelôtte a kikötô-

helybôl kiinduljon, tartozik az általvett minden személyek-

rôl a fôkormányzótól bizonyságlevelet venni, és ezt, midôn

a velencei révparthoz érkezett, annak kormányozójához ál-
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Mivel szállásamból, melyben múlattam, a tengerre szolgált a

kilátás, mulatság volt látni a kereskedôhajókat, mint ugyan-

annyi roppant templomokat, a dalmáciai s velencei vidé-

kekrôl szélnek eresztett vitorlákkal a városhoz reggelenként

közelíteni, mert ugyanis közönségesen a hajósok reggel

szoktak megszállani, este pedig kiindulni a kikötôhelybôl;

mely-is, mivel a kereskedés az ô legjobb virágjában vagyon,

kereskedôhajókkal, a száraz part [szárazföld] pedig szeke-

rekkel tele volt. A hajók száma a kétszázat felülhaladta, a

szekerek pedig mindennémû portékákkal megterhelve né-

melykor – minthogy már most a portékák nemcsak a szokott

úton Bécsbe és Grétzbe, hanem Varasdon által egyenesen

Budára is hordattatnak – az egész kereskedôutat ellepik. Ha

az idô szép és tiszta, Aqvilea városának templomát és tor-

nyát tôböl [azaz teljes magasságában] meg lehet látni. Míg it-

ten múlattam [az idôt], a tengernek szokott izzadását, vagyis

mindennapi reggeli feldagadását s estvéli leapadását nagy

megelégedésemmel tapasztaltam.15

Velencétôl Tergyesztig 24 mért-földek közönségesen szám-

láltatnak, ugyanis azért, ha a szelek jól szolgálnak, a tengeri

hajóknak sebes futása miatt 8 vagy 9 órák alatt a tapasztalt

és gyakorlott hajósok a velencei parthoz bé szoktak érni. Ha

ellenben egy véletlen égi háború a tengert felzavarja, s a vi-

szálkodó szelek félútjukon elérik az utazókat, annyira elra-

gattatnak az Adriatikumi-tengernek ellenkezô részeire, hogy

3, sôt több napok alatt sem térhetnek vissza félbeszakadt út-

jukra. Nékem sem kedveztek a változó szelek, mert 5 ara-

A Rialto híd
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Én ugyan senkinek sem javaslom, hogy egy valaki elkerül-

hetetlen szüksége nélkül, egyedül mulatság okáért a tenge-

ri hajókázásra adja magát, mivel ennek csak szemlélése vagy

hallása is irtózást okoz az emberben; annál is inkább pedig

azt tapasztalni a legfélelmesebb dolog. Nékem ugyan az

egész testemet ez a félelem és irtózás általjára el-annyira,

hogy attól s inaimnak szokatlan reszketésétôl több hetekig

sem tudtam megszabadulni, elsárgult orcámnak pedig eléb-

beni színét, még hazaérkezésem után is, sokáig vissza nem

nyerhettem. Ezenkívül nagy ideig se az álom, se étel kelle-

metes nem volt, sôt a tengeren tapasztalt veszedelemnek

eleven ábrázolatja gyakran visszatért vala álmaimban, s nyu-

godalmamat háborgatta. Végtére mindazonáltal Istennek se-

gedelmével a velencei parthoz elérkeztünk, s a Sz. Márk pi-

atsza [piazza – tér] elôtt vasmacskákan megállapodtunk.

Minekutána bizonyságleveleink a partnak gondviselôjétôl

megvizsgáltattak, mi pedig személyesen számbavétettünk,

egy csónakon bévitettünk a városba, és a Scudi di Franka ne-

vezetû fogadóba16 bészállíttattunk.

Ezen csudálatos és roppant városnak eredetét és mostani ál-

lapotját ami illeti, kezdett ez a VI-dik századnak elején épít-

tetni. Tudnillik midôn a gotthusok és hunnusok Olaszor-

szágnak ezen tengeri vidékjeit nagy kegyetlenséggel

pusztították, míg végtére Aquileának Attila magyar király ál-

tal lett földig való lerontásával, mind ezen, mind pedig több

más szomszéd városoknak nemesei s vagyonosabb polgárai

ugyanezen apró szigetekben – melyeken most ugyanezen
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nyokért egy közönséges hajót kibérelvén, midôn estvéli 

8 órakor Velence felé vévén utunkat kiindultunk a kikötô-

helybôl, igen csendes vala a tenger, és a szelek csak keve-

set lengedeztek; de mélyebben bémenvén a tengerre, az

egymással tusakodó szelek fel s alá kezdették hányni a ha-

jónkat. Éjfélkor éjszak felôl újra nagy esôs szélvész-fergeteg

támada, mely-is a felül hatalmaskodó széllel öszveütköz-

vén gyakran a hajónkat három ölnyi magasságra is feleme-

lé, s ugyanannyira ismét azonnal lebuktatá. A mi több, a

szélnek megzáboláthatatlan ereje miatt a hajónk többnyire

csak az egyik oldalán úszott, el-annyira, hogy már törté-

nendô felfordíttatásunkat bizonyosan vártuk. Ezenkívül né-

melykor oly nagy erôvel ütôdtek bujdosó hajónknak olda-

lához a feltornyosodott engesztelhetetlen habok, hogy

annak végromlását minden szempillanatba vártuk. A hajó-

sok egész éjszaka a hajónak fedelezetén szünet nélkül fut-

kározván, a vitorláknak fel s alá igazgatásában fáradoztak.

Mi pedig utazók a hajónak alsó rejtekjeiben lévén, sem ülve,

sem állva, sem fekve meg nem maradhattunk a helyünkön.

Mert ha állottunk vagy ültünk, ide- s tovahányattatván le-

rogyottunk, s egymást döntögettünk, ha pedig feküdtünk,

a hajónak egy részével felemeltetvén, állani inkább, mint fe-

künni látszottunk. Ily erôszakos hányattatás miatt a fejünk

szédelgett, gyomrunk émelygett, s a hányásra kényszerít-

tetvén egyedül az Istennek irgalmasságára bíztuk vala ügye-

inket. Tizennyolc egész órákig ily veszélyek közt forogván,

csillapodni kezdettek a szelek, és mi közelíteni kezdénk

Velencéhez.
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[fedett] 24 kalmárboltok vagynak.21 Különös mulatságára

szolgál itt ezen a hídon az idegen embernek látni, miképpen

az alacsonyabb sorsú éltes s ifjabb emberek, ha pénzt vagy

más kevesebb árú portékát valaki bévetett a tengerbe, tola-

kodva a híd közepérôl utánaugranak a tengerbe, s kevés

várakozás után, egy kevés adományért azt abból ismét ki-

hozzák, s kézhez adják. A város inkább hosszú, mint ke-

rekded, s külsô kerülete öt olasz mért-földekre terjed. Ahol

a tenger mélyebb, ott a partok öszvehordott kôhalmokkal s

a földbe vert erôs karókkal a tengernek habjai ellen védel-

meztetnek. Hasonló szorgalomból a fô kormányszék a vá-

rosházának a tenger felé való oldalára e következendôket

vágatta ki egy kôtáblára:

Venetiarum Urbs, Divina disponente pro-

videntia, in aquis fundata, aquarum ambitu

circumsepta, iisdem pro muro munitur. Quis

quis igitur publicis aquis quoqaomodo detri

mentam inferre ausus fuerit at hostis Patria

dicetur, nec minori poena plectatur, quam si

sanctos Patriae muros violasset. Hujus Edicti

jus ratum perpetuo esto. 

Melyeknek magyarázata ez: 

Velence városa Istennek rendelésébôl 

a Víz felett épülvén, vízzel vetetik körül; 

Ki-ki tehát a közönséges vizeknek akármi
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város vagyon, annak elôtte mindazonáltal csak a halászok ta-

nyáztak – kerestek fel nyugodalomhelyeket, s bátorság oká-

ért letelepedtek.17 Ezen szigeteknek egy része zátonyok s ösz-

veszorult homokhalmok által a szárazzal egyesült, nagyobb

részét meglábolható víz körülfogta, ugyanis azért nagy vas-

tagságú karókból készült és mélyen a földbe leverettetett

rostélyokon legtöbb házak épültek.18 Az utcáknak nagyobb 

részét a tengernek vize tölti bé, és mesterséges árkokra vé-

tetvén a házak oldalait mossa, melyhez képest valamint más

városokban szekereken szoktak az emberek ide- s tovajár-

kálni, úgy itten egy utcáról a másikhoz csónakokon (me-

lyeket itten gondoláknak19 neveznek, s melyeknek száma

közel 14.000-re mégyen) hordoztatnak a lakosok. Vagynak

azonban a városban a szorosabb helyeken közel 400 kôhi-

dak is, melyeken egyik utcáról a másikra által lehet menni.

A városnak csaknem közepén tekervényesen keresztülmé-

gyen a tengernek egy ága, mely Rivo altónak neveztetik, s

mivel 40 lépésekre a széle, a hossza pedig 1300-ra terjed,

mély, és a legnagyobb tengeri hajókat is elbírja.20 Ezen ke-

resztül épült egy márványhíd, mely Ponte di Rialtónak ne-

veztetik, és – mely rész szerént önnön szépsége miatt, rész

szerént pedig azért, mivel ezáltal a városnak két nemesebb

részei egybekapcsoltatnak – a lakosoknál nagy becsben va-

gyon. De meg is érdemli a figyelmetességet, mert a hossza

187, a széle pedig 43 lépésekre terjedvén, mégis csak egy

boltozaton nyugszik. A híd három részekre osztatik: a két

szélsô osztályakon szabad, és a hídnak magasságához mér-

sékelt fel- s alájárás, a középsôben pedig bádoggal fedezett
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a felsôbb emeletek csupán fából és deszkából készíttettek,

s egy átallyában [értsd: általában] minden házak – szintúgy,

mint egész Olaszországban – öblös cserepekkel fedeztettek. 

A nemesebb házak deszka helyett pallérozott márványtáb-

lákkal padoltattak, vagy pedig oly némû mázolattal tapasz-

tattak ki, minémûvel itten nálunk a kôoltárok szoktak bé-

vonattatni, hogy a márványhoz hasonlítsanak. Az ilyen

padolat [padozat] nemcsak szép és tartós, de ellenben a tisz-

taságra nézve azért is nagyon hasznos, mivel sem port, sem

más apró férgeket bé nem vesz magába, s ezenkívül az ot-

tan uralkodó hévséget természeti hidegségével mérsékeli.

Az itt való épületek között legnevezetesebb a Szent Márk

evangelista temploma. Ez a híres templom egy hasonló ne-

vezetû piatszon, közel a révparthoz épült 828-dik esztendô

tájban. Arra a fényességre pedig, melyben lenni most lát-

szatik, 1085-dik esztendôben emeltetett. A talpa majd’ csak-

nem négyszegletû, a fedelezetén [tetején] ugyanazért több

apró bádogkupolák látszatnak. A templom homloka, igen

széles lévén, három öszveragasztott templomokat ábrázol,

ugyanis ezen okból, öt boltozatok alatt, melyeket 292 már-

ványoszlopok két rendbe helyheztetve tartanak, öt rézajtók

nyílnak a templomba. Ezen boltozatok felett a templomnak

egész homlokán végig márványrostélyozat vagyon, ezek fe-

lett pedig a középhomlokon [fôhomlokzaton] négy szörnyû

nagyságú, rézbôl vert s megaranyozott lovak látszatnak ugró

félben; mely rézlovak néha [valaha] Néró római császárnak

gyôzedelmi kapuján állottak; tudnillik midôn a pártusokon
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módon is kárt tenni bátorkodik, az, mint 

hazának ellensége, úgy ítéltesen, ne is különben 

büntettessen, hanem mintha a Hazának

szent falait rongálta volna meg. Ezen 

törvényes rendelés örökös légyen.

A lakosok, kivévén az idegeneket s jövevényeket közönsé-

gesen 150.000-re számláltatnak; ezeknek számokra az italra

való vizet a közel lévô szárazról hajókon szokás béhordani,

s ámbár egynehány helyeken édes és az italra alkalmatos

kútvizek legyenek is, nagyobb része mindazonáltal a lako-

soknak kíntelen [kénytelen] az esôvizet kôvermekbe öszve-

szedni, s azt, amint lehet, használni.22 Öt nyílásak, vagyis

bé menetelek vagy nak a városba, melyeknek is szokott ne-

vei ezek:

OLASZUL MAGYARUL

1. De’ tré Porti. 1. A Hármas-rév.

2. Del Lido Maggiore. 2. A Nagy part.

3. Di Sancto Erasmo. 3. A Sz. Erasmus.

4. De’ dué Castelli. 4. A Kettôs erôsség.

5. Di Mallamocco. 5. A Malomokói-rév.

A két utolsó bémenetelek, vagyis kapuk legalkalmatosab-

bak, s ugyanis azért legjártabbak, mely okból számos ôri-

zettel s ágyúkkal megrakott erôsségek által védelmeztet-

nek.23 Az épületek itten keskenyek, öt és több emeletûek

ugyan, de többnyire mind a régi módra épültek. Ezenkívül
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Ezen templom udvarának, mely egyszersmint a fô piatsz, és

a hossza 280, a széle pedig 110 lépésekre terjed, egy olda-

lát a Procuratoria Vechia, a másikat pedig Procuratoria nu-

ova nevezetû roppant és a kormányszékhez tartozandó épü-

letek ékesítik. Amaz öt palotákra osztattatik, s a Szent

Márkról neveztetett fôuraknak lakóhelye. Emez pedig, ám-

bár már három századok elôtt építtetett, mindazonáltal épít-

tetésének különös módja mindenkor megérdemli a tekinte-

tet; ennek alsó földi része az utca felôl széles folyosóval,

mely szabadon álló kôoszlopokra építtetett, a fel s alá járó

sokaságnak nagy könnyebbségére környül vétettetik. Ez alatt

a kalmáraknak portékás boltjai vagynak; a két felsô osz-

tályakban pedig különbféle rendû emberek laknak.26

Vagyon ezen a piatszon egy 82 lábnyom magosságú és 18

lábnyom szélességû torony is, melynek tetején rézbôl vert

két emberek állanak, s minden fordulandó órákat egy nagy

harangon kalapáccsal szokták elverni.27 Tudni kell pedig azt,

hogy itt, valamint egész Olaszországban az órák máskép-

pen olvastatnak. Tudnillik: az egy óra nem tüstént a dél utá-

ni 12 óra után, hanem a nap nyugottávál végzôdött 24-dik

óra után olvastatik; úgyhogy midôn példának okáért nálunk

25-dik júniusban déli 12 óra vagyon, ugyanakkor itten 16-

dik, és midôn nálunk estvéli 8 óra vagyon, itten ugyanakkor

veri a 24-dik órát.

A fô templom elôtt a kikötôhelynek pártázatján három

szörnyû magosságú és veres színnel festett fenyôszálak réz-
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gyôzedelmeskedett vala; késôbben Nagy Konstantinus csá-

szár által Konstantinápolyba által vitettek, s végtére 1206-

ban, midôn a velenceiek ezen várost a franciáknak sege-

delmével megvették, örök emlékezet okáért magokkal

elhozták, s ezen templomnak felékesítésére alkalmaztatták.

A templomnak felsô környékezetét sok apró toronykák és

szenteknek faragott kôképei, a belsô középboltozatját pedig

ismét ugyan szenteknek, de már nem faragott, hanem szám-

talan apró kövekbôl mesterségesen [mesterien] öszvehely-

heztetett és simára pallérozott ábrázolatjai, a fô- s oldalfala-

it ellenben alabástrom s más egyéb drága márványkô táblák

ékesítik, s a velencei népnek mind buzgóságáról, mind pe-

dig adakozásáról nyilvánvaló bizonyságot tesznek. Hason-

lóképpen emlékezetre méltó a padolatja is ezen templom-

nak, mely számtalan s mindenféle színû apró kövekkel oly

mesterségesen vagyon kirakva, hogy az gondosabb tekin-

tetre különféle állatokat látszatik ábrázolni.24

Nevezetesebb kincsei között ezen templomnak számláltatik

egy kristályedény, melyben Megváltónknak egynehány

csepp vére mondatik tartatni. Ismét ugyan Megváltónknak

keresztfájából egy darab, nemkülönben egy vasszeg is, mely-

lyel a keresztfára felfüggesztetett. Vagynak ezeken kívül még

sok szenteknek tetemei is itten, s más egyéb különös ritka-

ságak, nem számlálván ide nevezetesen ama sok gyémánt,

rubin, krisolit s más egyéb szokatlan nagyságú s nagy árú ne-

mes köveket, melyeknek – úgymint a templomnak is – egy

püspök, 26 káptalan urakkal együtt a gondviselôje.25



A Dózse palota udvara és a Szent Márk Bazilika kupolái
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temploma felé. Ezt az épületet kívül-belöl márványból fara-

gott különféle álló képek ékesítik, s valamint különféle nagy

szobákra osztattatik, úgy azok különféle nevezettel is ne-

veztetnek, úgy-mint:

OLASZUL

1. Sala de anti Collegio.

2. Sala del Pregadi Vechio, sala della Statue.

3. Sala Consiglio di Dieci.

4. Sala dell armamento de Consiglio di Dieci.

5. Sala dello squintinio.

MAGYARUL

1. A Fôtanács palotája, melyben a dózse az ô 40 

tanácsosaival tart gyûléseket.

2. A régi római faragott képeknek s rajzolatoknak 

palotája.

3. A tíz fô személyekbôl álló tanács palotája.

4. A nevezetesebb férjfiak képjeinek s fegyvereinek 

palotája: itten tartatik ama híres Szkander bégnek,

albániai hercegnek a kardja is.

5. A választó tanács palotája, melyben a fôbb tiszt-

ségek osztogattatnak.32

Vagynak itten két fekvô oroszlányak tátott szájjal márvány-

kôbôl oly mesterségesen kifaragva, hogy akármi vettessen

azoknak torkokba, az azonnal leesik az alattok lévô bézárt

szekrénybe. Ez a szerzemény Denunzie segrete, vagyis titkos
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talpokon állanak egy sorban, úgy-mint három rendbéli ne-

vezetes gyôzedelmeknek emlékeztetô jelei. Ezen faoszlopokra

nagyobb innepeken nagy selyemlobogók függesztetnek.28

Szent Márk tornyát, mely a templomtól egynehány lépés-

nyire vagyon, az ô magosságáról s építtetésének különös

módjáról szokott dicsekedéssel magasztalják az olaszok, s azt

ama leghíresebb, bononiai s bécsi tornyoknál is magosabb-

nak hírelik, azonban meg kell vallani akárkinek is, hogy

ezen sima ruházatú torony a bécsi Szent István tornyához se

magosságára, se különös építtetésének módjára nézve nem

hasonlíthatik. Hacsak a dicsekedô velenceiek ezen torony-

nak minden becsét abban nem helyheztetik, hogy ennek te-

tején egy rézbôl vert nagy angyal áll, s a szelek fuvása után

mindenfelé forog.29 Ugyanezen a piatszon vagyon Szent Ge-

ninianus temploma is, mely ugyan nem a nagyságáról, ha-

nem építtetésének mesterséges módjáról nevezetes.30

Vagyon ehhez közel még egy kisebb piatsz is, mely egy rész-

rôl a fô kormányzó hercegnek, vagy amint az olaszok neve-

zik, a dózsénak palotájával s a közönséges könyvtárházzal,

más részrôl pedig a tengernek szakadék ágával környül vé-

tetik; ennek hossza 250, szélessége pedig 80 lépésekre terjed.31

A hercegi palota, melynek külsô és belsô folyosóit 300 kô-

oszlopok tartják, valóban egy roppant épület, mely csak ab-

ból is kitetszik, mivel nyolc kapui vagynak; úgy-mint négy

a tenger felül, kettô a piatsz felé, és ismét kettô a Szent Márk
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zárva, s a kerületje két egész olasz mért-földeket foglal ma-

gában, mégis mindazonáltal éjszakánként számos strázsák ál-

tal minden részrôl ôriztetik. Két nagy kapuk vagynak rajta,

egyik a tenger felül, a másik pedig a város felül; a háznak

középhomlokán ez a fennírás olvastatik: Victoriae Navalis 

Monumentum. A tengeri gyôzedelemnek örökös jelensége.

Ebben az épületben kétezer mindennémû mesteremberek éj-

jel-nappal dolgoznak, akiknek tartásuk esztendônként 40.000

forintokra számláltatnak. Itten rézágyúk s -mozsarak, vas-

golyóbisok, -bombák és -macskák öntetnek; szörnyû vas-

tagságú s hosszúságú kötelek eresztetnek, tengeri nagy 

hajók, s mindennémû gyalog és lovas seregeknek való fegy-

verek mesterségesen elrendeltetve a nézôt ugyan elégsége-

sen gyönyörködtetik. Aki mindazonáltal a bécsi császári nagy

fegyverházat, és abban a számtalan és különb-különb-féle

fegyvereknek csudálkozásra méltó elrendeltetését látta, ön-

ként meg fogja vallani, hogy a fellebb említett velencei fegy-

verházat a bécsihez még csak hasonlítani sem lehet. Azon-

ban a rendtartás ebben a házban mindenkor dicséretet

érdemel, mert a fegyvertárnak közepén lévô toronyból az

abban lévô ôr a többi ôröket minden éjszakai órában meg-

szólítja, melyre amazoknak minden halasztás nélkül egymás

után felelni kell, s magokról bizonyságot adni, hogy ébren

vagynak, s kötelességek szerént vigyáznak. A katonai ôri-

zeten kívül vagynak polgári ôrök is kiállítva, kiknek köte-

lességük a tûzre vigyázni. Az udvar közepére két mestersé-

gesen épült széles árkak nyúlnak be a tengerbôl, melyeknek

elején felvonó erôs kapuk vagynak a végére, hogy a szára-
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vádoltatásnak neveztetik. Tudnillik, ha valaki a tanácsot titkon

akarja valamely fontosabb dologról tudósítani, az az ô tudó-

sítását papirosra feltévén, azt alattomban ezen fekvô orosz-

lányaknak torkába béveti. A közönséges vizsgálók pedig fel-

zárván az oroszlányak alatt lévô szekrényt, a benne talált

vádaló vagy tudósító írásokat a Fôtanácsnak bémutatják.33

A Rivo alto nevezetû tengernek ágához közel vagyon egy

négy szegeletekre épült nagy ház, melyben a kereskedôk

egymás között szoktak tanácskozni; ugyanebben a házban

vagyon a Banco is. A kalmárok ügyei mindazonáltal egy

más, de ehhez közel lévô házban szoktak megítéltetni.34

Szent Márk temploma után nékem leginkább tetszett a Di S.

Maria della salute nevezetû templom. Ezt a Velencei Köz-

társaság [az] 1682-dik esztendôben építtette közönséges fo-

gadásból, hogy tudnillik a mirigyhalál, mely [az] 1631-dik

esztendôben szörnyû sok lakosokat megemésztett, az Is-

tennek kegyelme által megszûnjön. A nagy oltáron – mely

porfirusból faragott hat drága oszlopokon nyugszik, és a jó

ízlésnek valóságos példázatja – lévô Szûz Máriának képe

Szent Lukács evangelistától mondatik irattatnak lenni; hogy

pedig ezen templom szokott egyházi ékességekkel is bô-

velkedik, arról kételkedni sem lehet.35

A többi nevezetes épületek között elsôséget érdemel ama hí-

res fegyverház (Arsenale).36 Ez a roppant épület sok apró

szigeteken áll, s ámbár magos falakkal mindenütt bé vagyon
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gosságú szálfák állanak, s a szeleknek erôszakoskodásai el-

len számtalan kötelekkel a hajónak oldalaihoz leköttetnek.

Az ily árbócfákra nagy s különbféle színû lobogó vitorlák

függesztetnek fel, s ezeknek a szelek fúvása után teendô

mesterséges alkalmaztatásával az ily roppant hajók minden

evezôknek szokott segedelme nélkül nagy sebességgel meg-

futamíttatnak. Egy ily elsô rendbéli hadihajó minden szük-

séges készületeivel [felszerelésével] együtt egymillió forin-

tokba mondatik kerülni, ugyanis melyek – mivel mindenkor

a vízben állanak –, hogy idônek elôtte el ne rothadjanak,

kívülrôl szurokkal bé szoktak mázoltatni.

A feljebb említett fegyverháznak egyik részében az asszonyok,

a férjfiaktól mindenképpen elzárattatva, vitorláknak való fo -

na lakat és vásznakat készítenek egy megélemedett, jóhírû s

érdemes asszonyságnak gondviselése s vigyázása alatt. Ha-

sonlóképpen a többi mesterembereknek és munkásoknak is

vagyon saját igazgatójok, akik tudnillik vigyáznak a munkák-

ra, és a tett költségekrôl számat adnak. A fôkormányszéktôl

ezen fegyverháznak igazgatása hat fônemesekre vagyon bíz-

va, kik közül 15 nap egymás után mindenkor egy köteles ezen

fegyverházban az éjszakát tölteni.38 A munkások harangszóval

hivattatnak öszve a munkára, s ismét harangszóval bocsáttat-

nak nyugodalomra. Az idegeneknek, hacsak nem hercegek,

nem szabad fegyveresen ezen házba bémenni.

Mindezeket egy tisztességes úri embernek társaságában, kit

a tárháznak akkori fôkormányozója becsületbôl mellém ren-
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zon lévô tengeri hajók ezek által kevés fáradsággal a ten-

gerbe leeresztethessenek; ha pedig szükséges, azok által

mindennémû hajók a fegyverháztól elzárattathassanak. Ám-

bár pedig legnagyobb hajót itt nem láttam is, láttam mind-

azonáltal elsô rendbélieket közel hatvanat. Egy ilyen hajó-

nak hossza 86 lépésekre terjed, a magasságát a bennek lévô

lépcsôkrôl 44 lábnyomokra, vagyis 7 és 2/3 ölre lehet be-

csülni.37 Közönségesen három emeltekre osztattatik; az al-

sóban mindennémû szükséges eleségek és hadi készületek

tartatnak; a középsôt a katonaság – melynek száma közön-

ségesen 600 és több személyekbôl is áll – foglalja el, végté-

re a felsô osztályban a hajósoknak poggyászait, vasmacská-

kat, köteleket, vitorlákat s más egyéb hajóbéli készületeket

szokás helyheztetni. Végre a fedelezeten a hajós legények a

szeleknek változásai szerént a lobogó vitorlákat igazgatják;

a fedelezet pedig oly mesterségesen vagyon készítve, hogy

arról azonnal minden víz lefolyhat. Minden hajóban vagynak

hét-tíz tízmázsás vasmacskák, s ezekhez való ugyanannyi,

egy lábszár vastagságú és közel 100 öl hosszúságú kötelek.

Ezeknek egyik vége a macskákhoz, a másik pedig a hajónak

oldalaihoz vagyon kötve, a végére, hogy ahol a szükség kí-

vánja – és a tenger fenekét el lehet érni –, azok által a ha-

jót meg lehessen állítani. Egy ily kötél 2500 forintokba szo-

kott kerülni. 

Egy ily, elsô rendbéli hadihajónak két oldalain 90, sôt né-

melykor több 12 fontos golyóbisú rézágyúk két sorban szok-

tak helyheztetve lenni. A közepén pedig három szörnyû ma-
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Ezen pompás elmátkásíttatása, vagyis eljegyeztetése az Ad-

riai-tengernek minden esztendôben Krisztus Urunk menny-

be menetele napján szokott tartani.40 Ezen a napon a dózse

a szokott közönséges isteni szolgálat után számos fôuraktól

kísértetvén a Szent Márk templomából királyi méltósággal

kijön annak piatszára, s innent felmegy az említett Bucen-

taurus hajóra. Ezt számtalan apróbb, de hasonlóképpen min-

den lehetséges módon felékesített hajók két oldalról körül-

vévén nyomban követik. A dózsét az ô felmenetelében

legközelebbrôl kísérik 50 hirdetôk (Praecones), kik közül

nyolcan a hercegi föveget és a pálcát, s hatan hosszú

ezüsttrombitákat és dobokat, nyolcan ismét nyolc selyem-

lobogókat visznek elôtte. Ezen lobogók közül kettô fejér,

kettô veres, kettô világoskék és kettô violaszínû. Ezeket

nyomban követik a hat címerhordók (Scuderi) és a dózsé-

nak tiszteletére rendelt fônemességû ifjak (Gavalleri); vég-

tére jön a tisztelendô papság az ô legékesebb templomi öl-

tözetében. A dózsénak feje felett a birodalomnak örökös

fôkancellárja egy drága, aranyos árnyéktartót viszen, s azzal

együtt amazt a fentebb nevezett székhez kísérvén, ottan

megmarad mellette. A többi hivatalos fôméltóságú és tiszt-

ségû Urak pedig az ô kirendelt székjeikre leülnek. Ezek így

lévén számtalan sok más ékes hajók s mindennémû muzsi-

kaszó közt ötvenkét evedzôk által a Szent Ilona szigete felé

indíttatik, melybôl egy kevés messzeségre a velencei patri-

árka, az alatta lévô papságtól kísértetvén, egy más aranyo-

zott hajón eleibe megy a dózsénak, és a Bucentaurus hajót

sok imádságak és zsoltárak eléneklése után megszenteli, a
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delt volt, megtekintvén, végtére vezettettem ama híres és

nevezetes Bucentaurus nevezetû hajónak szemlélésére,

melybôl tudnillik minden esztendôben a velencei dózse a

köztársaságnak nevében a velencei, vagyis Adriai-tengert el-

jegyzi. Ezen különös szépségû hajónak a hossza 100, a szé-

le pedig 21 lábnyomokra terjed, s két emeletekre épült. Az

alsóban vagynak az evedzô hajós legények, s a hajóhoz tar-

tozandó eszközök, a felsô pedig egy nyitott ékes nagy pa-

lotát ábrázol; ennek két oldala, fara s orra aranyozott drága

képfaragásokkal s faragott álló képekkel vagyon felékesítve.

A közepén s a két oldalán hosszában bársonnyal bévont

karszékek a fônemességnek s a köztársaság tisztviselôinek

számára vagynak helyheztetve. A hajónak orrán egy mago-

sabb helyen vagyon a dózsénak hercegi széke, melyrôl ez

az egész gyülekezetnek szeme láttára a fenn nevezett alkal-

matossággal az ô hercegi gyûrûjét a tengerbe veti ily forma

szavak közt: Valamint a férjfiú az asszonyi személyt gyûrûje

által magának feleségül eljegyzi, s ez által azon nyert hatal-

mát mindenkor fenntartja; szint úgy e jelen való hatalmas

Velencei Közönséges Társaság ezen a tengeren nyert uradal-

mát magának örökre fenntartja, s annak vizeit engedelmes-

ségre kötelezi. 

Én is felmentem ezen példátlan szépségû Bucentaurus ha-

jóra, és mivel sok ide s tová való járkálásomban elfárad-

tam, örök emlékezet okáért a dózsénak fellebb nevezett

székjére leültem, s kedvem szerént azon magamat kinyu-

gottam.39
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Ily módon a nevezetesebb épületeket mind megtekintvén,

azon szomszéd szigeteknek, melyek hóstát formára ezen fô

várost körülfogják, megszemlélésére indultam. Ezek közt leg-

nagyobb a Giudecca nevezetû, vagyis a Zsidó-sziget, mely így

neveztetett azért, mivel régenten abban egyedül a zsidók lak-

tak, míg végtére, a város népe megszaporodván, önnön ma-

gok a polgárok ide általköltöztek. Ez a sziget keskeny és fél-

kerékre terjedvén, egy részrôl a fô várost békeríti; s ettôl egy

keskeny tengeri ággal (Canal della Luecca) szakasztatván el,

épületeire nézve a fô várossal vetélkedik. Négy templomok

vagynak itten a hívek ájtatosságára s a közönséges egyházi

szolgálatra rendelve, úgy-mint: Sz. Eufemia, Sz. Dorottya, Sz.

Thekla és Sz. Eraszma templomai. Ezeken kívül vagyon a

benedictinusoknak is itten roppant templomjok, melyben Sz.

Athanasiusnak tetemei tartatnak, s mely ugyanazért a görög

papoktól minden esztendôben ájtatosan meglátogattatik.42

Ugyanebben a szigetben állítottak fel a velencei gazdagabb,

jószívû asszonyságak egy valóban nemes szerzeményt, mely-

nek esztendei jövedelmeibôl egynehány szegény, de tisztes-

séges atyáktól született leánykák illendô jegybéli segedelem

mellett férjhez adattatnak.43 Vagyon az asszonyi személyek

számára még itten egy-más klastrom is, melynek nevezete

Le Convertite; tudnillik: a bûnös asszonyok ide szoktak ösz-

veseregleni egy kevés idôre, hogy itt az apátzák társaságában,

elkövetett bûneikrôl, penitenciát tarthassanak. Az ifjúság pe-

dig közköltségekkel Somasoa nevezetû szerzetesatyák által a

szép tudományakra taníttatnak.44
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megmaradott szentelt vizet pedig a tengerbe önti. Ezek után

a fôherceg, vagyis a dózse a fentebb megnevezett módon a

gyûrûjét a tengerbe veti az egész jelenlévô sokaságnak sze-

me láttára. Mindezeknek vége lévén, ugyanazon a Bucen-

taurus nevezetû hajón mindnyájan által vitettetnek a Szent

Ilona szigetébe, mely szigetnek templomában ô hercegsége

meghallgatván a szentmisét, ugyanazon a Bucentaurus ha-

jón elôbbeni pompával visszautazik a városba, s a Szent

Márk templomába meghallgatván a Sz. Ambrus énekjét, visz-

szautazik a hercegi palotába, s ottan aznap az elsô nemes-

séget szokott vígasságak közt megvendégeli. 

Ezen nevezetes innepnek eredete Harmadik Sándor pápától

származik. Ez a Szentatya tudnillik Barbarossa Fridriktôl fegy-

verrel megtámadtatván 1177-ben a köztársaságnak segedel-

mét kérvén, minekutána ezen társaságnak gyôzedelmes

fegyvere által fejedelmi méltóságában megerôsíttetett, lát-

ván Krisztus mennyben felmenetele napján a gyôzedelmes

herceget az ellenségnek 45 elfogott hajóival, amelyek közt

volt a királynak hajója is, és ebben Barbarossa Fridriknek a

fia, visszatérni, eleibe ment a velencei hercegnek, s barát-

ságos köszenetei után lehúzván gyûrûjét az ujjáról, azt néki

által adta, mondván: „Vedd Vitéz tôlem ezt a gyûrût, s ezál-

tal az ezen tengeren nyert uradalmat, melynek is emlékeze-

tét minden esztendôben ugyanezen a napon meg fogjátok

újítani, hogy tudhassa a következendôség, hogy a tengernek

birodalmát fegyver által nyertétek el; és valamint az asszony

az ô férjének, úgy a tenger a ti hatalmatok alatt vagyon.” 41
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nyának még a csúcsa se lássan ki. A velencei nép Szent Márk

evangelistát választotta pártfogójának attól az idôtöl fogva,

midôn a kilencedik században a szaracénusok miatt ezen

szentnek becses tetemei Alexandriából által vitettek Velen-

cébe.47

Az mindazonáltal nevetséges, hogy a Sz. Márk piatszán

nemcsak némely minden foglalatosság nélkül való papok,

de még a közrendbéli emberek is gyakran megállapodnak,

s minden engedelem nélkül az öszvetolakodott henyélô

néphez, isteni s világi dolgokról beszédet tartanak. Ezeknek

csevegéseit némelyek egy ideig meghallgatják, némelyek

pedig az unalom miatt tüstént otthagyván, hogy bôke -

zûségjeket megmutassák, az ily éheseknek valamely cse-

kély alamizsnát nyújtanak, s továbbmennek; azonban gyak-

ran három helyben is egyszersmint láthatni ily némû

papolókat.

Ocsmány dolog pedig az, hogy a fenn nevezett Sz. Márk

templomának külsô részeit, nem különben a fôkormány-

szék palotájának [azaz a Dózse-palotának] mind alsó, mind

pedig felsô folyosóját, melyen mind a bíráknak, mind pedig

az ügyészeknek járni kell, bémocskolják; s azon kívül oly

szemérmetlen itt a közönséges nép, hogy akármely más kö-

zönséges helyen sem szégyelli a vizeletét ereszteni vagy más

ehhez hasonló szemérmetlenséget elkövetni. A fogadókban

pedig, s közönségesen egész Olaszországban, sehol a felsô

emeletekben árnyékszék nincsen, hanem minden vendég-
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Az ehhez legközelebb lévô szigetet a benediktinusoknak

roppant klastromjok és ékes templomjok ékesíti; a templom

Szent György vitéznek nevét viseli, s ugyanezen templom-

tól a sziget is S. Giorgio, vagyis Szent György szigetének ne-

veztetik. Magam is általhajókáztam ebbe a szigetbe, de a fel-

lebb említett atyáknak épületét, nem különben a kertyeket

nem gyôztem csudálni.45

A harmadik sziget S. Maria della Gratie, a 4-dik S. Clemen-

te, az 5-dik S. Spirito, a 6-dik S. Helene, amelybe Constan-

tinus elsô keresztény császár anyjának, Szent Ilonának tes-

te Konstantinápolyból [az] 1112-dik esztendôben általvitetett,

a 7-dik La Certosa, 8-dik S. Giorgio, 9-dik S. Secondo, 10-dik

S. Angiolo, a 11-dik S. Christophoro, s más öszvességgel 20

szigetecskék, melyek többnyire a klastromok s templomok,

melyek által ékesíttetnek, neveit viselik.46

Nagyon csudálkoztam egynehány apró és a tengerbôl csak

egy kevessé kiálló szigetekre vakmerôn épült templomokon

s klastromokon, melyeknek ájtatos lakosai, mivel mind a fô

várostól, mind pedig a szárazföldtôl egy s több olasz mért-

földnyire [vannak], következendôképpen minden emberi

társaságtól el vagynak szakasztva, nemcsakhogy élelmeket

fáradságosan és költségesen kíntelenek beszerezni, de el-

lenben a tengeri háborúk visszontagságainak kitétettetvén,

mindenkori félelemben kínszeretettetnek [kényszeríttetnek]

lenni, nehogy legkisebb földindulás által a tengernek örvé-

nyébe elsüllyedjenek, el-annyira, hogy a templomjok tor-
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Ez a folyó Pádua felett veszi eredetét, s mellette elfolyván Liz-

za Fusinánál a tengerbe ömlik. Ezen a vizen postalovak által

felvontattattuk magunkat Páduába, mely nevezetes város hat

mért-földnyire fekszik Velencétôl az olasz földön. Mód nélkül

gyönyörködtették szemeinket a folyónak két oldalán épült ke-

retek [kertek] és kastélyok, melyek egész Páduáig terjedvén a

velencei nemesség nyári mulatságára szolgálnak.49 De minek-

elôtte ezen hatalmas köztársaságnak több városairól szóljak, 

illen dônek vélem az ô kormányoztatásának módjáról, hadi

erejérôl, jövedelmeirôl, kereskedésérôl, folyó pénzeinek mi né -

mûségérôl, különös ruházatjairól s más egyéb bévett szoká-

sairól emlékezni, mert ugyanis Szannazárius50 régi híres deák

versszerzô Velencének méltóságát ezen szavakkal valaha raj-

zolta le:

Viderat Hadriaticis Venetam Neptunus in undis

Stare Urbem, & toto ponere jura Mari.

Nunc mihi Tarpejas, quantumvis Jupiter, Arces 

Objice, & illa tui maenia Martis, ait:

Si Pelago Tybrim praefers; Urbem aspice utramque;

Illam homines dices, hanc posuisse Deos.

Azaz:

Látta egykor Neptun Velence városát az adriai 

vizeken állani, 

s az egész tengernek törvényt szabni; 

Bátran már most, úgy mond, dicsekedhetsz 

Jupiter Rómának 
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szobában vagyon egy olyan láda, minémût szokás a bete-

geknek adni. És így amely szobába történt az evés, abban

kell megtörténni az étel kiadásának is, mely dolog ugyanis

egy becsületes és a tisztasághoz szokott magyarnak gyom-

rával ellenkezik.

Más oldalról alig két mért-földekre terjedt víz által külön-

böztetik a város az olaszországi partoktól; mely ága a ten-

gernek, mivel sem széles, sem pedig mély, e részrôl a szá-

razra minden veszedelem nélkül apró csónakokon is által

lehet evedzeni. Ily forma kimenetel, vagyis vízi út kettô va-

gyon: egyik Mestre, a másik pedig Lizza Fusina nevezetû

városkákba vezet. Az idegenek alkalmatosságára két na-

gyobbacska csónakok – melyekbe 50 személy is könnyen el-

férhet – vagynak kirendelve, melyeken minden nap e fellebb

nevezett helységekbe által lehet menni. Egy ily csónak se-

gedelme által magam is által utaztam Fusinába, s áldottam

a Teremtômet, hogy ismét a szárazra kijöhettem.

Lizza Fusina egy kisded helység a tenger partján, ahol a

Brenta vize a velencei tengerrel elegyedik. Két dolog va-

gyon itt emlékezetre méltó, tudnillik: hogy ezen helységnek

határján keresztül költségesen készült árok által, mely Seri-

olának neveztetik, a fôváros lakosainak számára az édesvíz

öszvegyûjtetik, s innen hajókon általvitettetik. Második az,

hogy egy erôs zsilip által ezen folyónak sebessége annyira

mérsékeltetik, hogy egy közép nagyságú hajónak elbírásá-

ra abban mindenkor elégséges víz marad.48
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A fô hatalom vagyon e következendô kormány, tanács és

törvényszékeknél, tudnillik:

1. Consiglio Maggiore 1. A Fôtanács. 

2. Ill senato (di) Pregadi 2. A fôtisztek tanácsa.

3. Ill Collegio 3. A Belsô Tanács.

4. Ill Consiglio di Dieci 4. A Fôtörvényszék.

5. Le qvarantie 5. Az Altörvényszék.

6. Ill doge 6. A herceg, vagyis dózse.

1. A Fôtanácson (Ill Consiglio Maggiore) nyugszik a fôhata-

lom, mely által ezen köztársaság kormányoztatik. Ezen ta-

nácsnak tagjai a nemesek, kik már a 25. esztendôket felül-

haladták, és nemes eredetjeket megmutathatják. Azonban

titkos voksok által minden esztendôben 20-an, sôt 30-an is

válosztatnak tagokká a nemes ifjak közül olyanok is, akik

még a 25-dik esztendejeket el nem érték. Ezen Fô- és gyak-

ran 1400 és több tagokból álló tanácstól függ a többi kor-

mány, tanács vagy törvényszékeknek hatalma s tagjainak

válosztása. Ez egyedül a dózsének elöl-ülése (Praesidio) [el-

nöklete] alatt hoz törvényeket, s a birodalom Cancellariusát

választja.53

2. Ill Senato. Oly tanács, mely a dózsénak elöl-ülése alatt

120 tagokból, többnyire a köztársaságnak fô tisztjeibôl áll;

hadat izen, békességet s szövetséget köt, adót rendel, kö-

veteket küld, s elfogadja; ezen tanács tagjainak tisztségjek

holtig tart.54
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Tarpéja várával, s a te Marsod által épített falaival 

Ha Tyberist feljebb becsülöd a tengernél, 

nézd meg jól e két várost: 

és meg fogod vallani, hogy amazt csak az Embernek,

de ezt az Istennek építették. 

Már 1300 esztendôk folytanak el, miólta ezen nemes köz-

társaság megállapodott, és szépen virágzik, nem is lehet ké-

telkedni, hogy eleinten a néptôl választott bírák, polgár mes-

terek s más egyéb elöljárók által igazgattatott, kik helyett

már öt századoktól fogva fô kormányozó hercegek, kik dó-

zséknak neveztetnek, választatnak. Ezek mindazonáltal csak

úgy tekintetnek, mint elöl-ülöji [elöljárói] a többféle kormány

és törvényszékeknek; mert csakugyan ezeknek tagjai egyes

akarata nélkül semmi nevezetes rendeléseket sem tehetnek.

Így tehát a fô hatalom a nemeseknél s azon nemes polgá-

roknál (patricii) vagyon, kiknek nevei az Aranyos Könyvbe

bé vagynak írva.51

A nemesek után a második rendben számláltatnak azon tisz-

tességes polgárok, kik tett érdemek által a nemesek közé

számláltatnak; gyakran mindazonáltal különös engedelem

mellett a gazdagabb selyemkereskedôk és nevezetesebb

mûves elsô mesterek is ezen lajtsromba béirattatnak. Ebbôl

a polgári rendbôl a Fôtanács engedelme nélkül nem szabad

egy velencei nemesnek is házasodni, mivel az ellenkezô eset-

ben az ilyennek magzati az Aranyos Könyvbe bé nem irat-

tatnak, következésképpen nemeseknek nem ismértetnek.52
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3. Ill Collegio. Ez a fô-, vagyis Belsô Tanács, mely a dózsé-

nak elöl-ülése alatt hat belsô tanácsosokból áll, s a fôura-

dalmat (Signoria) gyakorolja. Minden héten csak egyszer,

hétfôn tartatik ez a Belsô Tanács, a több napokban pedig a

könyörgô levelek s a követeknek tudósításai olvastatnak fel

a tagok elôtt; melyekre is ôk ugyanazonnal megfelelnek, de

felolvasása elôtt a 120 tagokból álló tanáccsal (Ill Senato)

tartoznak azt közleni.55

4. Consiglio di Dieci, deákul Consilium Decemviratus. Tíz

tagokból álló törvényszék, ámbár most már 16-an vagynak;

ezek közül tizet a Fôtanács (Consiglio Maggiore), hatat pe-

dig a dózse választ. Ez a törvényszék vigyáz a fô, gyökeres

törvényekre; s egyszersmint a nemesekre és papokra nézve

a legfôbb törvényszék.56

5. Le Qvarantie. Negyven tagokból álló altörvényszék, s a

polgárok pereit ítéli.57

6. A dózsénak fényes méltósága holtig tart, s a királyi mél-

tósághoz hasonlít, csakhogy hatalma zabolázott, mivel a fôbb

dolgokról a Fôtanács nélkül semmit sem végezhet. Ha pa-

lotáján kívül tisztsége szerént megjelenik, mindenkor a fel-

lebb nevezett tanácsosokból egynehány személyek által 

kísértetik; ha pedig a fôvárosból kimégyen, erre hat ta ná-

csosoktól engedelmének kell lenni, s ekkor, tisztségén kívül

lévén, nincsen nagyobb tekintetben, mint akármely más ve-

lencei nemes. A dózsénak magányos levelei a hercegi pe-

Karnevál a Szent Márk téren
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son.59 Az ily módon válosztott dózse az egész jelenvaló ne-

mességtôl kísértettetvén, az arra kirendelt férjfiak által egy

régi római forma karszékben a Szent Márk piatszán hor-

doztatik a köznépnek szünet nélkül való örömkiáltásai kö-

zött; mely alkalmatossággal sok új és csak erre az esetre vert

pénz hányattatik a sokaság közé. Ennek vége lévén a her-

cegi palotába vezettetik az új dózse, melynek is belsô ajta-

jánál a fô Cancellarius a hercegi föveget (beretta)60 fejébe

teszi a dózsénak, s bévezeti ôtet a palotába. Ezt a hercegi fö-

veget, vagyis kalapot nemcsak láttam, s kezeimben forgat-

tam, hanem emlékezet okáért az udvari mester által fejem-

re is tettem. A hercegi öltözeteket is, melyekkel a dózse

különös esetekben s innepekben szokott élni, ezen alkal-

matossággal különösen megnéztem. Ezek pedig kétfélék: a

téli öltözet bokáig érô, s az egész testet béfedezô veres bár-

sonyból készült, s drága fejér hermelinbôrrel nemcsak pár-

táztatott, hanem béllet is, mely ékes öltözet mozettának ne-

veztetik; a nyári öltözet ehhez szabására nézve hasonló,

csakhogy veres selyembôl s minden pártázat nélkül vagyon.

Az öv, mellyel az alsó ruha a testhez leszoríttatik, aranyfo -

na lakból szövettetett. Végtére a kalap, a harisnyák s a cipôk

veresek. Midôn a dózse nevezetesebb napokon ebben a her-

cegi öltözetben a nép elôtt megjelenik, ôtet 12 testôrzôk

(Scudieri), hat zászlósok ugyanannyi lobogókkal, s hat mu-

zsikusok ezüstdobbal s trombitákkal világoskék öltözetben

s veres kalapban kísérik. A testôrzôk közül, kik mindnyájan

fekete öltözetben vagynak, némelyek egy aranyos árnyék-

tartót visznek a dózse feje felett, némelyek pedig egy régi 
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cséttel pecsételtetnek, mely a dózsét a Szent Márk evange-

listának képe elôtt térdepelve ábrázolja, s amelyen az ak-

kori dózsénak neve ki vagyon metszve. A folyó nagyobb

árú pénz is mind erre a formára vagyon verve, mely által a

velenceiek azt akarják jelenteni, hogy nem a dózse, hanem

Szent Márk evangelista a fô oltalmazója ezen köztársaságnak.

Azonban méltóságához képest a Szent Márk-i Püspökséget

(Primicerius), ennek kanonokságait, nem különben más ke-

vesebb tekintetû [tekintélyû] világi tisztségeket ô osztogatja

szabad tetszése szerént. Udvari mestert is (Cavallier di dó-

zse), és testôrzôket (Scudieri) önnön maga választ magának,

sôt, ha ô [az] elsô dózse az ô nemzetségébôl, egynehány ne-

meseket is nevezhet.58

A dózsénak válosztatása ekképpen megy véghez:

Egy meghatározott napon öszvegyülekezik az egész ne-

messég a Fôtanács palotájában; egy ezüstfedelû edénybe

annyi fejér golyóbisok tétetnek, amennyien vagynak a vá-

losztó nemesek, de ezen golyóbisok közül harminc meg 

vagyon aranyozva. Rendre minden nemes kiveszen ezek kö-

zül egyet; akik pedig történetbôl [történetesen] az aranyo-

sokat vették ki, azok egy oldalszobába elrejtekezvén, az

egész jelen való nemességbôl huszonöt személyeket vá-

lasztanak. Ezek ismét negyvenötöt neveznek ki, akik is ti-

zenegyet, de legalábbis 30 esztendôseket választanak, akik

is osztán magok közül oly módon választják a dózsét, hogy

a választandónak 25 voksa légyen. Ez pedig mind azért tör-

ténik, hogy minden elôre készült csalárdság elháríttathas-
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dig a Szent Márk kanonokjai, s a megholtért imádkoznak. Ily

ôrizet alatt három nap kilévén tétetve, végtére harmadik este

a Szent János és Pál templomába nagy pompával által vi-

tettetik; elôre mégyen az egész tanuló ifjúság az ô lobogói-

val s a négy convictusbéli ifjú nemesség, ezeket jól elinté-

zett rendben követik a szerzetesek s világ papok, végtére 

a megholt hercegnek atyjafiai, a procuratorok, a kormány,

a tanács s ítélôszékeknek elöl-ülöji fekete gyászöltözetben.62

Ezek után vitetik a dózsénak álló képe a tengeri kapitányok

által veres öltözetben, kik közül némelyek az uradalomnak

címereit fekete selyemmel béfedezve a kép mellett viszik. 

A kép után mennek némely nemesek három lábnyom ma-

gosságú s különös formájú kalapokban, melyekrôl lefolyó fe-

kete fátyol ôket földig béfödözi. Ily renddel bémenvén a

fenn nevezett templomba, egy 100 lábnyom magosságú ha-

lotti készüleményre (Castrum doloris) felállíttatik a meg-

holtnak álló képje, mely készülemény mindennémû faragott

képekkel, címerekkel s más egyéb ékességekkel felékesít-

tetik, és számtalan égô viaszgyertyákkal megvilágosíttatik.

Ez meglévén, halotti prédikáció és mise tartatik a meghol-

tért. Azonban mindezen halotti pompára, mind pedig az 

ô válosztatásának s a hercegségbe lett béiktattatásának pom-

pájára tett költségek az ô saját erszényébôl vétetnek; s még

él, mindaddig az ô nemzetségébôl senki sem emeltethetik

valamely nevezetesebb tisztségre.63

Cancellier Grande, vagyis a fôkancellár hasonlóképpen a

Fôtanács által válosztatik, és Méltóságosnak (excellentissi-
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római formára készült karszéket hordoznak utána. Ezeket 

követik a hercegi házi káplán különös öltözetben és a ce-

remóniák mestere. A dózse Felségesnek (Serenessimo), 

a tanácsosok pedig, s más tisztviselôk Nagyságosoknak (Il-

lustrissimi) neveztetnek. Nevezetesebb napokban a Szent

Márk piatszán mesterséges tüzek készíttetnek, s a házaknak

ablakai megvilágosíttatnak, a nép pedig álorcába öltözvén

minden tartóztatás nélkül szabadon vígad. 

A megholt dózse pedig ekképpen temettetik el: 

Minekelôtte az ô halála kihirdettessen, minden pompa nél-

kül az ô nemzetségének kriptájába csendesen eltemettetik,

nehogy a nép megtudván az ô halálát, egy régi bévett rossz

szokásból lakóhelyét feldúlja, s a megholtnak vagyonát el-

prédálja; mindenek jó rendbe szedettetvén a Fôtanács által

közönségessé tetetik [közzé tétetik] a dózse halála, s azon-

nal minden harangok meghúzattatnak. A hercegi kastélyban

a Sala della Scudo nevezetû palota kinyittatik, s abban egy

fekete bársony tornyozat alá a megholt dózsénak viaszból

mesterségesen készült s az ô hercegi ékességeivel felruhá-

zott álló képe61 helyheztetik. A tornyozatnak két oldalain

függnek mind a megholtnak nemzeti, mind pedig az ura-

dalomnak számos címerjei, ezek elôtt pedig két szörnyû

nagyságú viaszgyetyák égnek.

Még azon estve ez az álló kép (Statua) által vitettetik egy

más del Auditor nova nevezetû palotába, aholis egy részrôl

számos fônemesek veres öltözetben állanak, más részrôl pe-



171

Procuratori di Citra és Procuratori di Ultra – az árváknak

törvényes gondviselôi, ügyveiknek s vagyonjaiknak pártfo-

gói. Ezek a városnak túlsó, amazok pedig az innensô részén

laknak, és hatalmok a városnak ezen osztályaira határozta-

tott.65

A fô- s nevezetesebb tisztviselôk közül valók a városi és kül-

sô tiszttartók is. A városi tiszttartók a közönséges jövedel-

meknek s adóknak gondviselôi, vigyáznak a kereskedésre,

egészségre és tisztaságra, bészerzik a szükséges eleséget,

hátráltatják a pazarlást, s az ájtatos szerzeményeknek (Fun-

dationes piae), a tudományoknak s mesterségeknek fenn-

tartásáról aggóskodnak.

A külsô tiszttartók ellenben a köztársaságnak birtokában

vagy pártfogása alatt lévô városoknak s erôsségeknek a fel-

lebb nevezett cikkelyekben gondviselôi. Ezeknek törvényes

hatalmok mindazonáltal különbféle rövid idôre vagyon ha-

tározva; mert ezek közül némelyeknek tisztsége csak hat

hónapokig, némelyeké nyolc, tizenhat s legfeljebb 24 hó-

napokig szokott tartani.66

Ezek pedig mindnyájan számtalan fodrokkal teljes fejér pa-

rókát, melynek fürtjei a hátakon s vállaikon széjjel-függnek,

viselnek; az ifjú nemesség pedig, a törvényt s az orvosi tu-

dományt tanuló ifjúság, német ruházat mellé veres kerek

köpönyeget hordoz. Végtére a köznépnek öltözete egészen

német szabású.
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mus) neveztetik; fényes tisztségéhez illendô gazdag jöve-

delmek ragasztattak. Ezekhez képest minden fôbb gyüleke-

zetekben s tanácskozásakban mint szükséges személy jelen

vagyon, melynek okáért is az ô tisztsége holtig tart, s ruhá-

zatja különös. A téli tudnillik veres skarlátból, a nyári pedig

veres damasztból vagyon; az öve ugyan fekete, de a cipôje

ismét veres. Midôn választatik, a választó nemesség és ne-

mes polgárság veres ruházatban öltözik; az eltemettetése

pedig a dózsénak temettetéséhez hasonló.64

Közönségesen pedig a fônemesség a nevezetesebb innep-

napokon aranyfonalakból szôtt, és a vállaikról földig lefolyó

ruházattal tündöklik. Az alsó rendbéliek pedig fekete hosszú,

s kevés ezüsttel pártázott ruhában szoktak öltözni.

A fôtisztek közé számláltatnak az úgynevezett Procuratori di

S. Marco-k is. Ezek tisztségjekre nézve örökös tagjai a kor-

mányozó tanácsnak, s ugyanazért is ruházatjok által a többi

fônemességtôl s tisztviselôktôl különböztetnek. Három ta-

nács-osztályoknak (Departementum) mindenkori elöl-ülöji,

melyek Di Supra, Citra és Di Ultrának neveztetnek. 

Procuratori di Supra – a Szent Márk templomának gondvise-

lôi, és számolnak ezen híres templomnak gazdag jövedelmei-

rôl: tisztjeit, kanonokjait, a Primiceriust, kiket a dózse szabad

tetszése szerént szokott választani, fizetik. A templomnak éke-

sítésérôl aggóskodnak [gondoskodnak], s annak jövedelmeibôl

a kiszabott alamizsnákat saját ítéletjek szerént osztogatják.
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Az asszonyságak nappal a házaikon kívül nem mutatják ma-

gokat, kivévén a templomokban; estvéli órákban mindazo-

náltal a játékszínekben annál számosabban s fényesebben

szoktak megjelenni. A fôasszonyok a házaikon kívül fekete

fátyollal, valamint az alrendbéliek fejérrel szokták az ábrá-

zatjokat béfedezni.

Ámbár pedig ezen nemes köztársaság egy legtökéletesebb

megegyezésben légyen is a Római Udvarral [a pápai állam-

mal], mégis mindazonáltal annyira kényes az ô szabadságá-

ra s függetlenségére nézve, hogy minden illendô tekintet

mellett soha a Római Udvarhoz követet nem küld a tiszte-

lendô papi rendbôl, hanem mindenkor világi személyt, anél-

kül, hogy ezáltal ízetlenséget vagy bizodalmatlanságot sze-

rezzen magának. Hasonló okokból rendeltetett az is, hogy

a velencei nemesnek soha sem szabad magát akármely kül-

sô hatalmasságnak is kötelessé tenni.67

Vagyon ezen jól elrendelt közönséges társaságnak két vité-

zi rendje is. Az elsô Szent Márk evangelistától neveztetik;

ezen vitézi rendnek tagjai aranyláncot, melyen egy ereklye

függ, hordoznak a nyakokon. Az ereklyének egyik lapján

az uralkodó dózsénak vagy a neve olvastatik, vagy pedig

ábrázolatja, amint Szent Márk néki egy zászlót által ád, lát-

szatik. A másik lapján pedig egy szárnyos oroszlány vagyon,

mely egyik markában mezítelen kardot, a másikában pedig

egy nyitott könyvet ily benn-írással tart: „Pax tibi Marce Evan-

gelista meus, azaz: Békesség néked, én Márk evangelistám.”

Regata
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vagyis 32 garasokat, scudi ellenben tészen 12 lyrát és 8 sol-

dót, vagyis a mi folyó pénzünk szerént 48 garasokat és 8

kispénzeket, azaz: 2 forintot, 28 krajcárokat és 3 kispénze-

ket. Az aranypénzek között nevezetesek a zechino, doppia

veneta, egész, fél és fertály zechino.

Azonban mindezek a pénznemek a külsô tartományakban,

a pénzváltó házakon kívül folyamatlanak, valamint ellenben

a császári-királyi pénzek közül is egyedül az egy- és kétfo-

rintosok vagynak az ô igaz becsek szerént teljes folyamatban.

A közönséges császári-királyi arany 22 lyrákra (azaz 4 fo-

rintra és 8 garasokra), és az egész souveraindor 66 lyrákra

(azaz 13 forintokra és 14 garasokra) becsültetnek.69

A velencei kereskedés legrégibb, s annak ágai számosak.

Úgymint: elkészített s készületlen selyem, skarlát- s más se-

lyemposztók, selyem juhgyapjú, muskotály bor, ris-kása,

olaj, aszú vagy mazsolaszôlô, timsó, kénkô, cukor, minden-

némû márvány, viasz, mely itt különös szorgalommal s mes-

terséggel fejéríttetik, kristálok és tükrök, könyvek, drága vi-

rágak és kerti gyümölcsök, ezeken kívül acél, vas és veresréz

különös szépségû készülemények. 

A közjövedelem 4.000.000 aranyakra becsültetik, akik jobban

felszámlálják, 10.000.000 forintokra azt határozzák [értsd:

10.000.000 forintban határozzák meg]. Az 1773-dik eszten-

dôbéli jövedelem ez volt:
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A második vitézi rend nagy Konstatinus császártól 313-dik

esztendôben rendeltetnek lenni mondatik, s ugyanazért at-

tól is neveztetik. Ezen rendnek elsô osztálybéli vitézei is

aranyláncat hordoznak, de errôl liliomlevelekbôl mestersé-

gesen készült s felékesített kereszt, errôl pedig Szent György

vitéznek képe függ; a második osztálybéli vitézek kereszt-

jén a Szent György vitéznek képe; a harmadik osztálybéli-

ek keresztjén pedig mind ez, mind pedig a liliomlevelek s

ezekhez csatolt ékességek hibáznak. Amazok eqvites justice

et gratie, [azaz] igazság és kegyesség vitézeinek, ezek pedig

sevientes, vagyis szolgálatban lévôknek neveztetnek.

A címere ezen felséges társaságnak kétféle. A kisebbik: vi-

lágoskék mezôn egy aranyszínû oroszlányt ábrázol, mely

egyik kezében mezételen kardot, a másikában pedig egy

nyitott könyvet tart ily benn-írással: Pax tibi Marce Evange-

lista meus; e felett pedig a dózsének hercegi fövege látsza-

tik. A nagyobbik címer ellenben ebbôl s a köztársasághoz

tartozandó tartományaknak, városoknak s uradalmaknak cí-

merjeikbôl vagyon öszveszerkesztetve.68

Folyó pénze ezen köztársaságnak többféle; ezek közül a

legkisebb, mely soldónak neveztetik, a magyar kispénzzel

belsô érdemére nézve megegyezik. 5 soldo tészen egy kö-

zönséges német garast. Lyra vagy paoli 4 garasokat, és így

20 soldo tészen egy lyrát, és 5 lyra egy német forintot. Pe-

titza tészen 30 soldót, vagyis 6 garast. Ducati pedig 8 lyrát,
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A hadi erô nem megy feljebb 8000 tanult katonáknál, hadi

idôben mindazonáltal a zsoldban fogadott idegenek számát

30.000-re szokta a társaság szaporítani. A tengeri erô neve-

zetesebb, s közönségesen 30 hadi hajókból áll, de hadi idô-

ben az Arsénálból 50-re is szokott szaporíttatni. 

A tengeri erônek kormányozására alkalmatos férjfiak vá-

lasztatnak a nemességbôl, s hatalmokra nézve különféle-

képpen neveztetnek. Úgymint: Proveditore di Armata, di Al-

mirante, di Padrona, di Capitaneo, di Comissario Pagatore.70

A tengeri katonaság Isztriának, Dalmáciának s Albániának

görög eredetû lakosaiból szedettetik öszve, de a szárazon ka-

tonáskodó nép külsô tartományokból kölcsönöztetik, s ve-

zérlésekre idegen országokból híres vitézek hívattatnak. 

A bombardieri nevezet alatt lévô gyalog sereghez minden vá-

ros bizonyos számú embereket állít elöl, s ezek az ágyú-

zásban gyakoroltatnak.71

Corfu, Cattaro, Palmanova, Legnano, Crema, Brescia neve-

zetes várai a köztársaságnak. Legerôsebb ezek közül Corfu,

mely szorgalmatosan minden idôben legjobb karban fenn-

tartatik.

A velencei nép az ô fôbb gyönyörûségét a muzsikának hal-

lásában és a színjátéknak szemlélésében helyhezteti. Eze-

ken kívül farsang idején a Nemzeti Palotában szám nélkül

öszvegyülekeznek álorcásan, táncolnak, játszanak, s min-

den kigondolható módon mulatnak.72 Némely nevezete-
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for.

Velence városából ……………… 5.842.691

A szárazföldbôl és Isztriából  …… 2.849.457

Dalmáciából és Albániából   …… 239.318

Dohány-árendából ……………… 631.447

A bankóból és pénzváltásból   …… 437.087

Summa 10.000.000

A közönséges költségek [közköltségek] mindazonáltal a köz-

jövedelemnél kevesebbek, úgyhogy [az] 1774-dik esztendô-

ben a jövedelem 6.254.615 forintokkal felülhaladja a költ-

ségeket, ámbár még az elôbbeni 1773-dik esztendôben sok

adósság terhelte a közönséges társaságot. A szokott költsé-

gek ezek:

for.

A dózsénak fizetése…………….….  25.000

Ezt mindazonáltal 15.000 forintokkal szaporíthatja a pénzért

kiosztott tisztségekbôl. 

A kormány és törvényszékekre …… 230.540

Külsô dolgokra …………………… 301.365

Tisztek fizetésére …………………  657.220

Alamizsnákra és pensiókra ……… 277.035

A török császárnak a t. ajándék … 130.050

Tehát a tengeri és a szárazon lévô katonaságra, a váraknak

s erôsségeknek fenntartására szükséges költségeket ide nem

számlálván, mivel azokat meg nem lehet határozni, ezeken

kívül a szokott költség tészen forintokat 1.621.210.
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Régiebb idôkben a velencei községnek legkedvesebb nézô

játékja volt a két részre (Di Nicolotti és Di Castellani), vagyis

két ellenkezô részekre hajlott virgonc bajnokok viaskodá-

sa, de mivel ezen bajnoki játék gyakran szomorú történe-

tekkel végezôdött el, 1706-dik esztendôben a Fôtanács által

mint veszedelmes mulatság örökre eltiltatott.74

Mivel pedig Velence városának fekvése a vadászatra tulaj-

donképpen alkalmatlan, ezen nemes mulatságnak neme a

velencei népnél isméretlen. Vagynak mindazonáltal némely

vagyonosabb nemeseknek a tenger környékjén egynehány

apró halastavai, melyekbe ôszi napokban, mivel a vizei sósak,

Stiriából és Karintiából a vadkacsák, szárcsák és búvárok nagy

számmal öszvesereglenek. Ezeket tehát a tehetôsebb urak na-

gyobb mulatság okáért nyíllal szokták lelövöldezni.

A velencei nép egy átaljában elmés, vallásához hív, barát-

ságos s barátságban kellemetes, a tudományoknak, mester-

ségeknek s a kereskedésnek különös kedvelôje; az építés és

rajzolás mesterségben gyönyörködô, s ugyanazért a háza-

kon, templomokon s kertekben semmi sem hibázik a szük-

séges ékességbôl. Azonban mindezen szép erkölcsök mel-

lett szemtelenül büszke, csalárd, s a nyereségen illetlenül is

kapdos. Az asszonyi nem az ô drága öltözeteiben s gazdag

ékességeiben fôképpen szokott gôgösködni. Alkalmatlan,

sôt illetlen és mocskos szokás a velencei fogadókban az,

hogy azonkívül, hogy itt az ô sovány és ízetlen étkeiket jó

drágán kell az idegennek megfizetni, még a fogadósnak szol-
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sebb napokban, avagy jövevén nagy hercegek kedvéért

tengeri viadal is (Naumachia) tartatik, közönségesen pe-

dig az esztendônek elsô napjaiban, azon régi gyôzede-

lemnek örök emlékezetéért, melyet hajdani idôkben a ter-

gyesztumi lakosok ellen, midôn tudnillik ezek a régi

rómaiak példáját követvén, a szomszéd velencei szûzeket

orozva el akarták ragadni, dicsôségesen nyertek vala. Ez a

hadi viadalt ábrázaló nézô játék egynehány páros, apró és

csak két evedzôk segedelme alatt lévô csónakoknak sebes

mentelekben, és a kitett célhoz – mely a Neptun istennek

képe és a köztársaság hatalmában lévô tengeri uradalom-

nak mesterséges ábrázolatja – lett elérkezésében áll; tud-

nillik párosan indulván a csónakok, amelynek Ura a sok

közül elôbb az említett célhoz ér, summás pénzzel meg-

ajándékoztatik. Ezeket követik több ízben hármos és né-

gyes csónakok is. Végtére ugyan ismét négyes csónakok-

ban az asszonyok is próbát tesznek a hajókázásnak

mesterségében, s ezek közül is az elsôk hasonlóképpen

megajándékoztatnak. Ezenkívül pedig mindenkor a nyer-

tes hajó egy selyemlobogóval felékesíttetik. Legutoljára ér-

kezik egy nagyobb és a régi isteneknek, hajdani és mos-

tani nemzeteknek, nemkülönben a régi vitéz vagy másképp

is nevezetes történetek árnyék-ábrázolatjaival felékesített

hajó, mely mindennémû muzsikaszó közt, 10 evedzôk se-

gedelme által a tengernek azon szoros ágán, mely Canalis-

nak neveztetik, fel- s alá járkálván, a partokon öszvegyüle-

kezett s a házak ablakaira öszvecsoportosodott sokaságat

mulattatja, s gyönyörködteti.73
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hazámba. Amit pedig visszautazásam alkalmatosságával lát-

tam s tapasztaltam, ide feljegyezni érdemesnek ítéltem.78

Brenta vizén Páduába érvén, igyekeztem ezen régi város-

nak nevezetes történeteit kitanulni. Ezt a várost (az itt-lako-

soknak erôs hiedelme szerént) Antenor, aki Trójának el-

pusztulása után Aeneasszal együtt Olaszországba letelepedett

volt, építette, a rómaiak felékesítették, de késôbbi idôkben

Alarikus, a gothusok fejedelme, és Attila, a magyarok kirá-

lya földig lerontotta. Narzetes római vitéz ismét felépítette,

s Nagy Károly császár elôbbeni fényességében visszahely-

heztette. Végtére mivel sok veszedelmekben forgott, önként

a Velencei Társaságnak bátorság okáért meghódolt.79

A mostani kormányozás szerént a velencei Fôtanács min-

den 16-dik hónapban egynehány választott nemeseket küld

Páduába, akik ezen várost, a hozzá tartozandó tartománnyal

együtt a kiszabott és helyben hagyott törvények szerént a ve-

lencei uradalomnak nevében kormányozzák.80

Ezért ötszázkilencvenkilencedikben felszabadulván Maxi-

miliának ostroma alól, a Velencei Köztársaság által vastag

kôfalakkal, mély és széles árokkal megerôsíttetett; kerülete

6200, széle pedig és hossza, mivel háromszegletû, 1450 lé-

pésekre terjed; két folyók áztatják, úgymint Brenta és Bar-

chilione. A város egy a nagyobbak közül, melynek egy je-

lensége lehet az is, hogy 7 kapui vagynak, de népességére

nézve a fele város üresnek látszik lenni, mivel a legnagyobb
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gái is az ebédlés alatt mind elöl állanak, s ajándékot, melyet

ôk hízelkedve De bona manu neveznek, zsarolnak ki az uta-

zótól. Az ô szokott étkeik pedig ezek: leves helyett ris-kása

oly sûrûen fôzve, hogy azt villával is ki-ki a szájába tehet-

né75; ezt követi egy szeletecske, és csak sós vízben fôtt, s

ugyanazért is minden íz nélkül való, sovány és száraz te-

hénhús; a harmadik étel vagy tészta müh76, vagy valamely

nyomorult zöldség; ezeket követi bécsinált vagy galamb,

vagy más házi, de ismét sovány baromfi, többnyire pedig

ez is csak sós vízben szokott megfôzettetni; végtére sült juh-

hús tétetik fel a vendégnek. A kenyér egy férjfiú ökölynél

nem nagyobb, és oly kemény, hogy azt elôbb kalapáccsal

kell öszvetörni; a bor setétveres, sûrû és oly savanyú, mint

a csigere77, vagyis (mint nevezni szokták) a lôre, el-annyira,

hogy azt egy magyar, aki az ô hazája-béli nemes borokhoz

szokott, hasragás nélkül semmi módon meg nem ihatja. Ezen

mindazonáltal rész szerént nem lehet csudálkozni, mivel Ve-

lence körül a szôlômívelés igen rossz karban vagyon. A szán-

tóföldek barázdáin fûzfák neveltetnek, s ezek közé szôlôtô-

kék három lépés messzeségre egymástól úgy ültettetnek,

hogy vesszejeket ezen fûzfákra fel lehessen kötözni; a fel-

sô-olaszországi tartományokban mindazonáltal jobb gonddal

s szorgalommal míveltetnek a szôlôk, ugyanis azért ottan

jobb borok találtatnak. Azonban Velencének vidékje, mivel

nagyon nedves, nem is alkalmatos a szôlônek termesztésé-

re. Ily nyomorultan tehát, amint fellebb említettem vendé-

geltetvén, nehogy egészségem megromoljon, kíntelen vol-

tam – feltett szándékom ellen is – hamarább visszatérni a
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sek, egyszóval: minden szép és minden jó ízlést mutat az

egész templomban. Székek mindazonáltal, valamint más

olaszországi templomokban közönségesen nincsenek, mely-

re való nézve, aki a templomban ülni akar, szolgája által

széket vitet maga után, s a mise után ismét hazaviteti.82

A minoriták klastromához közel vagyon a velencei dózsénak

kertje, melyben sok isméretlen Afrika- és Amerika-béli fák

közül egyhez nem engedett a kertész nyúlni, azt állítván,

hogy felette mérges légyen, el-annyira, hogy aki ahhoz nyúl-

ni bátorkodna, azonnal annak keze s késôbben egész teste

megdagadna, melybôl szörnyû fájdalmak, s végtére halál is

szokott következni. A kertésznek ezen állítását bátorság oká-

ért elhittem ugyan, de nem kevés erôltetés nélkül.

A városnak ritkaságai közé lehet számlálni a kapu elôtt lévô

tágos gyepen, mely Prato della valle neveztetik, nagy költ-

séggel épült s kôvel felrakott verem, melynek széle és mély-

sége két ölet tészen. Ennek környékezetén magos talpokon

(Piedestal) a nevezetesebb hazafiaknak fejér márványból fa-

ragott képei állanak örök emlékezetre; alól pedig Brenta fo-

lyónak, mely itten sokfelé szakadozik, egyik ága foly ke-

resztül.83

Óhajtottam volna ugyan, sôt feltett szándékom is volt, el-

kezdett utazásamat Vincenzán, Veronán, Brescián, Mantu-

án s Bergamón által egész Mediolánumig folytatni, de mivel

az olasz étkek magyar gyomromat felzavarták, a lankadt le-
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házak, a velencei nemeseknek tulajdonai lévén, akik csak

hevesebb nyári napokban a friss levegônek okáért szoktak

itten mulatni, nagyobb részén az esztendônek üresen álla-

nak. Lakosainak száma 40.000-re becsültetik. Vagynak itten

29 plébániák, 28 klastromok s majd ugyanannyi beteghá-

zak, s más egyéb ájtatos szerzeményeknek gazdag s rop-

pant épületei. Ezek közül nevezetesebb az Universitás pa-

lotája81, mellyel önnön magok a városnak lakosai sokat

dicsekednek; ennek hossza 131, szélessége pedig 60 lépé -

sekre terjed; az az egy különös benne, hogy szabad folyo-

sóval, mely nagy ékességére szolgálna, ha tisztán tartatnék,

körül vagyon kerítve.

Az itten lévô fényes templomok közül a Szent Justinus és a

Szent Antal temploma legnevezetesebbek; ennek bal oldalán

lévô kápolnában nagy tiszteletben tartatik ezen olasz szen-

teknek hideg tetemei, s számtalan lámpásak éjjel-nappal

égettetnek elôttök. Ezen híres templomnak legnagyobb kin-

csei a szenteknek totemeiben helyheztetnek, melyek is

ugyanezen okból a nagy oltár megett, erôs zár alatt – mely-

nek egyik kulcsa a ’P. minoritáknál, akik ezen templomnak

gondviselôi, a másik pedig a városi tanácsnál vagyon – ôriz-

tetnek. Ezen kincstárt magam is megnéztem, s a szenteknek

tetemei közül, mint legérdemesebbet, a Szent Antalnak nyel-

vét láttam. A templom kívül annyi tornyozatokkal (kupo-

lákkal) fedeztetik, amennyi gömbölyû boltozatja belül va-

gyon. Az oltárok, melyek számosak, mind a legdrágább

márványból építtettek, a kôképek és rajzolatok mestersége-
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nagyobb része még régiséget mutat. A helységet két részre

osztja egy patakocska, melynek is nevét elfelejtettem. Innén

továbbutazván s Piave nevezetû folyón általhajókázván ér-

keztem La Motta nevû helységben, mely valamint kicsiny,

úgy szinte az ô régiségérôl s – mivel éppen mellette Piave

vize a tengerbe omlik – a kereskedésrôl nevezetes. Ezt el-

hagyván érkeztem S. Gvidó nevû városba, mely egy magos

közép kôfal miatt kettôsnek látszik lenni, azonban kívülrôl

más alacsonnyabb fallal, sáncokkal és Rogo folyóval béke-

ríttetik. Itten, minekutána három szerzetbéli klastromok el-

töröltettek, csak egy templomban tartatik az isteni szolgálat.

Itten a Taliamento folyón nagy bajjal általmenvén, jöttem

Passavianumba, mely egyedül a velencei dózsénak roppant

kastélyától s ékes kertjétôl érdemel tekintetet. 

Palma nouva, a velencei uradalomnak mostani módra s

nyolc szegletekre épült erôssége; az utcák a piatszról, mely

az egész városnak s erôsségnek középpontja, a bástyákhoz

szép egyenességgel lévén arányozva, egy nyolc-sugárú csil-

lagot ábrázolnak, s a piatsz közepérôl egy tekintettel meg le-

het az egész várost látni. A piatszon öszvejövô utcáknak

szegletein a velencei dózséknak márványból faragott képei

állanak, s a várost nagyon ékesítik. 

Innen továbbutazván Torre és Ludro patakokon mentem ál-

tal, de a Lisso folyón már hajóra volt szükségem. Montefal-

co csekély és csak alig 40 házakból álló falú mellett elmen-

vén érkeztem Banyie nevû helységbe, mely már a velencei
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vegôég ereimet elgyengítette, s végtére egészségemet is

vesztegetni kezdette, kínszerítettem Tergyesztnek visszafor-

dulni, s félbehagyott utamat hazafelé siettetni.

Visszautazásam alkalmatosságával elôbbször is érkeztem

Mestre nevezetû, kisded ugyan, de régi városkába. Nincsen

is itt semmi emlékezetre méltó egyéb, hanem hogy a ten-

gernek partján lévén, Velencébôl mind az emberek, mind

pedig a portékák itten, mint legközelebb lévô helységben,

tétetnek ki a szározra.

Ezt elhagyván jöttem Trevisóba, a velencei uradalomnak egy

nevezetesebb városába, mely is még Krisztus Urunk szüle-

tése elôtt, amint itten hiszik, építtetett. Isméretlen régiségé -

nek bizonyságai az épületeken még hátramaradott régi raj-

zolatok és kôképek. Az épületek közül, melyek többnyire

egy már régen elfelejtett módra építtettek, elsôséget érdemel

a városháza, mely számos kôfaragásokkal ékesíttetik; a püs-

pöki palota ennél mindazonáltal nem alább való. Sile, sebes

folyó a várost keresztülfolyja, melynek közepén vagyon egy

szokatlan magasságú torony, mely régenten vigyázó torony

vala; különben a város erôs kôfalakkal s szükséges árkok-

kal az ellenségnek véletlen megtámadása ellen védelmezte-

tik. 16.000 lakosokat számlál ugyan, de nagyságára nézve

sokkal is népesebb lehetne. 

Harmadik helység, melyet értem, Udertzónak neveztetik. It-

ten némely nemesek házai a mostani módra építettek, de
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végsô határakon vagyon. Itten általhajózván a tengernek

azon ágán, mely a velencei és a császári-királyi birtokokat

egymástól különbözteti, Session, Ambrosin, S. Cruce, Pros-

secro és Opesina császári helységeken általutazván, végté-

re értem Tergyesztbe, s innen a hazámba. 

Tudni kell pedig azt, hogy annak, aki ezen utat a szárazon te-

szi az Adriai-öblöt megkerülvén, sok apró s nagyobb folyókon

– melyek többnyire a Tyrólisi Havasokon eredvén, közönsé-

gesen nagy sebességgel omlanak a tengerbe – kell általmen-

ni; ezek közül némelyeknek vizei örökösek, némelyek pedig

azokat csak az esôkbôl és a tyrolisi hegyeken elolvadott ha-

vakból kölcsönözik. Amazokon hajók segedelmével, ezeken

pedig lóháton vagy kocsival kell általmenni. Ezek az apró pa-

takok gyakran majd’ kiszáradnak, majd pedig kevés idô múl-

va feldagadnak, s a laposabb helyeket elöntik. Ugyanezen ok-

ból bizonytalan lévén a folyások, sem hidakat, sem hajókat

nem lehet az utazók számára rajtok tartani; és így, midôn na-

gyon megdagadtak, lehetetlenség azokon általmenni. Midôn

pedig középszerû vízzel folynak, akkor is szükség egynehány

embereket fogadni, kik a pataknak folyását ismérvén, a lova-

kat vezessék, s a szekeret, hogy a víztôl el ne ragadtasson, tá-

mogassák. Én ugyan, mivel éppen jó idôben utaztam, több-

nyire ezen alkalmatlan s veszedelmes patakokat rész szerént

félig, rész szerént pedig egészen kiszáradva találtam. Ezek kö-

zül legveszedelmesebb volt a Taliamento nevû folyó, mely-

nek bizonyos árka nem lévén, mint a Duna, szélesen ki szo-

kott önteni; ámbár pedig ez is ekkor kevesebb vízzel folyt,

Nemesemberek
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Az olasz földeken lévô birtoka a Velencei Köztársaságnak is-

mét 5 részekre osztattatik, úgy-mint: 

1. Velencei Lombardiára; 

2. Dogato nevezetû osztályra; 

3. Trevisói; 

4. Friauli és 

5. Isztriai földekre.

A Velencei Lombardia foglalja magában: 1. Cremát, 2. Bres-

ciát, 3. Rivierát, 4. Bergamót, 5. Veronát, 6 Vicenzát, 7. Pa-

dovát, 8. Rovigót.

A Dogato osztály pedig ezen városokat, úgy-mint: 1. Ve-

lencét, 2 Chiogiát, 3. Malamoccót, 4. Brondolót, 5. Grádót,

6. Maranót. 

A trevisói kerület a többinél sokkal termékenyebb, bôvel-

kedik gyümölccsel, borral, lennel és kenderrel, juhval, va-

dakkal s mindennémû jóízû halakkal. Ezen a kerületen

keresztülfolynak: 1. Musone, 2. Dese, 3. Zero, 4. Meschio

és 5. Montegnano rész szerént patakok, rész szerént pedig

folyók. Ennek nevezetesebb városai ezek: 1. Trivigi, 

2. Asolo, 3. Bassano, 4. Castel franco, 5. Coneda, 6. Co-

negliano, 7. Mestre, 8. Motta, 9. Novale, 10. Odereze, 

11. Potubuffole, 12. Seravilla, 13. Cesana, 14. Salvadore, 

15. Cordignano, 16. S. Donato, 17. Zumelle, 18. S. Paulo,

19. Valmarino.
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mindazonáltal S. Gvidóba kalauzt fogadtam, ki a lovak elôtt

menvén, mindenütt a víznek mélységét méregette. 

Az ökörszekerek ezekben a tartományakban csak azzal kü-

lönböznek a mi ökörszekereinktôl, hogy azok – az elsô ke-

rekek sokkal kisebbek lévén a hátulsóknál – elôrehajolnak,

talán azért, hogy kevesebb erôvel lehessen azokat elôbb

mozdítani. Akik magokat a köznéptôl különböztetik, kétke-

rekû szekeren, melybe két rúd közé egy lovat fognak, szok-

tak utazni, de ez oly szûk, hogy abba egy hasas férjfiú nagy

alkalmatlanság nélkül el nem férhet. Ha postán megy vala-

ki, két lovak fogattatnak annak szekerébe, melynek egyi-

kén a postalegény ül. Ha pedig egy valaki hosszabb útra

kocsist fogad fel (kiket itten vettorininek neveznek) ezzel

oly alkut szokás tenni, hogy az utazót a vectorinus tartsa

étellel s itallal; melynek az a haszna, hogy így az utazó már

elôre felszámlálhatja minden szükséges költségeit. 

Az egész velencei uradalom pedig három részre osztattatik;

úgy-mint:

1. A szárazon lévô olasz földekre; 

2. A dalmáciai és albániai birtokra; 

3. Az adriai és joniai szigetekre; 

Mindezek pedig 963. négyszegû mért-földekre terjedvén,

Tyrolissal, Karintiával, Karnioliával és a Mantovai Herceg-

séggel határoznak.84
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soványsága miatt szûkölködik, úgy szinte hal és vad nélkül

is. A levegôég nem minden helyeken egészséges, és mégis

63.000 földlakosokat számlál. Nevezetesebb városai s hely-

ségei ezek: 1. Capo d’ Istria, vagyis Justinopolis, 2. Isola, 

3. Piramo, 4. Umago, 5. Citta Nouva, 6. Parenze, 7. Rovig-

no, 8. Pola.

Capo d’ Istria egy szigetben vagyon, mely régenten Aegi-

dának neveztetett, s a szárazfölddel erôs kôhíd által ragasz-

tatik öszve; a városháznak, mely valaha Pallásnak temploma

volt, egyik oldalán márványkôre e következendô deák ver-

sek vagynak felmetszve:

Palladis rotate fuit hoc memorabile faxum

Effigies, quondam clara haec Urbs, dum aegida manfit,

A Capris Divae sic tum de pelle vocata,

Quae, quoniam reliquos semper superaverit Istres

Artibus ingenii, semper caput esse decorum

Promeruit Patriae, cui tot haec praescititi una,

Inde a Justino, mox Justinopolis, utlro

Princips, & a Venetis dicta est caput Istria tandem

Auspiciis quortum vivat per Saecula tuta.85

Dalmáciát [a] Bója vize, Bosnia és Horvátország kerítik be; és

négy hatalmasságak bírják, úgy-mint: 1. az Ausztriai-ház, 2. a

tö rök császár, 3. a velencei és 4. a ragusai közönséges társa-

ságak. Ezen tartománynak földje rész szerént a számos he-

gyek miatt, rész szerént pedig a lakosoknak kevés száma 
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A friauli föld régenten Forojulium, vagy Forum Juliumnak

neveztetett azért, hogy Julius római császárnak katonasága

itten telelt, s a kereskedést elöl-mozdította; két részre sza-

kasztatik Livengo és Taliamento folyók által, melyek is, mi-

vel a tartomány sok helyeken hegyes s völgyes, a lakosok-

nak gyakran tetemes károkat okoznak. A közel lévô tenger,

a halas tavak s az erdôk a lakosoknak számos eledelt nyúj-

tanak. Bor nélkül sem szûkölködnek; fôképpen pedig se-

lyemmel és lennel bôvelkednek. Nevezetesebb városai ezek:

1. Udine, 2. Cividale, 3. Portogruaro, 4. Palmanova, 5. Per-

denone, 6. Salice, 7. Gemona, 8. Venzone, 9. Tolimezzo, 10.

S. Daniele, 11. S. Vico, 12. Marano, 13. Montefalco. Udiné-

ben érsekség is vagyon, az egész tartomány pedig egy fô-

tanács által – mely 150 nemesekbôl és 80 polgárokból áll –

kormányoztatik, a többi tisztviselôket ez a fôtanács váloszt-

ja. A közönséges egészségnek fenntartásáról 6 udinai lako-

sok aggódnak [gondoskodnak]; a határokra 3 nemesek, 

a gabonára pedig, és a kereskedésre ismét 3 nemesek vi-

gyáznak. A lakosoknak száma ezen városban, miólta azokat

[az] 1511-dik és 1656-dik esztendôben a döghalál nagyon

megvesztegette, csak 12.000-re mégyen. Az egész tarto-

mányban 317.000 lakosok számláltatnak. 

Isztria az Adriai-tengerben félsziget, s a szárazon Karniolá-

val s Forojuliummal határos, neveztetik pedig Isriának Arsa

nevû folyójától, mely régenten Istrónak neveztett, de ennél

a Timaro folyóvíz nevezetesebb. Bôvelkedik pedig a tarto-

mány sóval, olajjal és borral, de gabona nélkül a földnek
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sziget az ô sok halmái miatt, azonban belsô térségét nézvén

egy kaszához hasonlítható; osztattatik pedig 4 kerületekre,

úgy-mint: Oros, Agira, Mezzo és Alschino nevezetûekre.

Hajdani idôkben tündöklött vala Cassiope városa ebben a

szigetbe, és Jupiter híres templomának, mely Szûz Mária

tiszteletére fordíttatott, még most is látszatnak némely ma-

radékjai. Itten vagyon Szûz Máriának egy kôre faragott képe,

mely a nép elôtt különös becsben tartatik.

A velencei nemesek közül sokan laknak ezen szigetben, né-

melyek mint bizonyos tengeri erônek kormányzói, néme-

lyek mint a szigetnek, némelyek pedig mint igazgatói a rév-

partoknak, kik mindazonáltal mindnyájan a fôkormányzónak

– Proveditor General da Mar – igazgatása alatt vagynak. 

A lakosoknak különös öltözetjek elégségesen bizonyítják az

ô régi görög  eredetjeket, ugyanis azért a köznép görög nyel-

ven, de a nemesek olasz nyelven beszélnek.

Az egész velencei uradalomnak népségét ezen lajtromból

könnyen ki lehet venni; számlál pedig lakosokat:

Velence 150.000 Vincenza 30.000

Brescia 50.000 Zára 20.000   

Verona 50.000 Trevigio 19.000

Pádua 40.000 Crema 15.000

Rovigno 15.000 Bassano 12.000

Bergamo 15.000 Belluno 10.000
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miatt termékentelen; nevezetesebb folyóvizei: Karka, Katina

és Narenta. A föld lakosai bátrak, izmosok, takarékosak, erôs

természetûek, s ugyanazért a kereskedésre és hadi szolgálat-

ra fôképpen alkalmatosok. Nagyságára nézve ez a tartomány

fôképpen olajjal, borral, hallal, fával és kenderrel bôvelkedik, 

s ezekkel is kereskedik. Nevezetesebb várak és erôsségek

ezek: 1. Trau, 2. Lesina, 3. Di Nona, 4. Le piazze frontiere, 5.

Isole de Quaruer; ismét 6. Jadra, 7. Sebenitz és 8. Spalato, me-

lyek Sigmond magyar király86 idejétôl fogva a magyar Dalmá-

ciától elszakasztattak, és már akkor is híres erôsségek voltak.

Jadera, Jadra, vagy amint most neveztetik: Zára anyavárosa

Dalmáciának, s ennek lakosai a régi rómaiak maradékja, [és]

Károlynak, szicíliai királynak, a pártosak által itten magyar

királlyá lett koronáztatásáról nevezetes.87 A város most erô-

sebb, mint a rómaiak alatt volt, s védelmére szolgál egy kö-

zel lévô szigetecske, mely rend szerént meg vagyon erôsít-

ve. Itten szokott lakása vagyon egy Generale Proveditornak,

vagyis tartománybéli kormányozónak.88

A velencei uradalomnak nevezetesebb szigetei ezek: 1. Di

Corfu, vagyis Corcyra, 2. Di S. Maura, 3. Ceffalonia, régenten

Cephalonia, 4. Zante, 5. Isola di Carigo, mely szigetek az ô ter-

mékenységekért, lakosainak számáért s szorgalmatosságáért,

kikötôpartjoknak alkalmatos és biztos mivoltáért egy virágzó

tartományhoz hasonlíthatnak. Legnevezetesebb ezek közül

Corfu, deákul Corcyra, az Joniai-tengeren legelsô erôsség a tö-

rökök ellen. Corfunak pedig görög nyelven neveztetik ez a
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ni, de mely más tartományokban nincsen folyamatban, a

legkisebb nemû pénz oly’ csekély, s oly’ vékony, hogy még

a vízben is fenn úszik. A köznép tót nyelven, a nemesebbek

olaszon beszéllenek, de az isteni szolgálat, valamint itten

nálunk, deák nyelven folytattatik.89

A felséges Ausztriai-háznak birtoka Dalmáciában közönsé-

gesen Morlachiának neveztetik, és valaha az Uszcochy nem-

zetnek fészke volt; mely bárdolatlan nemzet mind a tenge-

ren, mind pedig a szomszéd erdôkben tolvajságat ûzött, s

ugyanazért a határos népektôl gyûlöltetett. Morlachia, majd’

egészen erdôs lévén, termékenytelen. Ehhez közel szörnyû

bércek között vagyon Buccari város és révpart. A nép tót

nyelven beszél, s vallása görög; tekintete vad, egészsége tar-

tós, s ugyanazért jó katonák válnak belôlük.

A török Dalmácia határozik egy részrôl Albániával és a ra-

gusai földdel, más részrôl pedig Clissa vidékjével.

Lehetett volna még többet is írni ezen felséges uradalomról; de

ez az én célomra elégséges, úgy, mint aki ezzel nem másra

igyekezett, hanem hogy azoknak, akik valaha hazámból erre

a földre kívánkoznának utazni, némi-nemû utasítást adhassak.

Írtam Aradon, 15. febr. 1796.

Tót-Váradi Kászonyi András,

K. tanácsos és udvarnok.
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Udine 12.000 Cologno 10.000

Corfu 12.000 Coneglia 9.000

Mivel pedig a velencei uradalom földje a ragusai kis társa-

ságnak [köztársaság] birtokával ezen a részen határos, jónak

találtam errôl is egy keveset emlékezni.

A ragusai birtok rész szerént a szárazon vagyon, rész szerént

egynehány szigetekbôl áll. A szárazon lévô birtoknak ha-

tárjai a velencei Albánia, Castel nouva földje és az Adriai-

öböl; az egész tartomány rész szerént hegyes, rész szerént

lapos, terem gabonát, bort és olajt. Nevezetesebb városai

ezen kis tartománynak: 1. Ragusa, 2. Sabiencello, 3. Stagno,

6. Meleda és Lagosta szigetek.

Ragusa régenten Epidaurumnak neveztetett; félsziget lévén

erôs falakkal, tornyokkal mind maga a város, mind pedig a

révpart meg vagyon erôsítve; lakosai a gyakori földindulá-

sak és gyulladásak miatt 5000-en felül nincsenek. A fôkor-

mányzó igazgatja az egész köztársaságot két tanácsnak se-

gedelme által, mely közül a felsônek tagjai a nemességbôl,

az alsónak pedig a polgárokból választatnak. A fôkormá-

nyozónak (ki is vezérnek, dózsénak vagy hercegnek ne-

veztetik) tisztsége csak egy hónapig tart, addig is pedig her-

cegi öltözettel él, és a hercegi palotában lakik. A többi

nemesség közönségesen hosszú, fekete s ujjas köpönyegbe

szokott öltözni, s ezek az al- és felperesek ügyeit ingyen

szokták folytatni. Pénzt is szokott ez a köztársaság verettet-
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A mutató összeállításánál az az elv érvényesült, hogy kitün-

tetett vagy egységesített névnek a hely magyar nevét tekint-

jük (pl. Zágráb, Száva stb.), magyar nyelvû vagy írásmódú

név alak hiányában a jelenlegi hivatalos nevet. 

Adriatikumi-tenger, Adriatikumi öböl, Adriai tenger, Adriai vizek, Adriai

öböl, Adria, velencei tenger (az Adriai-tenger szinonimájaként hasz-

nálja, nem a Velencei-öböl) Adriai-tenger

Agira Korfu szigetének egyik közigazgatási egysége

Alexandria Al Iskandar yah (Egyiptom) – Alexandria

Alschino Korfu szigetének egyik közigazgatási egysége

Ambrosin Aurisina (OL)

Aqvilea, Aquilea Aquileia (OL)

Arsa, Istron Raša (f.)

Asolo Asolo (OL)

Austriai Fö Hercegség Alsó-ausztriai Fôhercegség, 

Felsô-ausztriai Fôhercegség

Banyie Panzano Bagni (OL)

Barchilione Bacchiglione (f.)

Bassano Bassano del Grappa (OL)

Belluno Belluno (OL)

Bergamon, Bergamó, Bergamo Bergamo (OL)

Bója vize Buenë (f.)

Bononia Bologna (OL)

Bosnia Bosznia

Brescia, Brefcia Brescia (OL) 

Brondoló Brondolo (OL)

Buccari Bakar (H) – Buccari / Bakar
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H E L Y N É V M U T A T Ó

csat. csatorna

sz. sziget

f. folyó

H Horvátország

OL Olaszország

SZN Szlovénia

SZM Szerbia és Montenegro területe 

A Ausztria

SZK Szlovákia

Gör. Görögország

Kövér betûvel a településnél magasabb szintû igazgatási egy-

ségeket, történelmi területet, dôlt betûvel a természetföld-

rajzi neveket: szigeteket, folyókat, tengereket, csatornákat

jelöltük.
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Dogato A Velencei Lagúnát közvetlenül 

körülölelô észak-itáliai szárazföldi terület

Faisztritz Slovenska Bistrica (SZN)

Friauli föld, friaúli föld, Forojulium, Forum Julium Friuli

Gemona Gemona del Friuli (OL)

Giudecca, Zsidó-sziget La Giudecca, Giudecca-sziget

Gonovitz Slovenske Konjice (SZN)

Grádó Grado (OL)

Grétz Graz (A) – Gréc

Horvát tartomány, Horvát Ország Horvátország

Isola Izola (SZN)

Isole de Quaruer Kvarner-szigetcsoport / Kvarner

Isola di Carigo Kíthira (Gör.) 

Isztria, Istria, Isria Isztria

Jadra, Jadera, Zara Zadar (H) – Zára

Joniai szigetek Jón-szigetek

Joniai tenger Jón-tenger

Karanthia, Kárinthia, Karinthia Karintia

Karka Krka (f.)

Karniólia, Karniolia, Kárniolia, Karniola Krajna

Katina Cetina (f.)

Keskeny tengeri ág, Canal della Luecca, Canalis Canale 

della Giudecca

Korfu Kérkira (Gör.) – Korfu

La Certosa Isola della Certosa (sz)

La’ Motta, Motta Motta di Livenza (OL)

Lábok Vize Ljubljanica (f.)

Lábok, Labacum, Laibach Ljubljana (SZN)
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Capo de Istria, Justinopolis, Aegida Koper (SZN)

Cassiope Kassiópi (Gör.)

Castel franco Castelfranco (OL)

Castel nouva Herceg-Novi (SZM)

Cattaro Kotor (SZM)

Ceffalonia, Cephalonia Kefalinía (sz.)

Cesana Cessalto (OL) 

Chiogia Chioggia (OL)

Citta Nouva Novigrad (H)

Cividale Cividale del Friuli (OL)

Clissa Klissza (vár Split közelében, Klis helység mellett, H)

Cologno Cologno Monzese (OL) 

Coneda Cornuda (OL)

Coneliano, Coneglia Conegliano (OL)

Constantinopol, Konstantinápoly Istanbul (Törökország) – Isztambul

Cordignano Cordignano (OL)

Corfu, Di Corfu Corcyra Korfu (sz.)

Crema Crema (OL) 

Czillia Celje (SZN)

Csák-tornya Čakovec (H) – Csáktornya

De’dué Castelli Porto di Chioggia

De’tré Porti Porto di Treporti

Del Lido Maggiore Porto di Lido

Dese Dese (f.)

Di Mallamocco, Malamocco Porto di Malamocco

Di Nona Nin (H)

Di S. Maura Lefkász (sz.)

Di Sancto Erasmo Porto di S. Erasmo
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Passavianum Passariano (OL)

Paulo San Polo di Piave (OL)

Perdenone Pordenone (OL)

Pettó, Petovium, Pettau Ptuj (SZN)

Piave, Piave vize Piave (f.)

Piramo Piran (SZN)

Pola Pula (H) – Póla

Portogruaro Portoguaro (OL)

Potubuffole Portobuffole (OL)

Prat della valle Prato della Valle [tér Padovában, akkoriban „mezô”]

Prossecro Prosecco (OL)

Ragusa, Epidaurum Dubrovnik (H) – Raguza

Riviera Riviera del Brenta

Rivo alto Canal Grande

Rovigno Rovinj (H) 

Rovigó Rovigo (OL)

S. Angiolo Isola di Sant’Angelo (sz.)

S. Christophoro San Cristoforo della Pace szigete

S. Clemente Isola di San Clemente (sz.)

S. Cruce Santa Croce (OL)

S. Daniele San Daniela del Friuli (OL)

S. Donato San Doná di Piave (OL) 

S. Giorgio, Szent György szigete San Giorgio Maggiore-sziget, 

I. di S. Giorgio (Maggiore)

S. Gvidó, S. Vico S. Vito al Tagliamento (OL)

S. Secondo Isola di San Secondo (sz.)

S. Spirito Isola di Santo Spirito (sz.)

Sabiencello Pelješac (sz.) 
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Lagosta Lastovo (sz.) 

Legnano Legnano (OL) 

Lendva Lendava (SZN) – Alsólendva

Lesina Hvar (H)

Lisso Isonzó (f.)

Livengo Livenza (f.)

Lizza fusina, Lizza Fusina, Fusina Fusina (OL)

Ludro (f.) Iudrio (f.)

Mantua Mantova (OL) 

Marano, Maranó Marano Lagunare (OL)

Mediolánum Milano (OL) – Milánó

Meleda Mljet (sz.) 

Meschio Meschio (f.)

Mestre Mestre (OL)

Mezzo Korfu szigetének egyik közigazgatási egysége

Montefalco, Mont-falco Montfalcone (OL)

Montegnano Monticano (OL)

Morlachia Black Wallachia, Morlakija, Murlachia, Croatia australis –

Dalmácia része 

Musone Musone (f.)

Nándor-Fejér-Vár Beograd (SZM) – Belgrád

Narenta Neretva (f.)

Novale Noale (OL)

Opesina Opicina (OL)

Oros Korfu szigetének egyik közigazgatási egysége

Pádua, Padua, Padova Padova (OL)

Palmanova, Palma nouva Palmanova (OL)

Parenze Pore  (H)
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Velence Venezia (OL) – Velence

Venzone Vensone (OL)

Veróna, Verona Verona (OL)

Vincenza, Vicentza, Vicenza Vincenza (OL)

Zante Zánkinthosz (sz.)

Zero Zero (f.)

Zumelle Zumelle (ma kastély Bellunónál)

A KÖNYVBEN LEGGYAKRABBAN ELÔFORDULÓ MÉRTÉKEGYSÉGEK, 

FIZETÔESZKÖZÖK

1 font (osztrák–magyar) – 0,56 kilogramm

1 forint – 11,9 gramm tiszta ezüst. 

A forint a XVII. századtól kezdôdôen ezüstpénz. Egy 1753-ban Auszt-

ria, Magyarország és Bajorország között létrejött egyezmény alapján 20

forint 1 márka tiszta ezüstbôl készül, amely 238 gramm.

1 láb vagy lábnyom (osztrák–magyar) – 0,316 méter

1 lépés – 75 centiméter

mérföld, mért-föld, mértt-föld

A mérföld koronként és területenként változó hosszúságú volt. Sôt egya-

zon korban, egy területen is elôfordult, hogy többféle mérföldben szá-

moltak. Nem tudni, hogy a szerzô melyiket használta.

mérô

A mérô koronként és területenként változó ûrmérték volt. Pozsonyban

például 62,498 liter volt 1 mérô, míg Pesten 93,747 liter. Kászonyi fel-

tehetôen a pesti mérôt használta.

1 öl – 1,9 méter
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Salice Sacile (OL)

Salvadore Salgareda (OL) 

Sebenitz Sibenik (H)

Seravilla Sernaglia della Battaglia (OL)

Seriola Seriola (csat.)

Session Sistiana (OL)

Sile Sile (f.)

Spalato Split (H) – Spalató

Stagno Scedro (sz.) 

Stiria, Stíria, Styria Stájerország

Sz. Római Birodalom Német-római Birodalom/Császárság

Szala Vármegye Zala vármegye

Szent Ilona szigete, S. Helene Isola di S. Elena (sz.)

Taliamento, Talliamento, Taliamentó Tagliamento (f.)

Tergyeszt, Tergestum, Triest Trieste (OL) – Trieszt

Timaro Reka (f.)

Tolimezzo Tolmezzo (OL)

Torre Torre (f.)

Trau Trogir (H) – Trau

Trevisó, Trivigi, Trevigio Treviso (OL)

Trevisoi rész, trevisiai kerület Treviso

Tyberis Tevere (f.)

Tyrolis, Tyrólis Tirol

Udertzo, Odereze Oderzo (OL)

Udine, Udina Udine (OL)

Umago Umag (H)

Valmarino Cison del Valmarino (OL) 

Varasd Varaždin (H) – Varasd
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J E G Y Z E T E K

1 Kászonyi a kikötôvárosokat nevezi tengeri végvárosoknak,

a kikötôket pedig révpartnak.

2 II. András Árpád-házi magyar király volt, 1205 és 1235 kö-

zött uralkodott.

3 A szerzô a horvát bán székhelyére utal, banatus ugyanis 

latinul bánságot jelent. Késôbb, ahogy Kászonyi is írja, a bán

székhelye Zágráb lett, mely ma ismét Horvátország fôvárosa.

4 A minoriták a ferences rendiek egyik fô ága. A ferences

rend alapítója, Assisi Szt. Ferenc, követôinek a krisztusi sze-

génységet írta elô regulájában. A rend másik fô irányzatával, a

kapucinusokkal ellentétben a minoriták a rendalapító által elô -

írt szabályokat enyhébben magyarázták, így például in gatlan

haszonélvezetét és más jövedelmet sem tartottak kizártnak.
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11 Trieszt 1382-ig Velence birtoka volt, amikor a chioggiai há-

borút lezáró békeszerzôdés értelmében sok más területtel együtt

elvesztette azt. Ezt a várost azonban – ellentétben a többi el-

vesztettel – soha többé nem sikerült visszaszereznie. Néhány év-

tôl eltekintve a XVIII. és XIX. században Trieszt Ausztriához, majd

a trianoni döntésig az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozott.

Ekkor kapta meg az elsô világháborút lezáró versailles-i béke-

szerzôdés értelmében Olaszország. VI. Károly császár 1719-ben

szabad kikötôvé tette. Kászonyi ebben a státusában járt a város-

ban. Néhány év tizeddel késôbb már Ausztria legfontosabb kikö-

tôvárosaként császári rendelettel birodalmi város lett, 1867-tôl

pedig környezetével együtt tartományi jogot nyert.

12 A „frígyes” tartományokon Kászonyi vélhetôen a szövetsé-

ges tartományokat, országokat érti.

13 A jezsuita szerzetesrendet (Jézus Társasága) Loyolai Szt. Ig-

nác, egy spanyol lovag alapította 1540-ben. Az alapító szerint

a rend célja a lelkek keresztény életben és hitben való gyara-

podásának elômozdítása – prédikációk, lelki gyakorlatok, az if-

júság és tudatlanok oktatása, gyóntatás és lelki vigasztalás által.

A rend fô elve: Isten nagyobb dicsôségének terjesztése. A rend-

ben szigorú hierarchikus viszonyban álltak egymással a szerze-

tesek. A rendfônök (generális), aki Rómában székel, közvetle-

nül a pápának van alárendelve. A jezsuiták az egyházi ink vizíció

legelszántabb harcosai voltak. Kászonyi korában Európa-szerte

nagy üldöztetést kellett elszenvedniük. A XIX–XX. századtól kez-

dôdôen a rend ismét elfogadottá vált. 
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5 A kapucinusok szintén a ferencesek egyik fô ága. Amikor a

ferencesek már nem tartották be olyan szigorúan az Assisi Szt.

Ferenc által elôírt szabályokat, néhányan – Matteo di Bassi ve-

zetésével – önálló szerzetesrendet alapítottak, hogy maradék-

talanul alávessék magukat a rendalapító tanításának.

6 Hunyadi Jánosnak, Magyarország elsô kormányzójának halála

után Cillei Ulrik gróf, saját hatalmának biztosítása érdekében, a

Hunyadi-ház hatalmának megtörésére törekedett. Nándorfehérvá-

ron viszont óvatlanul besétált Hunyadi László csapdájába, aki meg-

ölette ôt. Hunyadit késôbb e tettéért kivégezték. Hunyadi László

története késôbb számos festôt, irodalmárt és zeneszerzôt ihletett

meg, így személye nem csak a történelemben vált ismertté.

7 A Német-római Birodalom hercege.

8 A harmatkása, réti harmatkása (latinul Glyceria fluitans) kb.

mákszem nagyságú, sárga, barnássárga magvú növény, melybôl

a köleskásához hasonló ételt lehet fôzni.

9 A „vandalus nyelven” kifejezéssel Kászonyi feltehetôen nem

arra céloz, hogy a népvándorlás idején az Odera tájáról Itáliá-

ba betört germán népcsoport által használt nyelven beszél a

„köznép”, hanem arra, hogy az e területeken élô lakosok szá-

mára érthetetlen nyelven beszélnek.

10 Habsburg Károly VI. Károly néven volt német-római császár

és III. Károly néven magyar király 1711 és 1740 között.
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Valójában távolról sem földöntúli, hanem nagyon is valóságos

okoknak köszönheti Velence a létrejöttét. Ez az ok a népván-

dorlás volt.

A 400-as években elôször a gót betörések, majd Attila hunjai

elôl menekültek Padova, Aquileia, Concordia és más közeli vá-

rosok lakosai a környezô szigetekre. 421-ben Padova tanácsa

egyik határozatában már említi az itt újonnan épülô várost. Eh-

hez a dátumhoz kötik Velence alapítását. A szigetek lakói egy-

szerû halászok voltak, mindenféle államszervezet nélkül. Aqui-

leia a hunok 452-es betörése elôtt a térség legmeghatározóbb

hatalma volt, polgárai – csakúgy, mint a fent említett városokéi

– római kultúrán nevelkedtek. Leginkább a gazdagabbaknak és

elô kelôbbeknek sikerült elmenekülniük az ostromlott városok-

ból, és menedéket találniuk az ostromlók által bevehetetlen szi-

geteken. A legfontosabb szigetek Caorle, Eracleia, Jesolo, Tor-

cello, Murano, Malamocco és Chioggia voltak. A bevándorlóknak

és az ott lakó egyszerûbb népeknek az összeolvadásából jött

létre Velence népe. Természetesen eltérô kultúrájuk miatt so-

hasem olvadtak igazán össze, a bevándorlók mindig egy felsôbb

társadalmi osztályt képeztek.

18 Velence tehát több mint száz kis szigetre épült egy mo-

csaras lagúnában. A város lakosainak száma azonban egyre gya-

rapodott, így rákényszerültek, hogy a tengert meghódítva a szi-

getek között építsék fel házaikat. A technika lényege az volt,

hogy szurokkal bekent hatalmas vörösfenyô cölöpöket – me-

lyeket Dalmáciából hoztak – szorosan levertek egymás mellé a

tenger (lagúna) fenekére oly mélységbe, hogy az a lazább ho-
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14 A miserere barátok (mizeriek vagy misericordiánusok) az Is-

tenes Szent Jánosról elnevezett irgalmasrend tagjai. Hívják ôket

még irgalmas testvéreknek vagy irgalmasoknak is. (A miserere

egyébként az 50. zsoltár kezdôszava latinul, ami annyit tesz: ir-

galmazzál vagy könyörüljél.) Az irgalmasrendet Spanyolország-

ban alapította Giovanni Ciudad, a késôbbi Istenes Szent János.

Halála után a rend gyors fejlôdésnek indult Európa-szerte, de ha-

mar eljutott az ekkor felfedezett Amerikába is. A rend tagjai vi-

lágszerte, így hazánkban is gyógyítással foglalkoznak, ôk végzik

a Vatikán egészségügyi ellátását is. Jelenleg összesen 217 kór-

házban tevékenykednek. A közösség jelmondata: „Kapunk tárva,

a szívünk még inkább”, a közösség hivatása pedig a betegápolás.

15 A szerzô az árapály jelenségét tapasztalta „nagy megelége-

déssel”.

16 A Scudo di Franca (Franciaország pajzsa) nevezetû fogadó

Velence egyik leghíresebb és leglátogatottabb szálláshelye volt.

Sok herceg is megszállt itt a XVIII. században. A fogadó a Rial-

to híd közelében, a Riva del Carbonon emelkedett, s már 1661-

bôl írásos emlék van létezésérôl. Érdekesség, hogy Kászonyi

látogatásakor nôi tulajdonosa volt.

17 Velence alapításáról sok legenda létezik – például, hogy a

várost nem emberkéz alkotta, hanem titokzatos módon maga-

sabb rendû lények hozták létre –, melyek abban mind meg-

egyeznek, hogy az alapítók hittek Velence felemelkedésében,

nagyhatalommá válásában.
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lehetetlen felfordulnia. Párját ritkító elmés, kitünô szerkezetû

jármû. Nyáron nyitott, szellôs, izléses vászon menyezet óvja 

a bennülôket a nap heve ellen; rendszerint azonban, középen,

hol a két felettébb kényelmes, puha párnázatu bôrtámlány van,

s azokkal szemben két kisebb kisegítô ülôhely, egy teljesen el-

zárható fedél borul reá, ajtóval, faellenzôs ablakokkal, mely fe-

delet felze-nek neveznek a velenczeiek.

Belül gazdagon és ízléssel van díszítve, a gondola minôségéhez

képest, aranyozásokkal, tükrökkel s selyem és bársony redô-

zetekkel, függönyökkel, az aljában szônyeggel, kívülrôl azon-

ban valamennyi egyformán, a legelôkelôbb magán, fôuri gon-

dolák is, fekete posztóval bevontak, felül egyetlen egyszerû

gombkötö-mûvû rojtdísszel, a mi az igazat megvallva az elsô 

látásra rendkívül gyászos, lehangoló benyomást tesz az ide-

genre, és a mely komor külsô a legérthetetlenebb ellentétet ké-

pezi a csinos, kecses, olykor meglepôen gazdag belsô beren-

dezéssel.

Ám annak története van. És pedig kétféle okát adták nekünk a

jó velenczeiek.

Az egyik versio szerint a XV. században, a gondolák kiállítása

körül oly óriási fényüzést üzött mindenki, a ki csak tehette, de

különösen a vagyonos osztály, hogy végre is közmegbotrán-

kozást szült a dolog s a nagy tanács törvényt hozott, hogy azon-

tul minden gondolának egyszerünek kell lennie, megtiltották

az u.n. ünnepi uszályok alkalmazását […] s elrendelték, hogy

semmiféle gondolát más színre, mint feketére festeni nem sza-

bad, s hogy a felzét, a tetôt szintén csak egyszerû fekete posz-

tóval lehessen bevonni! Csak az idegen hatalmasságok követ-
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mok- és agyagréteget áttörve behatoljon az ún. „caranto” ré-

tegbe (homok és agyag váltogatott tömör rétege), amely szi-

lárd alapot biztosít az építkezéshez. Az így létrejött sík fafelü-

letre még valamennyivel a víz szintje alatt kezdték meg a fal

felépítését a vizet jól tûrô isztriai márványból. A technika tar-

tósnak bizonyult, hiszen Velence épületeinek nagy része több

mint 400 éve áll, de nem ritkák a 600-800 éve épült házak,

templomok sem. Mindazonáltal az utazó nemritkán észlelheti

paloták vagy bazilikák látogatása során, hogy a padozat hullá-

mos. Ennek oka, hogy az idôk során a cölöpök fölött lévô szi-

getelô felsô réteg meglazult, de nem ritka az sem, hogy a cö-

löpök nem ugyanolyan mértékben süllyedtek meg.

19 Dessewffy Arisztid Velencze címû könyvében éppen száz

évvel késôbb így ír a gondoláról, Velence egyik legismertebb

szimbólumáról:

„Annyi bizonyos, hogy abban a mi Velenczének a megszokot-

tól elütô, eredeti jelleget ad, igen nagy része van a gondolá-

nak.

A legkarcsúbb, a legkecsesebb vízi jármû, mely valaha létezett

s a mellett tagadhatatlanul a legkényelmesebb a legelôkelôbb

és a legsajátszerûbb!

Két három ölnyi hosszú, de csak 4-5 lábnyi széles. Eleje és há-

tulja erôsen felfelé hajlott, csak közepe nyugszik a víz tükrén.

Nem a vízben, hanem a vízen jár, elég hozzá 1-2 hüvelyknyi (kb.

2,5-5 centiméter) felület, hogy azon tova csússzék. A legcseké-

lyebb zátonyos lagúnákon is azzal a könnyûséggel mozog, mely-

lyel a legmélyebbeken, s teljes biztonság érzetével ülünk benne,
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20 Kászonyi itt a Canal Grandéra gondol, melyet 1495-ben

VIII. Károly francia király követe a világ legeslegszebb utcájá-

nak nevezett. A Canal Grande a Brenta folyó fô ágát követi. Ez

Velence fô közlekedési útvonala és egyben a legnagyobb csa-

tornája: több mint három kilométer hosszú, és 30-70 méter szé-

les. A csatorna mintegy 5 méter mély, így a középkorban, illet-

ve a kora újkorban a legnagyobb tengeri hajók is közlekedhettek

rajta. Partját több mint 100 épület szegélyezi, melyek jellemzô-

en a velencei arisztokrácia palotái.

21 A Rialto hidat, mely Velence egyik szimbóluma, Antonio da

Ponte építette 1588 és 1591 között. Korábban a Rialto fából ké-

szült, és felvonóhíddal rendelkezett, hogy a nagy gályák is el-

férjenek alatta. 1588-ban, amikor a negyedik fahíd életveszé-

lyessé vált, pályázatot írtak ki egy új, kôhíd megépítésére. 

A pályázaton Antonio da Ponte Michelangelót, Palladiót és San-

sovinót elôzte meg. A híd magassága 7 és fél méter, a pillér -

ívek közti fesztávolság pedig 48 méter lett, így a gályák – most

már felvonóhíd alkalmazása nélkül is – elfértek alatta. Közép-

sô, fôútvonalát valóban kereskedôk üzletei szegélyezik, a két ol-

dalsó mellvédes gyalogjáróról pedig csodálatos kilátás nyílik a

Canal Grandéra. A Rialto – mely Velence legnagyobb szigeté-

rôl, a Rivo Altóról kapta a nevét – a város történelme során

mindig kiemelt, sôt stratégiai jelentôséggel bírt. 1854-ig ez volt

az egyetlen híd, melyen át lehetett kelni a Canal Grandén. Meg-

építése technikai bravúrnak számított. A XVI. században, a ki-

vitelezési munkálatok megkezdésekor sokan vitatták, hogy le-

hetséges-e ekkora kôhidat építeni. A legenda szerint egy kofa
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ségeinek gondoláival tettek kivételt, azok azontul is az illetô ál-

lamnak, vagy a követnek szineivel és czimereivel voltak feldi-

szithetôk.

A másik versio szerint az általános fényûzés, melyet minden

egyéb irányban megtürtek, állitólag csak ürügy volt. Az igazi

okot oda vezetik vissza, hogy a tizek tanácsának tagjai s egyéb

elôkelô közegeik gyakran személyesen vezették a fontosabb

nyomozásokat, s ilyenkor terhükre volt, hogy a gondoláikra

festett családi szineik és czimereik révén felismerjék és titkos 

utjaikban megfigyelhessék ôket; azért hozatták meg a nagy ta-

nács által a fennidézett törvényt. Valamennyi gondola egyfor-

mán fekete mezt öltvén, szabadon, minden feltünés elkerülé-

sével közlekedhettek. Ellenben az idegen hatalmasságok

képviselôinek az udvariasság ürügye alatt azért hagyták meg

gondoláik elôbbi jellegét, hogy annál könnyebben figyelhes-

sék meg azoknak minden utját; bárha nem szenvedhet kétsé-

get, hogy a követségek tagjai és ügynökei, ha titkos czélokkal,

bizalmas ügyekben jártak el, aligha használták rendes gondo-

láikat!

Ki írhatná le a gondolának multját, történetét!? Ilyen tanulmány

maga vaskos kötetet tenne ki. Ki tudná, hány szerelmes szivet

ringatott, óvott, védett, titokzatos ölében; s viszont hányat árult

el, mikor a féltés, sötét gyanú és fékezhetetlen bosszuvágy ker-

gette szilaj szenvedélyek daemonjainak volt leselkedô, áruló esz-

köze! Végig szolgált minden szenvedelmet; pompából, öröm-

bôl, fénybôl – s fájdalom, rettegés, borzadályból egyaránt kivette

részét! Köny és mosoly, szerelmi csók és bosszuló tôr, kéj és

halálsóhaj […] váltakozva, meghittjei voltak mindannyian!”
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az építészeket gúnyolva kijelentette, hogy kész magát eleve-

nen megégettetni, ha a Canal Grandén valaha kôhidat tudnak

emelni. A velencei hatóságok nem szerették a közbotrányoko-

zást, ezért a híd elkészültekor a kofát a saját maga által meg-

nevezett büntetéssel sújtották.

22 A városban 1888-ig csak ciszternakutak – a szerzônél „kô-

vermek” – voltak. A városképnek mindazonáltal jót tett ez a la-

kosok számára cseppet sem kellemes helyzet, hiszen így ma is

gyönyörködhetünk a város minden terecskéjén felállított díszes

kutakban.

23 Korábban a Velencei Nagylagúnába és onnan a városba hét

helyen lehetett hajóval bemenni a nyílt tengerrôl. Kászonyi eb-

bôl ötöt ismert. Ezek: Porto di Treporti (Kászonyinál De’ tré Por-

ti – Hármas-rév), Porto di Lido (Kászonyinál Del Lido Maggiore

– Nagy-part), Porto di S. Erasmo (Kászonyinál Di Sancto Eras-

mo – Sz. Erasmus), Porto di Chioggia (Kászonyinál De’ dué Cas-

telli – Kettôs erôsség) és Porto di Malamocco (Kászonyinál Di

Mallamocco – Malomokói-rév). Mára a város védelme érdeké-

ben csak három „vízi kaput” hagytak meg ebbôl. Ezek a Porto

di Chioggia, a Porto di Malamocco és a Porto di Lido.

24 A Szent Márk-bazilika építésérôl végrendeletében Giusti-

niano Partecipazio dózse rendelkezett, aki a szent holttestét Ve-

lencébe hozatta. 836-ban történt meg az alapkôletétel. A Dózse-

palotához hozzáépített elsô templom azonban elpusztult: a IV.

Pietro Candiano dózse elleni lázadás során, 976-ban felgyújtot-

Velencei monostor kerengô  je
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ratban Konstantinápolyból zsákmányolt kincsek (például a fô-

homlokzatot díszítô quadriga is, melyet Kászonyi „négy szörnyû

nagyságú, rézbôl vert s megaranyozott lovak”-ként említ). Ösz-

szefoglalva tehát: stílusára nézve az olasz-bizánci a jellemzô,

de a XIV. századtól a gótika és a XV. századtól a reneszánsz is

erôteljesen rányomta bélyegét. A belsô tér díszítésére is bizán-

ci mûvészeket alkalmaztak. A templom építésére 80 éven ke-

resztül évi 8000 dukátot biztosított az állam, de az építkezésre

a dózsék saját vagyonukból is jelentôs összegeket áldoztak.

25 A Szent Márk-bazilika kincstári tárgyainak háromnegyed ré-

sze – Agostino Pertusi professzor szerint – Konstantinápoly frank-

velencei uralmának idejébôl (1204–1261) származik. A Kászonyi

által is említett drágaköveken és kincseken kívül ekkor került Ve-

lencébe a Szent Kereszt fája, egy Krisztus vérét tartalmazó am-

pulla, Keresztelô Szent János koponyája és Szent György karja.

Ez pedig a középkori emberek számára nagyobb értéket jelen-

tett, mint a nemesfém, sôt, az ereklyék birtoklása jelentôsen

emelte az állam tekintélyét is.

26 Kászonyi a templom udvarának, illetve a város fô „piat-

szának” nevezi a Szent Márk teret. Amikor Napóleon elôször

meglátta, így kiáltott fel: „La place Saint-Marc est un salon au-

quel le ciel seul est digne de servir de voute” (A Szent Márk tér

olyan szalon, melynek csupán az égbolt szolgálhat megfelelô

mennyezetül). Velence legnagyobb terét a Procuratie Vecchie,

a Procuratie Nuove, az Ala Napoleonica, az óratorony, a Szent

Márk-bazilika és a bazilika harangtornya, a Campanile határol-
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ták a palotát, s vele együtt a templom is a tûz martalékává vált.

Candiano dózse utóda, I. Pietro Orseolo kezdte meg az új temp-

lom építését, de csak sokkal késôbb, Vitale Falier dózse ural-

kodása alatt (1084–96) készült el. A fôépület már állt ugyan

1071-ben, de a márványburkolattal csak 1085 és 1094 között

látták el. Egyesek szerint 1085-ben, mások szerint 1094-ben

szentelték fel, de az biztos, hogy Vitale Falier uralkodása alatt.

A bazilikát bizánci mûvészek építették bizánci stílusban. 1106-

ban ismét megrongálta a tûz, a károkat azonban gyorsan hely-

reállították. A köztársaság bukásáig nem volt olyan dózse, aki

legalább valamit ne szépített volna rajta. Többek között ez az

oka annak, hogy szinte egyik részérôl sem lehet pontosan meg-

mondani, mikor épült. Alapvetôen a bizánci stílus a jellemzô

rá, ezt azonban a XIV. századtól kezdôdôen kiszorította a góti-

ka. Ekkor készültek a külsô tornyocskák, boltívek, belül pedig

több belsô kápolna és fülke. A gótikát a XV–XVI. században a

reneszánsz váltotta föl. Ekkor azonban a „helyet fölöslegesen

foglaló” mozaikokat – melyeket Kászonyi szenteknek „nem fa-

ragott, hanem számtalan apró kövekbôl mesterségesen öszve-

helyheztetett és simára pallérozott ábrázolatjai”-nak nevez – Tin-

toretto és Tiziano tanítványai leverték, s a templom közel felét

saját alkotásaikkal díszítették. A XVII. századból valók a legké-

sôbbi mozaikok. A gót részeket még csak meg lehet külön-

böztetni a korábbi, bizánci részektôl, azonban a XII–XIII. szá-

zadi építkezéseket – melyek szándékosan teljes összhangban

voltak a korábbiakkal – már sokkal bajosabban. A legtöbb díszt

és kincset egyébként a XIII. század elején kapta a templom, hi-

szen ekkor áramoltak Velencébe a negyedik keresztes hadjá-
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egy földrengés után helyreállította. A ma látható torony nem az

eredeti, az ugyanis 1902. július 14-én váratlanul összedôlt. Tíz

év alatt azonban eredeti helyén és formájában újra felépítették.

A torony 98,5 méter magas, s csúcsán valóban ott áll a Barto-

lomeo Bon alkotta szélkakas – a rézbôl vert nagy angyal, mely

Kászonyi szerint e torony egyetlen ékessége. A köztársaság ide-

jén a torony mindegyik harangjának (összességében ötnek)

megvolt a maga szerepe. A marangona a munkanap elejét és

végét kongatta, a maleficio kivégzést jelentett, a nona délben

szólt, a mezza terza a szenátorokat hívta össze a Dózse-palo-

tába, a trottiera pedig a Nagytanács ülését hirdette.

30 Ez az a kis templom – a San Geminiano –, melyet Napó-

leon 1807-ben leromboltatott, hogy helyet teremtsen az Ala Na-

poleonicának.

31 Ez a „kisebb piatsz” a Piazetta. Ezt a teret – mely egyik ol-

dalával közvetlenül csatlakozik a Szent Márk térhez – másik há-

rom oldaláról a Dózse-palota, a tenger és az 1588 és 1591 kö-

zött épült Libreria Sansoviniana, Velence legrégebbi könyvtára

határolja.

32 A hercegi palota (Dózse-palota) története szorosan össze-

függ a hivatalok és állami szervek változásaival, fejlôdésével, il-

letve az új szervek létrejöttével. A legnagyobb hatást a Nagyta-

náccsal kapcsolatos változások gyakorolták az építkezésekre.

Amit mi egy palotának látunk, a velenceiek négy különbözô in-

tézménynek fogták fel, hiszen itt kaptak helyet az állam irányítás
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ják. A Procuratie Vecchiét Mauro Codussi tervezte, s a XV. szá-

zadban épült a Szent Márk prokurátorai számára. Az épületben

ma irodák találhatóak. A Procuratie Nuovét, mely éppen szem-

ben áll a Vecchiével, Sansovino tervezte a XVI. században, de

teljesen csak 1640-re készült el. Napóleon megszállása alatt ez

volt a királyi palota, most itt található a Museo Correr, Velence

város- és államtörténeti múzeumának nagy része. A paloták ár-

kádjai alatt elegáns üzletek vannak. Az Ala Napoleonica a tér

legújabb épülete, melyet Napóleon a velencei polgárok egyik

kedvenc kis templomának, a San Geminianónak lerombolása

árán a város megszállásakor bálteremnek építtetett. Ebben az

épületben található a Museo Correr gyûjteményének egy része.

Amikor Kászonyi ott járt, ez az épület még nem állt. 

27 Az óratorony (Torre dell’ Orologio) 1496 és 1499 közt épült,

és Mauro Codussi munkáját dicséri. Minden évben két napon (ál-

dozócsütörtökön és vízkeresztkor) a háromkirályok minden órá-

ban kilépnek az oldalajtó mögül, és meghajolnak Szûz Mária és

a gyermek elôtt. Az óra – melyet eredetileg a tengerészeknek ter-

veztek – mutatja a hold és a csillagképek változásait. Az épület

tetején valóban két nagy bronzfigura – közismert nevükön: a

mórok – üti el az órákat kalapáccsal egy hatalmas harangon.

28 A három bronzból – és nem fenyôfából – készült zászlórúd

ma is ott áll a Szent Márk téren.

29 „Szent Márk tornya”, a Campanile 1173-ban épült, de mai

formáját a XVI. században nyerte el, amikor Bartolomeo Bon
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A gótikus stílus 1301-tôl figyelhetô meg, amikor az új Nagy Ta-

nácsterem építéséhez fogtak. A Nagytanács 1309-ben vehette

elôször használatba. Több mint száz évig (1423-ig) szolgált ülé-

seinek színhelyéül. Késôbb újabb termeket építettek hozzá, míg

végül a XVI. századra a gótika teljesen kiszorította a bizánci stí-

lust. Az 1300-as évek elején épültek az ún. ólomkamrák, melyek

borzalmas börtönök hírében álltak. A tévedések eloszlatása vé-

gett említem meg, hogy ezek a szobák nemhogy kegyetlensé-

gükrôl, de komfortjukról voltak ismertek. Még a tetejüket is fá-

val burkolták, s szellôzésük is volt. Ez pedig már önmagában

is elég ahhoz, hogy az általános középkori börtönviszonyokat

figyelembe véve „luxusbörtönnek” minôsíthessük. Az ólomhoz

csupán annyi közük volt, hogy a harmadik, azaz legfelsô eme-

leten helyezkedtek el, s a palota tetôszerkezetében ólom is volt.

Ez azonban a „klimatikus viszonyokat” a legkevésbé sem be-

folyásolta, tehát szó sem lehetett olyan rémtörténetekrôl, hogy

például a rabok elevenen elégtek volna cellájukban. (Az az ol-

vasó, aki jobban meg akarja ismerni a velencei börtönviszo-

nyokat, olvassa el Giacomo Casanova emlékirataiból a Szökés

az ólomkamrákból címû fejezetet, s így valós képet alkothat a

témáról.) 

1340-ben ismét egy új Nagy Tanácsterem építésérôl döntöttek,

a régi ugyanis szûknek bizonyult, s a kilátás sem volt megfele-

lô. Ekkor kezdték építeni a Nagytanács számára azt a termet,

amely ma is ugyanott áll, mint akkor, azaz a palota tenger fe -

lô li oldalán. A termet természetesen sokszor átalakították, de a

helye ma is pontosan ott van, ahol régen, és az alakja is ugyan-

olyan maradt. Az építések vezetésére két procuratort választot-
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szervei, az állami hivatalok, a börtön és a fejedelmi lakhely, a tu-

lajdonképpeni palota. 

Akárcsak a Szent Márk-bazilikára, a Dózse-palotára is rányom-

ta bélyegét az a három stílus, amelyet a velencei építészet há-

rom fô formálójaként tartanak számon: nevezetesen a bizánci,

a gót és a reneszánsz jegy. A bizánciból mára már semmi sem

maradt, a másik kettô pedig közösen alkotja az épületet. 

A bizánci stílusú palota építéséhez már valószínûleg Agnello

Partezipazio hozzákezdett, amikor 814-ben áthelyezôdött a kor-

mányzat székhelye a Rialtóra. Minden valószínûség szerint ez

is egy komolyabb palota lehetett, hiszen egy krónika kijelen-

tette, hogy – II. Pietro Orseolo uralkodása idején – III. Henrik

német-római császár látogatásakor „gondosan megnézegette a

palotának minden szépségét”. Ez még az eredeti – Agnello Par-

tezipazio-féle – épület volt, amelyet ugyan a IV. Pietro Candi-

ano uralkodása alatti tûzvész megrongált, ám a károk koránt-

sem voltak olyan mértékûek, mint a Szent Márk-bazilika

esetében. A palotát valószínûleg kisebb javításokkal rendbe le-

hetett hozni. Ezeket a munkálatokat I. Pietro Orseolo végeztet-

te el, de nincs kizárva az sem, hogy csak fia, II. Pietro Orseolo

idején került sor erre. 1106-ban, akárcsak a bazilikát, újból meg-

rongálta a tûz, de még V. Henrik császár látogatása elôtt (1116)

ismét rendbe hozták. Sebastiano Ziani dózse uralkodása idején

(1172–1178) kibôvítették és felújították. Emlékeztetôül hadd

idézzem fel azt, hogy a Nagytanácsot 1172-ben alapították, s

talán e tanács helyigénye volt az oka a bôvítésnek. Ezután több

mint száz évig nem nyúltak az épülethez, s a következô vál-

toztatás már a gótika jegyeit viselte magán. 
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építhették volna. Erre azonban nem volt lehetôség, hiszen az

államkincstárnak ekkor sokkal inkább a külsô és közvetlen ve-

szélyek elhárítására kellett anyagi bázisát feláldoznia, s így szó-

ba sem jöhetett egy ilyen jellegû kiadás. Félve viszont attól, hogy

ha a javaslat a tanács elé kerülne, mindezek ellenére megsza-

vaznák az új palotarész megépítését, törvénybe iktatták, hogy

1000 arany bírságának terhe mellett tilos a régi palota újjáépíté-

sére javaslatot tenni a Nagytanácsban. 1422-ben azonban Tom-

masso Mocenigo dózse saját vagyonából a tanácsterembe vitet-

te a nevezett összeget, és javaslatot tett a Palazzo Vecchio

újjáépítésére. A javaslatot természetesen elfogadták, és már a

következô év tavaszán hozzákezdtek a bontáshoz. A piazzettai

homlokzat a tenger felôli homlokzat folytatása volt, s stílusban

is követte azt. 1441-ben készült el a Porta della Carta, mely a pi-

azzettai bejárata lett a palotának. Az építkezések azonban ezzel

nem fejezôdtek be. Christoforo Moro dózse uralkodása idején,

1462-ben készült el a Szent Márk-bazilikával határos fal belsô

része (külsô része nincs ennek a falnak, hiszen az közös a ba-

zilikával), s így az új rész elérte az 1301–1309-ig épülteket, tel-

jesen kiszorítva ezzel a bizánci stílust. Alighogy elkészültek a

munkálatokkal, 1479-ben nagy tûzvész pusztított a palotában,

mely tönkretette majdnem az egész, 1301–1340-ig épült, csator-

na felôli részt. Ezt a kor legjelesebb mûvészei építették újjá. Ek-

kor építette meg Pietro Lombardo az Óriások lépcsôjét is. A ja-

vítási és építési munkálatokkal a XVI. század közepére végeztek.

Majd száz évvel a legutolsó tûzvész után, 1574-ben a palota je-

lentôs része ismét a tûz martalékává vált. Ebben elpusztult a

Nagy Tanácsterem, a tengerre nézô rész összes felsô emeleti ter-
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tak évi 80 arany fizetéssel. A munka az 1360-as évek közepére

készült el, bár a mennyezetfreskók csak 1400-ban, az erkély

pedig még késôbb. 1423-ban ülésezett itt elôször a Nagytanács.

A terem nem foglalja el teljesen a tenger felôli homlokzatot,

csupán körülbelül kétharmad részben. Olyan magas termet

akartak építeni, mint a két hozzátapasztott emelet (a maradék

egyharmad rész). Egyszóval a terem olyan magas, mint a két

emelet együtt, amelyhez hozzáépült a tenger felôli homlokza-

ton. Ebbôl kifolyólag felmerült a kérdés, hogy vajon az új ta-

nácsterem homlokzati ablakait feljebb emeljék-e a többi hom-

lokzati ablakhoz képest a terem és az ott található freskók jó

megvilágítása végett, vagy hagyják egy vonalban a többivel. Ha

nem emelik följebb, a terem nem kap megfelelô megvilágítást,

ami nemcsak a freskók esztétikai értékét csökkenti, hanem a he-

lyiség hangulatán és komfortosságán is nagymértékben ront.

Abban az esetben viszont, ha följebb emelik, aszimmetriát okoz

a tengerre nézô homlokzaton, hiszen négy ablak följebb lesz a

többinél. Kifejezi a velencei értékrendet a döntés: az ablakokat

följebb emelték. A homlokzaton mindez ma is látható. Ez az év

tekinthetô a palota gótikus korszaka végének is. 

A palotára ezt követôen már a reneszánsz stílus vált jellemzôvé.

Az új tanácsterem megépülésével – a 60-as évek közepétôl –

szembeszökô volt a különbség a vízre nézô gyönyörû új gótikus

és a Piazzetta felôli régi, roskatag, bizánci homlokzat között.

Nem is beszélve arról, hogy a mai Schiavoni rakpart ekkor még

nem létezett – csupán egy keskeny járda húzódott a helyén –,

tehát a Piazzetta felôli rész számított a fôbb homlokzatnak. 

Elvileg a Palazzo Vecchiót – ahogy a bizánci részt nevezték – át-
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válhattak. Jelentéseiket olyan oroszlánfejes és más alakokat áb-

rázoló nyílásokon kellett bedobniuk, amilyenekrôl a szerzô be-

szél. (Ma már csak az egykori dombormûvek helyei és a nyílá-

sok láthatóak a Dózse-palota belsô folyosóinak falain, mert

Napóleon a város meghódításakor a szabadság nevében lesze-

dette ôket.) A feljelentéseket összegyûjtötték és továbbították a

megfelelô helyre. Érdekességként megemlítem, hogy a titkos

feljelentést nem a vádló nevének titkossága miatt nevezték így,

hiszen 1387-tôl kezdôdôen nem lehetett névtelen feljelentést

tenni, s ha az érintett nem is, a vizsgálók, az inkvizítorok min-

dig ismerték a feljelentôt. A névtelen feljelentéseket elégették.

34 A szerzô itt vélhetôen a Canal Grande legfontosabb keres-

kedelmi központjára, a Rialto híd mellett épült hatalmas négy-

szögletû épületre, a Fondaco dei Tedeschire gondol, amelyet ve-

lenceiek a XIII. századtól a külföldi kereskedôknek adtak bérbe.

Raktár és a német, osztrák, cseh és magyar kereskedôk szál-

láshelye volt. Ma a városi fôposta mûködik benne.

35 A Santa Maria della Salute Velence egyik legimpozánsabb

épülete, melyet mind kívül, mind belül a barokk stílusra egyéb-

ként általában nem jellemzô mértéktartás jellemez. A templom

építését 1630-ban határozták el a velencei városatyák a pestis-

járványtól való szabadulás iránti hálából, melynek a város 

lakosságának egyharmada, 46 ezer ember esett áldozatul. Épí-

tôje, Baldassare Longhena 32 évesen kezdett hozzá a munká-

latokhoz, de fô mûve befejezését nem érhette meg – a temp-

lom halála után 5 évvel, 1687-ben készült el. A nagy kupola
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me és a nemrégiben elkészült csatorna felôli szárny. Felmerült

a kérdés, hogy érdemes-e restaurálni és újjáépíteni a meglévô

csupasz és megrongálódott falakat, vagy le kell rombolni és újat

építeni. Végül is az újjáépítés mellett döntöttek. Velence legje-

lesebb építészei és mûvészei restaurálták a kiégett termeket. Ek-

kor helyezték át a börtönöket a Dózse-palotából a csatorna túl-

oldalán található épületbe, s hogy az új börtönépület a palotával

közvetlen összeköttetésben maradhasson, Antonio da Ponte el-

készítette a Sóhajok hídját. A palota ma is az ekkor elkészült ál-

lapotában látható.

Kászonyi, akire a leírásból következtethetôen nem volt túl nagy

hatással a csodálatos palota, annak termei közül ötöt említ. Rá-

adásul azokat is – tôle szokatlan módon – pontatlanul. Nem

tudni, miért éppen ezt az ötöt emeli ki, ugyanis sem építésze-

tileg, sem a megemlített tanácsok politikai jelentôségét tekint-

ve nem így súlyozna egy hozzáértô ember. A tanácsok nevei-

vel, számával és fôbb politikai szerepével Kászonyi tisztában

volt, hiszen késôbb ír róla. Aki pedig akár egyszer is volt a pa-

lotában, tudja, hogy a Nagytanács termének említését nem le-

het kihagyni. Az író vélhetôen már nem emlékezett jól a ter-

mekre és azok neveire. Ez a következtetés vonható le például

abból is, hogy a velencei kormány tanácstermének a Sala de anti

Collegiót írja, holott az a tanács váróterme volt.

33 Velence legtitkosabb és legrettegettebb hivatala, az Inqui-

sitori di Stato (ma állami titkosszolgálatnak nevezhetnénk) ki-

terjedt kémhálózattal rendelkezett. Valamennyi társadalmi ré-

tegben voltak kémei: szolgálók és arisztokraták egyaránt kémmé



231

37 Egy, a szerzô által leírt hajó tehát körülbelül 64,5 méter

hosszú és 14 méter magas. Kászonyi kicsit téved az átszámítást

illetôen, hiszen 44 láb 7 és 1/3 ölnek felel meg.

38 A szerzô által említett 6 fônemes a 3 patroni all’ arsenale és

a 3 provveditori all’ arsenale. Ezt a két funkciót valóban csak ve-

lencei nemesember tölthette be. A Nagytanács által delegált 6

szakember feladata volt a hajógyár irányítása. A munkások és

a munka felügyeletére a 6 nemesen felül delegáltak még 3 ál-

lami vizsgálótisztet (inquisitori all’ arsenale).

39 A Bucintoro, a dózse ünnepi díszgályája volt. Csak kivéte-

les alkalmakkor használták. A város történelme során három

ilyen díszhajója volt a köztársaságnak. Az elsôt 1520-ban, a má-

sodikat 1600-ban, a harmadikat, amelyiket Kászonyinak alkal-

ma volt megcsodálni, 1725-ben építették. A harmadik Bucinto-

rónak csupán bearanyozása állítólag tizennyolcezer zecchinóba

(súlya kb. 64 kilogramm arany) került, hossza 31,6 méter, szé-

lessége pedig 6,6 méter volt. Napóleon két évvel a szerzô lá-

togatása után – mint a zsarnokság egyik szimbólumát – fel-

gyújtatta ezt a páratlan szépségû, úszó mûremeket, de makettje

ma is látható Velence tengerészeti múzeumában.

40 A húsvétot követô negyvenedik napon, vagyis áldozócsü-

törtökön. Az ünnep neve onnan ered, hogy az évi egyszeri ál-

dozás határidejéül a római katolikus egyház ezt a napot hatá-

rozza meg. 
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alatt elhelyezkedô nyolcszögletû térbôl hat kápolna nyílik. Az

oltár szoborcsoportja Máriát és a kisdedet ábrázolja, amint meg-

védik Velencét a pestistôl. A templomban megtalálhatók Tizia-

no és Tintoretto festményei is. 

36 Az Arsenale Velence hajóépítô mûhelye, Velence szíve, a

város egyik szimbóluma, s évszázadokon át hatalmának bázisa

volt. Itt készültek azok a hadihajók és kereskedelmi gályák,

amelyek megalapozták Szent Márk köztársaságának tengeri ha-

talmát, világhatalmát. Az Arsenalét Ordelafo Falier dózse alapí-

totta 1104-ben. A XIV. és a XVI. században kibôvítették, és a vi-

lág legnagyobb hajógyárává tették. Területe ma mintegy 32

hektár. A XVI. században 16 ezer arsenalotto dolgozott a hajó-

építô mûhelyben, a kötélverô, a vitorla- és az evezôkészítô

üzemben. A hajógyári munkások komoly megbecsülésnek ör-

vendtek, s jó állami fizetést kaptak. A középkorban egy 16 ezer

fôs város már nagyvárosnak számított. Az 1500-as évek végén

24 óra alatt elkészítettek egy hadihajót. III. Henrik francia király

látogatásakor, 1574-ben a hajógyári munkások annyi idô alatt

építettek meg egy gályát, amíg a király megvacsorázott. Ká-

szonyi látogatásának idején az Arsenale már csak árnyéka volt

régi önmagának. Alig több mint ezer – a szerzô szerint kétezer

– ember dolgozott benne. Kászonyi az Arsenalét a bécsi fegy-

verházhoz hasonlítja. Abban igaza van, hogy ekkor a bécsi jó-

val nagyobb volt a velenceinél. De vegyük figyelembe azt, hogy

a Habsburg Birodalom ekkor erôs és egységes volt, a Velencei

Köztársaság pedig a végnapjait élte.
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41 A XII. században az észak-itáliai városállamok és a német-ró-

mai császár örökös harcban álltak egymással Észak-Itália birtoklá-

sáért. Az észak-itáliai császárellenes szövetségi rendszerek – me-

lyekben Velence is gyakran képviseltette magát – nem ritkán

változtak annak megfelelôen, hogy éppen milyen eredményt ho-

zott a harc, vagy hogy éppen melyik városállam pártolt át a csá-

szár táborába. A század második felében megalakuló Lombard

Ligához Velence nem csatlakozhatott, mert erôit a Bizánci Csá-

szárságban felmerült problémák kötötték le. A tengeri köztársa-

ság semleges álláspontra helyezkedett. A Lombard Liga Velence

nélkül is méltó vetélytársává vált a német-római császárnak. A leg-

nanói csata után – melyben a Lombard Liga és III. Sándor pápa

hadereje súlyos vereséget mért Barbarossa Frigyes német-római

császár hadaira – Velencén kívül senki nem tudott volna közve-

títeni a liga és a császár között, ezért a két fél úgy állapodott meg,

hogy a béketárgyalásokat ott folytatják le. Július 24-én a dózse sze-

mélyesen vitte a császárt díszgályáján a Szent Márk-bazilikába, ahol

a pápa fogadta. A császár megcsókolta a pápa lábát, a pápa pe-

dig megölelte. Ezt követôen a császár ezt mondta: „Péter elôtt és

nem elôtted hajoltam meg”, mire a pápa: „Elôttem és Péter elôtt.”

Augusztus 1-jén ünnepélyesen aláírták a békeszerzôdést, mely

a Lombard Szövetséggel hat évre, Szicíliával tizenöt évre ren-

dezte a viszonyokat. A császár szeptember 8-ig, a pápa pedig

október 16-ig maradt Velencében, hogy az aquileiai és a gradói

pátriárka közremûködésével meghúzzák a határokat. Kászonyi

tehát annyiban tévedett, hogy a pápa és szövetségesei nem Ve-

lence segítségével gyôztek, hanem Velence közvetítésével és

tekintélyével kötöttek békét.

Keresztút Velencében
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sággal ünnepelt. Ez a szertartás és „pápai eljegyzés” adta az elvi

alapot a köztársaságnak, hogy megtiltsa a külön engedély nél-

küli hajózást az Adrián, a Velencei-öbölben. 

42 A Giudecca Velence legnagyobb szigete, de nevezik a vá-

ros „hetedik hatodának” is. Elnevezésére két magyarázat is lé-

tezik. A név vagy a zsidó szóból származik (giudeo) – hiszen a

XIII. század végétôl a Velencében élô zsidók engedélyt kaptak

arra, hogy áruikat itt raktározzák, s így fokozatosan ide is köl-

töztek a zsidónegyedbôl –, vagy pedig a giudicatiból, a politi-

kailag nemkívánatos, elítélt nemesek nevébôl ered, akiket a kö-

zépkorban itt különítettek el. A korai reneszánsz kortól azonban

velenceiek is építettek itt villákat, hiszen a partról csodálatos ki-

látás nyílik a Szent Márk térre. A Giudecca ma a város többi ré-

széhez képest eléggé elhanyagolt, s kevéssé látogatott. A szer-

zô által említett templomok közül a „benedictinusok roppant

templomja” a legnevezetesebb. Kászonyi itt valószínûleg a ka-

pucinusok gondjaira bízott Redentore (Megváltó) templomra,

Palladio egyik legcsodálatosabb mûvére utal. A templomot az

1577-es pestisjárványtól való megszabadulás örömére, hálaadás -

ból emelték a Szenátus határozata alapján, és a Megváltó Jé-

zusnak szentelték. Július harmadik vasárnapján, a Redentore-

ünnepen minden évben hajóhidat építenek a Szent Márk tér és

a Redentore-templom közé. Ez Velence talán legnagyobb, de a

lakosság körében mindenképpen legkedveltebb ünnepe.

43 Giudecca szigetén a Chiesa delle Zitellét (vénkisasszonyok),

vagy másik nevén Santa Maria della Presentazionét (bemuta-
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A kongresszus hatalmas diplomáciai siker volt Velencének,

amely emelte státusát a világpolitikában. A keresztény világ két

feje azzal, hogy a dózsét, Sebastiano Zianit elfogadta közvetí-

tônek, egyenrangú félnek ismerte el. A dózse megismertette az

országot Európa vezetô embereivel, és jó benyomást keltett

bennük. A találkozót Európa államai fényes sikerként értékel-

ték, hiszen ezzel lezárult az észak-itáliai városállamok és a né-

met-római császár évszázadokon át tartó küzdelmének egy sza-

kasza, és ha idôlegesen is, de békét kötött egymással a császár

és a pápa. Ebben nagy szerepe volt Velence ügyes diplomatá-

inak. E konferencia teremtette meg Velence legnagyobb állami

ünnepének végsô formáját. III. Sándor pápa 1177 úrnapján el-

jegyezte a dózsét a tengerrel, azaz egy megszentelt gyûrût adott

neki ezekkel a szavakkal: „Legyen neked úgymond – alávetve a

tenger, mint a nô férjének, miután gyôzelmeid által urává tetted

magad” (Alleker Lajos szerint). „Fogadd ezt, mint annak a fenn-

hatóságnak zálogát, amelyet te és utódaid gyakoroltok majd örök

idôkre a tenger fölött” (Jászay Magda szerint).

Ez gyakorlatilag Velence adriai-tengeri hatalmának és uralmá-

nak pápai részrôl való szentesítése volt. Ezt az ünnepséget a dó-

zsék ezentúl minden év áldozócsütörtökén megtartották. A Nagy-

lagúna bejáratánál (ahol a nyílt tenger kezdôdik) a dózse e

szavak kíséretében dobta a vízbe a gyûrût díszgályájáról: „Des-

ponsamus te mare in signum veri perpetuique dominii.” Ez ma-

gyar fordításban a következôképpen hangzik: „Eljegyzünk té-

ged, tenger, igaz és örök hatalmunk jeléül.” Utána szentmisét

celebráltak a Lidón, majd a dózse és kísérete díszebéden vett

részt, a köznép pedig két hétig tartó vásárral és álarcos mulat-
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ban újjáépítették. Kászonyi még valóban a benediktusok „ékes

templomját” látta. Látogatása után két évvel, a köztársaság bu-

kásakor a kolostort elfoglalták, és kincseit elrabolták. Az oszt-

rák megszállás alatt az intézményt elvették a szerzetesektôl;

1829-ben a sziget szabadkikötô, 1851-ben pedig tüzérségi fô-

hadiszállás lett. 1951-ben Vittorio Cini gróf megvásárolta, és

azóta kulturális központként várja a látogatókat.

Magyar vonatkozású érdekessége, hogy Szent Gellért, Szent Ist-

ván királyunk segítôtársa s fiának nevelôje, késôbbi csanádi

püspök – családi nevén Gerardo Sagredo –, ebben a monos-

torban volt szerzetes, s innen indult térítô útjára.

46 A szigetek mai neveit lásd a Helynévmutatóban.

47 Szent Theodosius volt a város védôszentje egészen 828-ig,

amikor Szent Márk teste Alexandriából Velencébe került. A meg-

vásárolt ereklye eredetiségét egy alexandriai szerzetes igazolta,

akinek Giustiniano Partecipazio dózse magas egyházi méltósá-

got ajándékozott szolgálataiért. Dessewffy Arisztid Velencze

címû könyvében így ír a szent hazahozatalának legendájáról:

„Egy XIV. századbeli olasz krónikaíró, Szent Márk hamvainak

Alexandriából történt hazahozatalát – az egyedül jelentékeny

eseményt, mely Partecipato Justinian dózse uralmát nevezetes-

sé tette – a következôképpen regéli el:

Krisztus urunk születése után 835-ben János örmény császár Ale-

xandriában fényes palotát építtetvén magának, elrendelte, hogy a

birodalomban található legremekebb márványokat szedjék össze

bárhonnan is, s használják fel fejedelmi laka fényének emelésére.
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tás) Palladio építette 1570 körül. Benedetto Palmio jezsuita pap

kezdeményezésére a templom két oldalát épületekkel toldották

meg, amelyek szállást, otthont és munkalehetôséget nyújtottak

szegény hajadonoknak, akiknek ez jelentette az egyetlen lehe-

tôséget a férjhezmenetelre. Tassini velencei történetíró szerint

ezek a fiatal lányok ki voltak téve a világ csábításainak.

44 A Chiesa delle Convertite (jó útra térítettek), más néven

Santa Maria Maddalena nevezetû templom mellett szintén volt

egy a Zitelléhez hasonló épület, azonban ez a rossz erkölcsû

nôknek adott otthont. Az intézmény részben kolostornak, rész-

ben menedékháznak épült a XVI. században. Az épület több át-

alakításon ment keresztül. A templomot – felújítása után – 1579-

ben szentelték fel újból. Az épület késôbb a velencei nôi

börtönnek adott helyet.

45 A Szent Márk térrel éppen szemben, a Giudecca-sziget mel-

lett terül el a San Giorgio Maggiore-sziget, rajta impozáns bazi-

likájával, melyet Palladio tervei szerint építettek 1566 és 1610

között. A szigetet 982-ben Giovanni Morosini adományozta a

bencéseknek. Azoknak a nemeseknek a leszármazottai, akik a

monostor alapító okiratát aláírták, késôbb a velencei nemesség

legelôkelôbb, elsô osztályába soroltattak. Ezek a Giustiniani, a

Cornaro, a Bragadino és a Bembo családok voltak. (A velencei

nemesség legfelsô osztályába tartoztak még: az elsô dózsét 697-

ben megválasztó 12 tribunnak a leszármazottai, valamint  az a

nyolc család, akik már az elsô dózse megválasztása elôtt ne-

mesi címmel rendelkeztek.) A monostort 1223-ban, majd 1433-
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Felháborodásukban a szegény papok nem állhattak többé ellent

a kalmárok szorgos kérelmének, beleegyeztek az elszállításba.

Mindazonáltal igen lényegesnek jelezték azt, hogy a nép, a me-

lyik rajongó imádattal csüngött a szent hamvakon, melyeknek

számtalan csodát és jótéteményt vélt köszönhetni, meg ne tudja

kegyeletök drága kincsének eltûnését; azért az éj árnyában a pa-

pok óvatosan, Szent-Márk helyébe Szent-Claudius testét csem-

pészték a templomba, a melyik szentért a nép kevésbé rajongott.

– Ezzel azonban még csak részben oldották meg a kényes és ne-

héz feladatot; a fô és legveszedelmesebb része az volt, hogy ész-

revétlen juttassák a szent porait a velenczei hajóra.

Itt megjegyzi a krónikás, hogy Isten ôtet úgy segélyje, minden

aképpen történt, amint elregéli, s hogy mit sem told hozzá a

szent igazsághoz.

Ugyanis minden, a mit a városból idegen hajóra szállítottak, szi-

gorú vizsgálat alá vétetett, azért cselhez kellett folyamodni, hogy

a mohamedánok vizsla szemét a szent szállítmány elkerülhesse.

A gyakorlati észjárású kalmárok a jámbor papok nem csekély

méltatlankodására, sajátságos, de elvégre is egyedül célhoz ve-

zetô cselhez folyamodtak, melyhez utóbb jobb hiányában kény-

telenek voltak a papok is hozzájárulni.

A szent hamvakat egy hosszú kosár aljában helyezték el, gon-

dosan körülvették fûvel, föléje deszkát tettek, s arra friss sertés-

húst s oldalszalonnát raktak, minek puszta szemléletétôl is meg-

borzad, s szinte elkárhozni vél minden igazhitû mohamedán.

Így vitték a velenczei kalmárok hajós legényei a kosarat a ten-

gerparthoz, hol a császár ellenôrzô közegeinek a hivatalos vizs-

gálatot megejteni kellett volna, – de megpillantván a kosár tar-
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A legritkább és legdrágább márványoszlopok Alexandriában a

Szent Márkról elnevezett templomban díszelegtek, melynek kin-

cseit két szent férfiú: Theodor és Stauratius ôrizték.

A császár emberei szentségtelen kíméletlenséggel kényök és

kedvök szerint fosztogatták a templom építészeti mûkincseit, s

becses zsákmányként éppen a remek oszlopokat készültek ha-

lomra dönteni és elhurczolni; mikor ott kikötött velenczei kal-

márok, névszerint Buono és Rustico mesterek, ájtatosságukat

végezendôk a veszélyeztetett Isten házába tértek be.

Mélyen megilletôdtek a szent férfiak megindító bánata fölött,

kiknek az fájt legjobban, hogy a megrabolt templom immár

nem lesz többé méltó a szent hamvakhoz, melyeket befoga-

dott.

De csakhamar feleszmélve, a kalmárok kapva kaptak a papok

bánatán, s hazájok nevében fényes igéretekkel igyekeztek ôket

reá bírni, hogy a szent holttesttét nekik átengedjék, s Velen -

czébe szállíthassák. Az egyiknek, az idôsebb tisztes férfiúnak

köztársaságuk nevében megígérték, hogy Aquileia pátriárkája

lesz, s hogy mindketten a legmesszebb menô tisztségekben fog-

nak részesülni.

A szent férfiak egyetlen ellenvetése az volt, hogy szentségtörés

bûnét félnek elkövetni, hogyha a szent hamvainak nyugalmát

megbolygatni engedik.

A közben azonban, hogy a lelkes kalmárok ihletett hévvel ost-

romolták kérelmökkel az egyre szilárdan ellenálló papokat,

megérkeztek a hitetlen császár szolgái, s nevetve a szent férfi-

ak kétségbeesett jajveszékelésén, hozzáláttak a romboló szent-

ségtelen munkához.
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A köztársaság méltóságai mezítelen lábbal léptek közelébe s

ideiglenesen a dózse külön kápolnájában helyezték nyuga-

lomra.

Ezen ünnepélyt örökíti meg a székesegyház fenntjelzett moza-

ikjának szomszéd képe.

A két kalmárt, kiknek egyike Malamoccói, másika Torcellói la-

kosok voltak, gazdag ajándékokkal és a legnagyobb tisztesség

nyilvánulásaival halmozták el, s mindenütt fényes diadallal fo-

gadtatták.

A dózse kevés idôre rá elhalván, jelentékeny összeget hagyo-

mányozott egy díszes székesegyház építésére, a melyik méltó

legyen a becses szent hamvak befogadására, miknek Velen -

czé be szállítása, uralkodásának idejét örök idôkre nevezetessé,

dicsôvé tette.”

Ezt a történetet meséli el képekben a Szent Márk-bazilika hom-

lokzatán lévô mozaiksorozat.

48 Dolo városka központjától nem messze a Brenta folyó két

ágra oszlik, s közötte alakult ki az Isola Bassa (alsó sziget). Itt

hét mesterséges csatornát építettek, amelyeknek egyike a Sco-

lo Seriola (a többi: Scolo Pionca, Scolo Tergolino, Rio Serrag-

lio, Scolo Brentoncino, Scolo Brenta, Scolo Brenton). A másik

„emlékezetre méltó” Moranziani, egy Fusina melletti helység,

amely híres volt a zsilipjeirôl. Ezek közül a legrégebbi 1619-bôl

származik. A közelben volt a velencei víztároló, ahol tároló me-

dencékben tisztították a Seriola vizét, mielôtt Velencébe szállí-

tották volna.
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talmát, heves szitkozódás és átkozódással – annak a hajóra le-

endô haladéktalan gyors elszállítását rendelték el.

Ezen jelenetet látjuk máig is megörökítve a Szent-Márk székes-

egyház külsô homlokzatának alsó jobb oldali elsô mozaikjában.

A mint Szent-Márk teste a kalmárok hajóján volt, megszaba-

dították a tisztátalan kényes tehertôl, s nyomban felvonván a

vitorlákat, hazájokba indultak. De alig értek a nyílt tengerre,

csakhamar borzalmas vihar kerekedett, erôsen veszélyeztet-

ve a hajónak a szent teherrel való elsûlyedését; mikor egy-

szerre Buono mesternek a sötét fellegek között megjelent

Szent-Márk szelleme, s megjelölte neki az irányt, hogy mer-

re tartson, nehogy a közelben lévô, víz alatti sziklazátonyo-

kon elpusztuljanak. 

E csodás látomány megmentette a hajót s a szent testét.

Velencze vidékén már századokkal azelôtt az a mondás volt el-

terjedve a nép között, hogy a Szent-Márknak egykor, a mikor

az Aquileiai szigettengeren hajózott, megnyilatkozott az Ég, s

megjövendöltetett neki, hogy hamvai ezen lakatlan szigetek

egyikén fognak pihenni.

Elképzelhetô, hogy ezen több százados jövendölésnek szeren-

csés, váratlan beteljesülésével szemben, mily rajongó mámorban

volt Velencze lakossága.

Isteni védelmet, mennyei oltalmat látott abban a nép köztársa-

sága részére. Hála isteni tiszteleteket rendeztek. Szent zsolozs-

mákkal és buzgó imákkal hálálkodtak a hajó csodás menekü-

léséért.

Védszentjökké avatták Szent-Márkot, s hamvait kegyeletes fé-

nyes szertartással fogadták.
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49 Aki járt már nyáron Velencében, tudja, milyen elviselhe-

tetlen a hôség ott. Ezért a velencei nemesség, már aki megte-

hette, a XVI. századtól kezdôdôen – amikortól Észak-Itáliának

ez a része egyértelmûen és stabilan a Köztársaság birtoka volt

– nyári kastélyokat építtetett magának végig a Brenta mentén.

A villák szépsége valóban méltó a velencei gazdagsághoz és

az évszázadok alatt kifinomult velencei ízléshez.

50 Jacopo Sannazaro költô 1458. július 28-án született Ná-

polyban, és 1530. április 17-én halt meg ugyanott.

51 Velence államrendjének kialakulása igen bonyolult folya-

mat eredménye volt. A szigeteken megtelepedett emberek ma-

guk közül tribunokat választottak, akik az ellenséggel szembe-

ni hatékonyabb fellépés érdekében összefogtak, és 697-ben 

– más források szerint néhány évvel késôbb – megválasztották

a szigetcsoport elsô hercegét, késôbbi nevén a dózsét. Velen-

ce hercege, bár egy ideig a bizánci császártól függô, de szuve-

rén uralkodó volt. Ekkor Velence államrendje még semmiben

sem különbözött más középkori államokétól. Az arisztokrácia

megerôsödésével azonban évszázadok alatt kialakult az arisz-

tokratikus köztársaság, mely egy mai alkotmányos monarchiához

hasonlítható. A dózse hatalmát az ún. dózseesküvel, továbbá

különbözô hivatalok létrehozásával korlátozták. A dó zseesküben

az államfô beiktatása elôtt ígéretet tett az állam alkotmányának

betartására és arra, hogy elfogadja a hatáskörét korlátozó ren-

delkezéseket. Az arisztokrácia nyomására felállított hivatalok pe-

dig átvették az addig szuverén államfô, illetve a népgyûlés fel-

Dózsesíremlék
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betöltôinek. El lehet képzelni, milyen hatalom összpontosult

mondjuk annak a polgári személynek a kezében, aki – tegyük

fel – 25 éven keresztül töltötte be az Állami Nyomozószék hi-

vatalvezetôi tisztét!

53 A Nagytanács, melyet Kászonyi „Fôtanács”-nak nevez, volt

a nemesség uralmának letéteményese. A legfôbb törvényhozói

hatalomnak számított, itt választották meg a fontosabb hivata-

lok betöltôit, s a népgyûlés intézményének alkotmányból való

kiiktatása óta a Nagytanács a népszuverenitás megtestesítôje. 

A mai demokráciákban az országgyûléshez vagy a kongresz-

szushoz lehetne hasonlítani.

54 A Szenátus alapja egy, a Nagytanácsból választott bizott-

ság volt. Feladataként a kereskedelmi és hajózási ügyek elôké-

szítô munkálatainak folytatását, illetve az ebben való tanács -

adást tûzték ki. A Szenátus tanácsadó testületbôl – fokozatos

fejlôdés eredményeképpen – egyike lett a legnagyobb hata-

lommal rendelkezô szerveknek. Tagjainak száma 60-ról gyorsan

300 fôre emelkedett. Kászonyi a 120 fôvel a 120 szavazati jog-

gal rendelkezô rendes tagra gondolhat, s nem veszi számításba

azokat, akik a Szenátusnak más állami funkciójuknál fogva hi-

vatalból tagjai – bár lehet, hogy a „köztársaság fô tisztjeinek” em-

lítésekor rájuk utal. Téved a szerzô, amikor élethosszig tartó

mandátumról beszél, hiszen a szenátori tisztség is határozott

ideig tartott. Kászonyit az téveszthette meg, hogy a szenátorok

újraválaszthatók voltak, s az arisztokratikus köztársaságban jel-

lemzôen ugyanazokat a befolyásos nemesembereket választot-
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adatait, s egymással konkurálva biztosították a gyakorlatban a

„fékek és egyensúlyok rendszerét”, melyet elméletben csak sok

száz évvel késôbb, az amerikai alkotmány kapcsán fogalmaztak

meg. Így az évszázadok során kialakult az a stabil, de igen bo-

nyolult államrend, amely a középkorban a világon egyedülálló

volt, s amelynek Velence állami stabilitását és jelentôs részben

nagyhatalmi státusát köszönheti.

52 Az Aranyos könyv, azaz az Aranykönyv Velence nemesei-

nek „állami nyilvántartó könyve” volt. Természetesen több volt

ennél; fogalom, a velencei nemesi osztálynak szinte szinonimá-

ja. Nem véletlen, hogy Napóleon, amikor elfoglalta Velencét, a

forradalom nevében mint a zsarnokság egyik szimbólumát nyil-

vánosan égettette el a Szent Márk téren. Kászonyi információi ki-

csit pontatlanok a velencei nemesség és polgárság vonatkozá-

sában. Az Aranykönyvbe csak a nemesek adatai kerültek, a

polgárokat máshol tartották nyilván. Kászonyi tévedésének az le-

het az oka, hogy összekeveri a nemesség három rendjét a pol-

gárok rendjével. A nemesség három rendje egyébként azonos

jogállású volt, csupán presztízskülönbség volt közöttük. A pol-

gárság és a nemesség között azonban óriási volt az eltérés. Ki-

sebb jelentôségû különbségeket nem említve, a polgárság gya-

korlatilag kiszorult az állam irányításából, így polgárok nem

lehettek tagjai Velence állami tanácsainak. Meg kell azonban

jegyezni, hogy a tanácsok adminisztrációjának tagjai és vezetôi

általában polgári származású emberek voltak, s minthogy a vá-

lasztott tisztségekkel ellentétben ezek a hivatalok határozatlan

idôre szóltak, a stabilitás óriási tekintélyt és hatalmat biztosított
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tatta meg, a Szenátus nem foglalkozhatott az üggyel. Kászonyi

egyébként helyesen mutat rá arra, hogy alapvetôen érvényes

volt az a gyakorlat, hogy amíg a Kormány nem vitatott meg egy

fontosabb ügyet, addig az nem kerülhetett a Szenátus elé. 

A Collegio ellenôrizte a hivatalok mûködését, és magyarázta a

Nagytanács által kibocsátott törvényeket. A dózse nélküle nem

bocsáthatott ki határozatot, s csak a tanácsosok jelenlétében

tarthatott audienciát, és utazhatott külföldre. Késôbb már a lá-

bát sem tehette ki palotájából a tanács kísérete nélkül. Már a

XIII. században megállapításra került, hogy a Signoria és a dó-

zse között felmerült vita esetében mindig a tanácsnak van iga-

za. A Nagytanács, a Szenátus és a Quarantia ülésein elôterjesz-

tési joga volt. Döntött a hivatalok között felmerült hatásköri és

más jellegû vitákban. Tulajdonképpen az egyik fôbíróságnak

számított. A Szenátus megalakulása után e két intézmény kép-

viselte a végrehajtó hatalmat.

56 Jegyzetíróként, a mû szerzôje iránti tisztelet ellenére sem

mehetek el amellett, hogy a Tízek Tanácsával kapcsolatosan

Kászonyi egyetlen helytálló megállapítása, hogy az a nemesek

legfôbb törvényszéke. S bár a szerzô igen szûkszavúan szól a

Tízek Tanácsáról, engedtessék meg nekem, hogy kicsit bôveb-

ben vizsgáljam Velence talán legérdekesebb állami szervét: 

A Tízek Tanácsa 1310-ben egy nemesi összeesküvés részletei-

nek felderítésére jött létre eredetileg tíz napra, de mûködését

többször is meghosszabbították. 1335-ben örökös állambizton-

sági szervvé nyilvánította magát. A köz társaság bukásáig állt

fenn, s az állam legfélelmetesebb hatalmává vált. Megfigyelés
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ták meg újra és újra a vezetô politikai tisztségekre. A Szenátus

hatáskörébe tartozott a kereskedelmi és hajózási ügyeken kívül

a külpolitika és a pénzügyi politika irányítása, gyakorolta a ten-

gerek fölötti közigazgatási fôhatalmat, nemzetközi szerzôdése-

ket kötött, irányította a kolóniák igazgatását, vezette és fel-

ügyelte a hadviselést. Mindezeken túl felügyelte a nyilvános

egészség- és oktatásügyet, felügyeletet gyakorolt a hivatalok

mûködése felett, foglalkozott vámügyekkel, gyakorolta a pénz-

verés monopóliumát, de beleszólt belpolitikai és egyházpoliti-

kai kérdésekbe is. Kászonyi azonban téved: új adót ugyanis

nem vethetett ki. A Szenátus tehát a dózsei hatalom (és nem po-

zíció) megszûnésével bizonyos tekintetben a végrehajtó hatal-

mat gyakorolta.

55 A Signoria, késôbbi nevén a Collegio Velence kormánya

volt. Tagjai a dózse és a hat városrész egy-egy képviselôje vol-

tak, késôbb rajtuk kívül tagja lett a Quarantia (a legfelsôbb bí-

róság) három elnöke és a 16 savio (ma talán minisztereknek

nevezhetnénk ôket). A Signoria hatásköre nehezen írható kö-

rül, ugyanis sokszor változott a pillanatnyi erôviszonyoknak

megfelelôen, illetve jelentôsen módosult az évszázadok során

is. Mindenképpen kijelenthetô, hogy elôször a dózséval közö-

sen, késôbb – az államfôi hatalom korlátozásával – önállóan el-

látta a kormányzati ügyeket, és képviselte az államot más álla-

mok felé. Megfigyelte és ellenôrizte a dózse tevékenységét és

személyét. Felbontotta a dózse által írt sürgönyöket és levele-

ket. A kegyelmi ügyeket a dózse csak a Serenissima Signorián

keresztül terjeszthette a Szenátus elé, s amíg a Signoria nem vi-
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év szünet után újraválaszthatóak voltak. 1683-tól kezdôdôen

három éven belül nem lehetett ôket ismét megválasztani. Ha-

vonta választottak két elnököt, akik egyhónapos hivatali ide-

jük alatt szigorúan a társadalomtól elkülönülve éltek; tilos volt

számukra nyilvános vagy gazdasági hely látogatása, sôt még sé-

tálniuk sem volt szabad a városban. Magas állami hivatalok be-

töltôi általában magas állami fizetést kaptak, a Tízek azonban

egy fillért sem.

Megalakulásakor a szervezetet azért hozták létre, hogy hatéko-

nyan és gyorsan intézkedjen az Tiepolo-összeesküvéssel kap-

csolatban. Hatásköre kiterjedt az ügy felderítésére, kivizsgálá-

sára, a vádlott elítélésére, sôt az ítélet végrehajtására is. Ezt

feltûnés nélkül, csöndben, személyre és rangra való tekintet

nélkül kellett végrehajtania. Feladatköre folyamatosan bôvült.

Kiterjedt a nemesek bûncselekményeinek kivizsgálására, ösz-

szeesküvések felderítésére és kivizsgálására, politikai nyugta-

lanság kezelésére, titkos tárgyalások folytatására területekrôl.

Mindezeken túl hatalmában állt titkos ajánlatok tétele a Köz-

társaság érdekében, tisztviselôk engedetlenségének és szófo-

gadatlanságának kivizsgálása, a fegyverhasználat szabályozása,

pénzhamisítás, szöktetés, erôszak, istenkáromlás, valamint át-

kozódás bûntettében való nyomozás és ítélkezés, továbbá ren-

delkezési joggal bírt az államkassza tekintetében a titkos költ-

ségekre. Késôbb azon az alapon, hogy a köztársaság nyugalma

fölött ôrködik, beleavatkozott minden jelentôsebb államügybe,

politikai, közbiztonsági hatáskörére hivatkozva tárgyalt idegen

államok követeivel, sôt a Nagytanács kisebb jelentôségû hatá-

rozatait többször hatályon kívül helyezte. 
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alatt tartott mindenkit, velenceieket éppúgy, mint külföldieket

vagy követeket. Hatalmának nem voltak korlátai, hiszen nem

mûködött olyan szerv, amely ellenôrizhette volna, s döntései-

ért nem kellett senkinek sem számot adnia. Ez alól bizonyos fo-

kig kivételt jelentett az avvogadorok (fôügyészek) és a Szená-

tus tiltakozási joga a Tízek határozatai ellen, amely azonban a

XVI. századra teljesen megszûnt. Az államérdeket szem elôtt

tartó, de mégis bizonyos fokú diktatúrát valósított meg. Az iga-

zi diktatúra kiépítését azonban megakadályozta, hogy egyrészt

tagjainak száma a kezdeti idôszakot leszámítva mindig 10 fö lött

volt, végül pedig 32-re emelkedett. Másrészt pedig, hogy tagjai

bizonyos idôközönként cserélôdtek, és állandóan ellenôrizték

egymást. Nem egy olyan esetrôl tudunk, amikor a Tízek saját

tagjukat ítélték halálra. 1498-ig a Szenátus rendelkezett a Tízek

Tanácsa határozatai ellen való tiltakozási joggal. Ezzel a joggal

bírtak még az avvogadorok. Kizárta egy öncélú diktatúra ki-

alakulását az a szabály is, hogy egy családból egyszerre csak egy

személy lehetett tagja a Consiglio dei Diecinek (C.d.X.), sôt a ta-

gok között közeli rokonok sem lehettek. A Tízek Tanácsába

csak olyan embert választhatott be a Nagytanács – ugyanis a

tagokat e testület választotta –, aki a 40. életévét már betöltött,

higgadt, megbízható államférfi hírében állott, és korábban már

viselt magas állami hivatalokat. Az 1300-as évek közepéig 

– amíg ezt saját hatáskörén belül el nem törölte – tagjai rotá -

cióval cserélôdtek. Ez azt jelentette, hogy kéthavonta két-két

tag cserélôdött, így a bizottság összetétele tíz hónap alatt telje-

sen megváltozott. Az XIV. századot követôen a tagokat évenként

együtt választották meg, és együtt is járt le mandátumuk. Egy
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1592-ben kapta az Inquisitori di Stato (Állami Nyomozószék) ne-

vet. Ez volt Velence legtitkosabb hivatala. Tagjai nem tartoztak

senkinek felelôséggel, csupán egymást kontrollálták. Még az av-

vogadoroknak sem volt tiltakozási joguk döntéseik ellen, amit

pedig minden más hivatallal szemben érvényesíteni tudtak. Egy

1588. október 17-i határozat szerint a háromból két fekete tagnak

kellett lennie (neri), akiket a Tízek Tanácsából, és egy vörös tag-

nak (rosso), akit a dózse tanácsosai közül választottak. Ruháza-

tuk alapján nevezték ôket fekete és vörös tagoknak, hiszen a 

Tízeknek fekete volt a ruhájuk, a dózse tanácsosainak, a con-

siglieriknek pedig vörös. 1601. március 23-tól kezdve minden

esetben választottak egy negyedik, azaz póttagot a C.d.X.-bôl (di

rispetto), így, ha az egyik rendes tag felett kellett ítélkezni, a má-

sik két tag kiegészült a póttaggal. Két olyan esetrôl tudunk, ami-

kor az inkvizítorok saját tagjaik közül ítélték el az egyiket. Az

elsô esetben az ítélet számûzetés volt, a másodikban börtön-

büntetés, amelynél azonban az elítéltet a börtönben rövid idôn

belül megfojtották. Jóval többször fordult elô, hogy a Tízek Ta-

nácsának egy-egy tagját végeztették ki az inkvizítorok. 

A tanács tehát szinte korlátlan hatalommal rendelkezett. Joguk

volt a foglyokat kínvallatásnak alávetni, amit elôtte egy bíróság

sem tehetett meg a Signoria beleegyezése nélkül. Rendelkez-

hettek az ólomkamrákkal, amelyek hivatali termük fölött he-

lyezkedtek el. Mielôtt a Szenátus elé kerültek volna, ôk foglal-

tak elôször állást titkos diplomáciai kérdésekben. Bár hatalmuk

a XVI–XVII. században a Tízekén is túlnôtt, mindvégig a Tízek

Tanácsának alszerve maradt, azaz soha nem számított önálló

szervezetnek, mondjuk a „Hármak Tanácsának”.
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A Tízek döntése ellen nem lehetett fellebbezni, és határozatait

– ha más szabályozással ellentétben álltak is – be kellett tarta-

ni, végre kellett hajtani, azaz a jogforrási és jogalkalmazási hie-

rarchia csúcsán álltak. Egyike volt a Velencében mûködô három

fôbíróságnak.

Bár Kászonyi nem tesz róla említést, csupán utal rá, szólni kell

a Tízek egyik alszervérôl, amely jelentôségét tekintve talán túl

is nôtt a Tízek Tanácsán. Ez pedig az Inquisitori di Stato, azaz

az Állami Nyomozószék.

A Tízek munkájának segítése céljából 1335-ben felállítottak egy

vizsgálóbizottságot, amely két bíróból állt, és feladatkörükön be-

lül széles jogkörrel rendelkeztek. Az idôk folyamán hatalmuk

egyre erôsödött, amit azonban szigorúan a Tízek Tanácsának ke-

retein belül gyakoroltak. A Tízek 1539. szeptember 20-i határo-

zata alapján a kettô helyett három inkvizítort állítottak (inquisi-

tori contro i propalatori dei secreti), akiknek feladatává az

államtitkok elárulásának és a hazaárulásoknak a kivizsgálását tet-

ték. A határozat értelmében – és a gyökeres változást ez hozta –

ítélkezhettek is az ügyben. A megítélésük szerint különleges ese-

tekben a Tízek két elnökének adhattak bármilyen ügyet, akik

1000 dukát bírság terhe alatt még aznap kötelesek voltak hoz-

zálátni az eset elbírálásához. A bizottság minden pert magához

vonhatott, mindazonáltal nem volt önálló, a Tízek Tanácsa egyik

szervének számított. Nem volt például önálló statútumalkotási

joga. A poszt betöltését nem lehetett visszautasítani. Hivataluk

lejártával azonnal újraválaszthatóak voltak. 1582-tôl kezdôdôen, 

a Tízek Tanácsának gyengülésével párhuzamosan erôsödött a

szervezet, míg végül egy vele konkuráló szervezetté fejlôdött.
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Az Inquisitori di Stato hatalmas és kiterjedt kémhálózattal ren-

delkezett. Valamennyi társadalmi rétegben voltak kémeik: szol-

gálók és arisztokraták egyaránt kémmé válhattak. A kémek a

dózse magánlakosztályaiba is behatolhattak, és nem volt taná-

csos észrevenni vagy feltartóztatni ôket. Megtalálták az em-

bereket az akkor ismert világ határain belül mindenhol. Ez

azonban nem volt minden. Rengeteg információt kaptak egy-

szerû állampolgároktól, akik kötelességüknek érezték az ál-

lamérdek szem elôtt tartását. Az államérdek mindenekelôtt! 

E tipikus velencei magatartás és szemlélet nagyban hozzájá-

rult az Inquisitio hatékony mûködéséhez. A Nyomozószék kü-

lön pénztárral rendelkezett, hogy ilyen szempontból is füg-

getlen maradhasson.

A Tízek Tanácsa már megalakulásakor olyan hatalmat kapott,

amely felvetette a kérdést, helyes-e egy „államot az államban”

létrehozni. A lázadást követô zûrzavaros helyzet miatt szüksé-

gesnek bizonyult, ezenkívül a nép számára vonzó az állami ke-

reteken belüli erôs hatalom, amely a többi szerv beleszólása és

aggályoskodása nélkül, gyorsan és hatékonyan cselekszik. Ám

ez általában diktatúrához vezet. Sokan a Tízek uralmát is dik-

tatúrának nevezik, bár ez vitatható. A diktatúrának negatív fel-

hangja van, amely önkényt és zsarnoki, öncélú uralmat jelent.

Ebben az értelemben biztosan nem nyilvánítható a Tízek mûkö-

dése diktatúrának. Másrészrôl viszont egy olyan szervezetrôl

van szó, amely hatalmának nincsenek korlátjai. Ilyen értelem-

ben természetesen beszélhetünk diktatúráról. 

Véleményem szerint a Tízek Tanácsa egy az állam érdekében

kifejtett, sokszor túlkapásoktól sem mentes, diktatórikus jellegû

A Santa Maria della Salute templom
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hetett, de magánjogi vitás ügyeikben igen. A Quarantia 40 tag-

ját a Nagytanács választotta egy évre.

58 A korábbi jegyzetekbôl látható, hogy a Velencei Köztársa-

ság állami vezetését a XIII. századtól kezdôdôen nem az állam-

fô, hanem a különbözô tanácsok és tisztségviselôk látták el. 

A dózse az arisztokrácia hatalmának megerôsödésével a XIII–XIV.

században szuverén uralkodói státusát fokozatosan elvesztette,

s egy, az államot reprezentáló államfôvé vált. A hivatalok meg-

alakulása és a dózséval hivatalba lépésekor letétetett, a hatal-

mát korlátozó eskük teljesen kiüresítették az államfôi hivatalt.

1229-tôl kezdôdôen a dózse halála után mindig egy öttagú bi-

zottságot (Correctores) állítottak fel, amely azt vizsgálta, hogy

szükség van-e a dózseeskü módosítására. A köztársaság fennál-

lása alatt összesen 78 törvényt hoztak a dózse hatalmának szûkí-

tésére. A köztársaság bukását megelôzô években – amikor Ká-

szonyi Velencében járt – a dózse jogait oly mértékben

korlátozták, hogy szinte már rabja volt saját palotájának. Ud-

vartartása ezekben az idôkben csupán egy lovászmesterbôl, egy

szertartási maiordomusból, néhány udvari papból és 50 külön-

bözô rangú és rendû szolgálattevô személybôl állt.

59 A dózsét elôször a szövetséges közösségek tribunjai vá-

lasztották, késôbb a népgyûlés közfelkiáltással, majd 1172-tôl a

népgyûlés által kiválasztott 11 nemes. 1178-tól a népgyûlésen

választott négy nemes által kijelölt 40, 1249-tôl pedig 41 válasz-

tó döntött a dózse személyérôl. Valószínûleg 1249-tôl szállt át a

négy elsô választó kijelölésének joga a Nagytanácsra. 1268-tól

254

kormányzást valósított meg. Uralmának nemigen szabtak ha-

tárt, azonban elnökei havonta cserélôdtek, és a tagság sem volt

állandó. Sôt a tagok gondosan ügyeltek egymás hatalmi törek-

véseire. A Tízek számára korlátot jelentett Velence többi állami

szerve, például a Szenátus vagy a Nagytanács. A Tízeknek egy

adott ügyrôl alkotott véleménye kétségtelenül befolyásolta a hi-

vatalok döntéseit. A hivataloknak a Tízek határozatait be kellett

tartaniuk, de például a Nagytanács által megszavazott nagyobb

jelentôségû döntést a Tízek akkor sem semmisíthették meg – fô-

leg nem 1582 után –, ha abban a tanács ellentétes álláspontot

képviselt. Arról a kérdésrôl tehát, hogy a Tízek Tanácsa és az

Inquisitori di Stato egy véres diktatúrát vagy egy az állam ér-

dekében kifejtett üdvös kormányzást valósított meg, nincs ki-

alakult álláspont a szakemberek és a történetírók között sem.

Az igazság valahol a kettô között keresendô.

57 A Quarantia 1223-ban történt megalakulásakor egy, a Sze-

nátushoz hasonló albizottsága volt a Nagytanácsnak. Feladat-

köre a pénzverésben és a pénzforgalommal kapcsolatos állami

teendôkben való tanácsadás volt. Késôbb önálló hivatallá vált,

de politikai szerepét elvesztette, s Velence legfelsôbb bírósá-

gává vált. Csupán Velence városa nem tartozott az illetékessé-

gi körébe. Idôvel három részre bomlott: a Quarantia Civile a

Hercegség és az Adriai-tenger keleti partvidékérôl; a Quarantia

Civile Nuova pedig az itáliai szárazföldrôl (Terra Ferma) érke-

zett polgári ügyekben benyújtott fellebbezéseket bírálta el; 

a Quarantia Criminale a büntetôügyek fellebbviteli fórumának

számított. A velencei nemesek büntetô ügyeiben nem ítélkez-
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ták meg a dózsékat – a monda szerint. Valójában a dózseföveg

formája a századok során többször is megváltozott. Elôször egy

drágakövekkel kirakott aranykorona volt, s csak a XIII–XIV.

századtól használták a halászsapkára emlékeztetô dózseföve-

get. Koronázáskor a dózse hat tanácsosa (consigliere) közül a

legfiatalabb tette a választott fejére a „camauro”-nak nevezett,

reimsi csipkébôl készült sapkát; a legidôsebb tanácsos pedig 

a drágakövekkel kirakott föveget, a Crono Ducalét helyezte a

megválasztott dózse fejére a csipkesapka fölé, a következô mon-

dat kíséretében: „Accipe coronam ducatus Venetiarum” – Fo-

gadd a velencei hercegség koronáját. A koronázási szertartást

az 1700-as években már nem az Óriások lépcsôjének tetején,

hanem a Dózse-palota Milizia da Mar termének bejáratánál tar-

tották.

61 Az állókép a német Standbild szó szerinti fordítása, amely

szobrot jelent.

62 A temetési menet a következôképpen nézett ki: elöl men-

tek a scuolák tagjai (az egész tanuló ifjúság a lobogóikkal), utá-

na haladt a „négy convictusbeli ifjú nemesség”. Csak vélelmez-

ni lehet, hogy a szerzô a négy convictusbéli ifjú nemesség alatt

– a létszámot (négy) elírva – a hat Scuola Grande tagjaiból ki-

választott hat fiatal férfira gondol. (Scuola Grandénak hívták Ve-

lence hat nagy céhének iskoláit.) Ôket követték a szerzetesek és

a világi papok, majd az elhunyt dózse rokonai (ayjafiai), illetve

a procurátorok. Utánuk következtek a sorban a hat városrész

képviselôi, másként a Signoria tagjai (kormány, tanács tagjai),
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egy bonyolult, többszakaszos eljárás során választották meg az

államfôt:

A nemesi rendet magában foglaló Nagytanács saját kebelébôl 30

tagot választott, hogy közülük sorsolják ki azt a 9-et, aki szigo-

rú elkülönültségbe vonulva, további 40 jelöltet állított; ezek

mindegyikének legalább 7 szavazatot kellett elnyernie. A 40

közül kisorsolt újabb 12 választó állapította meg – személyen-

ként legalább 9 igenlô szavazattal – a következô 25 tagú bi-

zottság névsorát. További, felváltva sorsolással és szavazással ki-

jelölt 9, 45 és 11 tagból álló csoport válogatásán keresztül

jutottak el a végleges 41 választóhoz, akik a leendô dózse sze-

mélyérôl döntöttek; ennek azonban a gyôzelemhez legalább 25

szavazatot kellett kapnia. A szavazást egy zárt teremben kellett

megejteni, ahol állami költségen éltek. Mindenki írásban adta le

szavazatát. A szavazatokat összegyûjtötték, felolvasták, és min-

den szóba került jelöltet közösen kiértékeltek.

60 Az Óriások lépcsôjének tetején (a Dózse-palotában) egy

halászsapkára emlékeztetô föveget helyeztek az újonnan meg-

választott dózse fejére. A föveget formája miatt Corno Ducalé-

nak, azaz „a dózse szarvának” hívták. A monda szerint a föveg

850-bôl származik. Ebben az évben látogatta meg a dózse a San

Zaccaria-kolostort, mely a leggazdagabb zárdák egyike volt. 

A San Zaccaria fejedelemasszonya (rendfônöke), Agostina Mo-

rosini egy, a zárda gazdagságához méltó, drágakövekkel és

gyöngyökkel kivarrt föveget ajándékozott neki. A népnek any-

nyira tetszett az ajándék, hogy közkívánatra a dózse „hivatalos

koronájának” ismerték el. Ettôl kezdve mindig ezzel koronáz-
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64 A nagykancellár a velencei adminisztráció vezetôje volt. 

Ô volt az egyetlen, aki az állami életben igen magas tisztséget

töltött be, és nem a nemesség soraiból került ki. Viszonylag

gyakorta elôfordult, hogy mûködése során nemességet kapott.

Tisztsége a dózsei méltóságon kívül az egyetlen, amely élet-

hosszig szólt. Formális hatalma nem volt, s éppen munkájának

adminisztratív jellege miatt alakult ki, hogy általában nem ne-

mesember töltötte be ezt a pozíciót.

65 Amikor Szent Márk földi maradványait Velencébe hozták,

elhatározták, hogy templomot építtetnek neki. Az építésre szánt

állami pénzek kezelésére procurátorokat választottak, akiknek

feladatköre az idôk folyamán – a szerzô által is leírt módon –

kibôvült. A procurator az egyik legmagasabb közjogi méltó-

ságnak számított Velencében.

66 A városi tiszttartókon a szerzô vélhetôen az államigazgatás

egységeit vezetô fôhivatalnokokat érti, külsô tiszttartókon pedig

a kolóniák igazgatását ellátó állami tisztviselôket. Területenként

és koronként mutatkoznak eltérések, de általában a podesta, a

rector vagy a bailo volt a kolónia közigazgatásának vezetôje. Tu-

lajdonképpen a helytartó, a capitaneus a katonai fôhatalmat

gyakorolta, a praetor pedig az igazságszolgáltatás vezetôje volt.

Kisebb városokban néha csak capitaneust neveztek ki, ekkor ô

töltötte be a közigazgatás vezetôi és a katonai parancsnoki po-

zíciót; a legjelentôsebb kolóniákon pedig grófnak vagy – Kré-

tán például – hercegnek hívták a helytartót. Ezek nem örökle-

tes rangok, hanem – ahogy Kászonyi is írja – határozott ideig

258

végül a Quarantia három elnöke (ítélôszékeknek elöl-ülöji). 

E menet haladt a dózse viaszszobra elôtt. Természetesen a gyász-

menetben részt vettek egyéb állami méltóságok is, mint példá-

ul a Tízek Tanácsának tagjai, róluk azonban nem ír a szerzô.

63 A dózse temetésének menetét Kászonyi lényegében jól írja le.

A dózse holttestét valóban azonnal eltemették, és csak ezután kez-

dôdött meg a hivatalos gyász a viaszszoborral. De a szertartás el-

sôsorban nem amiatt alakult így, hogy a nép fel ne prédálja az el-

hunyt herceg vagyonát. A magyarázatot a pestisjárványok korában

leljük meg. A pestissel megfertôzött, avagy esetleg megfertôzött

testet a járvány terjedésének megakadályozása miatt azonnal el

kellett temetni. Ezért készült egy képmás viaszból, mely minden-

nemû veszély vállalása nélkül „helyettesíthette” az elhunytat a

hosszú gyászszertartáson. Egy életnagyságú bábut öltöztettek fel

az elhunyt dózse aranyszôttes köntösével, hermelingallérjával és

koronájával. A bábura ráadták továbbá az elhunyt fehér-piros al-

sóruháját, piros cipôjét és zokniját, továbbá fehér kesztyûjét. A ci-

pôjére a sarkantyút fordítva helyezték fel. A dózse kardját a vi-

aszbábu mellé rakták markolatával a bábu lába felé. A temetés

után a ruhákat visszakapta a család, 10 dukát lefizetése mellett. 

A valódi temetés a halál utáni napon este történt meg. A holttes-

tet elkísérték a sírhoz a város valamelyik templomába, esetleg ép-

pen a San Giovanni e Paolo templomba, melyet Kászonyi Szent

János és Pál néven említ. A családtagokon kívül a dózsét káp-

lánja, egy másik pap, a dózse mayor domusa és ceremóniames-

tere kísérte, illetve a Szent Márk-bazilika kanonokja és alkano-

nokjai.
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tartó beosztások, hivatalok voltak. A fôtisztviselôk közé tartoz-

tak a kolóniákon a kamarások, a kincstárnokok, az avvogado-

rok (fôügyészek) és a várnagyok is.

67 Velence történelme során – a Bizánctól való függetlensége

elnyerésétôl fogva – mindvégig különös figyelmet fordított füg-

getlensége megôrzésére. Ezért, ahogy Kászonyi is írja, megtiltot-

ta, hogy polgárai elkötelezôdjenek bármely külföldi hatalmas-

ságnak, s így annak befolyása érvényesülhessen a tanácsokban

döntéshozatalkor. Ugyanebbôl az okból tiltották meg 1474-tôl,

hogy papi személyek polgári állást töltsenek be, s ugyanezért

zárták ki a klerikusokat 1498-ban a Nagytanácsból, Velence tör-

vényhozó testületébôl. A papok ugyanis legalább annyira kö-

tôdtek az egyházi államhoz, a pápához, mint Velencéhez. A fen-

ti óvintézkedések nélkül a pápa közvetlen befolyási övezetébe

került volna Velence állami élete, ahogy ez más országban meg

is történt a középkorban. Az állam és az egyház szétválasztása te-

hát nem abból az okból történt meg Velencében, amiért a re-

formkor gondolkodói késôbb szükségesnek vélték, de tény, hogy

Európa többi államához képest több száz évvel korábban meg-

valósult.

68 Velence védôszentje Szent Márk volt. Szent Márk jelképe a

szárnyas oroszlán, így a köztársaság ugyanezt a jelképet vá-

lasztotta címere központi elemének. Az állat egyik kezében tar-

tott kivont kard szokásos eleme volt a középkori címereknek,

a másik kezében tartott nyitott könyv története azonban már

érdekesebb.

Városrészlet
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hezíti egymáshoz, illetve a külföldi fizetôeszközökhöz viszo-

nyított értékük – keresztárfolyamuk – pontos megállapítását.

Nincs okunk kételkedni abban, hogy a szerzô pontosan adja

meg az éppen aktuális árfolyamokat. Kászonyi egyébként jól

látja, Velencében ekkor az ezüst soldo, líra és scudo della cro-

ce, illetve az arany zecchino és ezek törtrészét, illetve több-

szörösét érô pénzek voltak a legfontosabbak.

70 A tengeri haderô vezetô tisztségviselôinek megnevezése vi-

szonylag gyakorta változott. A capitaneo cím volt, hogy a flot-

ta parancsnokát jelölte, de elôfordult, hogy csupán egy hajó

kapitányát értették rajta. Az biztos, hogy a flottának volt egy ál-

lami felügyelete, mai hasonlattal élve egy minisztériuma, melyet

5 savio (savio degli ordini vagy savio da mar) vezetett. Másrészt

a tengeri haderônek volt egy katonai vezetôje (koronként vál-

tozóan capitaneo, admirális – a szerzô szerint di Almirante –, ge-

neralissimus). Stabil funkcióknak számítottak az adriai, illetve a

levantei flotta parancsnokai: provveditore generale di Dalmazia

és provveditore generale di Levante. Nevezték ôket admirális-

nak is. A hajórajok vezetôit változatos elnevezésekkel illették:

capitaneo, provveditore d’ armata, consiliari, tengernagy; a ha-

dihajó kapitánya pedig korszaktól függôen patronus – a szer-

zô szerint di Padrona –, nauclerus.

71 A velencei flotta legénysége az utolsó emberig velenceiekbôl

állt. Velence hatalmának alapját nem bízta idegenekre. A legény-

ség megbízhatósága mellett óriási elônye volt ennek a rendszer-

nek, ugyanis a hajók evezôi mellett szolgálatot teljesítô matrózok
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A hagyomány szerint Szent Márk és Velence kapcsolatának tör-

ténete nem a szent városba szállításával kezdôdött. Valószínûleg

Szent Márk volt Aquileia elsô püspöke, ô alapította meg temp-

lomát is. Így valamiképpen a velencei népnek is elsô püspöke

volt. Eddig a valóság. A néphagyomány szerint azonban Szent

Márk már életében megtudta, hogy végsô nyughelye Velencé-

ben lesz. Ruskin egy 1791-es forrás alapján így idézi a legendát:

„Szent Márk pedig látván, hogy Aquileia népe jól meg van erô-

södve a vallásban, és Szent Péter által Rómába hivatván, mielôtt

oda elindult volna, magához vevé a szent püspököt, Hermago-

rast, s egy kisded csónakban Velencze mocsarai közé evezett. 

Ottan ez idôben néhány ház állott vala egy Rialtónak nevezett

magas homokbuckán, s a szél a csónakot sebesen hajtván, az

egy mocsaras helyen akadt meg, amidôn Szent Márk magán kí-

vül ragadtatva, angyal hangját hallotta, mely így szólott hozzá:

»Béke legyen veled, Márk, itt nyugodjék tetemed!« (Pax tibi Mar-

ce evangelista meus, hic requiescat corpus tuum!) Az angyal 

a város megalapítását is megjövendöli.”

A velencei címer tehát erre a legendára emlékeztet: a szárnyas

oroszlán által tartott könyvben ezek a szavak állnak: „Pax tibi Mar-

ce evangelista meus” (Béke legyen veled, Márk, evangélistám).

69 A velencei pénztörténetet még a numizmatikával hivatás-

szerûen foglalkozó embereknek is csupán szûk rétege ismeri

pontosan. A szerzô látogatásának korában Velencében 38 kü-

lönféle pénz volt forgalomban, nem számítva a kolóniákban

vert érméket. A fizetôeszközök száma szinte mindegyik dózse

uralkodásával módosult. Változtak árfolyamaik is, ami megne-
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a különféle ünnepségek alkalmával a Canal Grandén. A nôk

egyébként már 1493-tól részt vettek a regatákon, úgyhogy ôk is

evezhettek a csónakokkal.

A csónakok a Castello negyedbôl indultak el, a versenyzôk vé-

gigeveztek a Canal Grandén egészen a Santa Croce hídig, ott

egy facölöp (paletto) jelezte a fordulót, onnan visszafelé ha-

ladtak a Canal Grandén egészen a Foscari és a Balbi palotáig,

a csatorna fordulatáig. Ott egy erre az alkalomra felépített pó-

diumnál (macchina) három nemes jutalmazta meg a verseny

gyôzteseit. Általában négy futamot rendeztek, és futamonként

négy versenyzô kapott jutalmat. Az elsô helyezett egy piros

zászlót kapott, valamint pénzt egy arra felkötött tasakban. 

A második zöld zászlót kapott, a harmadik pedig kéket, a rá -

akasz tott pénzjutalommal együtt. A negyedikként célba ért ver-

senyzô sárga zászlót kapott, amire pénzjutalom helyett egy kis-

malacot festettek. A legutolsóként befutott fersenyzô pedig egy

élô malacot kapott gúnyból, lassúsága jelképeként. A versenyt

a nemesek és a gazdagabb polgárok a Canal Grande két olda-

láról, feldíszített hat- és nyolcevezôs csónakokból nézték.

74 A nicolottik és a castellanik vetélkedése valóban a velen-

ceiek egyik legközkedveltebb eseménye volt. A két párt kiala-

kulását a XIII. századra teszik, amikor újabb bevándorlók ér-

keztek Velencébe. Eredetileg a Canal Grande által kettészelt

város egyik részét nevezték Castellanónak (nem keverendô össze

a Castello városhatoddal), illetve a másikat San Nicolò dei Men-

dicolinak. A két városrész nevét Velence két legszélsô pontja

adta. A Castellanóról kapták a nevüket a castellanik, míg a San
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harc esetén felálltak az evezôpadok mellôl, és szívvel-lélekkel

harcoltak hazájukért. A köztársaság szárazföldi hadereje viszont

mindvégig nem velenceiekbôl álló zsoldos sereg volt. Vezéreit

Velence szárazföldi háború esetén megfizette és megbízta, hogy

katonáival a köztársaság seregeként harcoljon. Így amikor III. Ká-

roly megkérte a dózsét, hogy engedje meg neki, hogy látogatása

alkalmával seregszemlét tartson a velencei csapatok fölött, a dó-

zse válaszképpen Velence pénzverdéjére, a Zeccára mutatott, s azt

mondta: ez a mi seregünk.

72 A szerzô itt minden bizonnyal az évszázadok óta méltán hí-

res velencei karneválra céloz.

73 A Kászonyi által leírt „tengeri viadal” mai változata, utódja a

Regata Storica, Velence történelmi hajóinak felvonulása. Az ün-

nepséget minden évben szeptember elsô vasárnapján rendezik

meg. Velencében a köztársaság fennállása alatt nem voltak ritkák

a tengeri csatákról való megemlékezés keretében tartott tengeri

felvonulások, akárcsak a flotta nyilvános hadgyakorlatai a Lidó-

nál. A regaták, a hajófelvonulások a XVIII. században élték fény-

korukat. A Serenissima (fenséges köztársaság) idejében a köz-

társaság fontos vendégek érkezésekor nagyon sokat adott ünnepi

fogadásukra, így minden ilyen alkalommal pompás vízi ünnep-

ségeket rendeztek feldíszített csónakokkal, zenével, zsonglôrök-

kel, tánccal, erôpróbákkal, birkózóversenyekkel. Ez természete-

sen nemcsak a vendégeknek szólt, de a nemesség és a polgárság

szórakoztatását is szolgálta. A nemesi családok versenyeztek egy-

mással, hogy minél díszesebb csónakokat tudjanak felvonultatni
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feszülettel a kezében mégis sikerült a közönség és a birkózók

soraiból egyeseket jobb belátásra, azaz tûzoltásra bírnia. Így az-

tán a köztársaság utolsó évtizedeiben a castellanik es a nicolot-

tik kénytelenek lettek kevésbé kegyetlen gyakorlatokban 

kimutatni az erejüket. Ilyen volt például az emberi piramis vagy

a csónakverseny.

75 Ez bizony az Európában ma igencsak elterjedt és kedvelt

étel, a rizottó. A jó és hagyományos recept szerint készített ri-

zottó valóban olyan sûrû, mint a fôzelék. Fôzés közben állan-

dóan kavarják, hogy krémes állaga legyen, amit a fôzés befe-

jezését követôen fokoznak még azzal, hogy reszelt parmezán

sajtot kevernek bele. A rizottó a mai napig a velenceiek nem-

zeti étele.

76 A müh kifejezésen a szerzô vélhetôen nem valamiféle spe-

ciális tésztafajtát, hanem általánosságban – egyébként számára

gasztronómiai szempontból pozitív élményt nem jelentô – tész-

taféleséget ért.

77 A csigere (csiger) silány, savanyú bor, lôre. A Balaton vi-

dékén a törkölyre töltött és kisajtolt vizet nevezték így. 

A velenceiek egyébként gyakorlatilag víz helyett itták ezt a rossz

minôségû, könnyû, savanyú bort, ugyanis a városban 1888-ig

csak ciszternakutak voltak, amibôl rossz minôségû, állott vizet

nyerhettek csak. Ma kiváló minôségû venetói borokat fo-

gyaszthat az odalátogató turista.
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Nicolò dei Mendicoliról a nicolottik. Késôbb a két tábor tagsá-

gát alapvetôen nem a lakóhely határozta meg. Az ôslakosokból

lett a castellani párt, az újakból pedig a nicolotti. Még késôbb a

castellaniakhoz az arisztokraták pártjához tartozókat, a nicolot-

tikhoz pedig – mai szóhasználattal mondjuk úgy – a néppártia-

kat sorolták. Nem szabad azonban mai értelemben vett politikai

pártokra gondolni, sokkal inkább egy, a hagyományban gyö-

kerezô játékos szembenállásról volt szó, ami csak a versenyek

során bírt jelentôséggel. Versenyek alkalmával a castellanik 

piros sapkát és piros sálat, a nicolottik fekete sapkát és fekete

sálat hordtak. A kormány jó szemmel nézte a két tábor egymás

közötti vetélkedését, hiszen ez hozzájárult ahhoz, hogy erôs és

egészséges fiatalság nôjön fel. A versenyeket leginkább a kije-

lölt, korlát nélküli hidakon rendeztek meg. Különösen az ököl-

vívásban vagy farudakkal való viaskodásban jeleskedtek. Szep-

tembertôl egészen karácsonyig engedélyezték az erôpróbákat. 

A Ponte dei Pugnin (az „öklök hídja”) a mai napig látszik a híd

négy szegletében egy-egy márványlapból készült cipôtalp, ahol

az erôpróbák során a négy fiatal versenyzô elkezdte a viadalt.

A birkózásba persze mindig beszálltak a többiek is. Kászonyi

helyesen írja, hogy a Nagytanács 1706-ban megtiltotta e nép-

szokás gyakorlását. 1705. szeptember 30-án annyira hevessé vált

az ökölvívó-ütközet – ami egyébként kôdobálással és késelés-

sel folytatódott –, hogy sok ember élete került veszélybe. A nép

pedig annyira elmerült a verekedésben és annak szemlélésé-

ben, hogy senkit nem lehetett rávenni, segítsen eloltani a nem

messze kigyulladt San Girolamo-monostort. Végül a közeli Szent

Barnabás-templom papjának hosszas unszolással és egy nagy
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ba a langobárdokat. Nagy Károly (768–814) frank király (800-

tól császár) a VIII. század végén elhódította a langobárdoktól

Észak-Itáliát, amely uralma alatt ismét virágzásnak indult. Pa-

dova a frank birodalom három részre szakadásakor az Itáliai

Királyság részévé vált. A X. századtól kezdôdôen Padova egy-

re inkább a német-római császár befolyása alá került. A követ-

kezô századokban a város hol több, hol kevesebb sikerrel pró-

bálta kivívni függetlenségét a nyugati császársággal szemben. 

A XII. század végétôl Padova Velence gazdasági befolyása alá

került, majd Szent Márk köztársaságának seregei 1216-ban tény-

legesen el is foglalták. Velence hódítása azonban nem volt tar-

tós. A XV. század elejéig Padova hol független városállam lett,

hol valamelyik környezô hatalom, így Velence, a nyugati csá-

szárság vagy Verona vonták befolyási övezetükbe. A város há-

nyatott sorsa valóban a XV. századi velencei hódítással vált ren-

dezetté, hiszen a Velencei Köztársaság ettôl kezdve töretlenül

meg is tartotta önálló államiságának megszûnéséig, 1797-ig.

80 Padovában a velencei államot a helytartó, a podesta kép-

viselte. A katonai fôhatalmat a capitaneus gyakorolta. E két fô-

tisztviselô csak velencei nemes lehetett, akiket hazájuk megha-

tározott idôre delegált. Tevékenységüket központilag, ellenôrök

útján gyakorolták. A központi igazgatás mellett azonban be-

vonták az igazgatási munkába a helyi polgárokat is, széles körû

önkormányzatot engedélyezve nekik. Ezekben a tanácsokban

a mandátumokat általában helyi nemesek nyerhették el válasz-

tások útján. A központi igazgatás nevében azonban a tanács

ülésén a podesta elnökölt.
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78 Elképzelhetô, hogy csak egy rosszindulatú feltételezés ré-

szemrôl, de a szerzô véleményem szerint nem elsôsorban a

„nyomorult” vendéglátás és étkek miatt tért vissza idô elôtt ha-

zájába. Sokkal inkább aggaszthatta ôt, mint császári fôtisztsé-

get viselôt, Napóleon gyors elôrenyomulása, hiszen Ausztria és

vele együtt Magyarország is ellenséges viszonyban állt ekkor

Franciaországgal. Hazatérése után alig egy évvel Napóleon se-

regei bevonultak Szent Márk köztársaságának fôvárosába, és

örökre pontot tettek Velence 1100 éves önálló államiságára.

79 Padova a Nyugat-római Birodalom egyik jelentôs városa

volt. Alarik, a nyugati gótok királya az V. század legelején tört

be Itáliába, s több várost, köztük Padovát is feldúlta. Fél év-

századdal késôbb Attila, a hunok fejedelme a catalaunumi csa-

tát követôen (451) pusztította végig Észak-Itáliát. Ezt követôen

Padova, Észak-Itália más városaival együtt nyugati gót uralom

alá került. Justinianus bizánci császár Itália visszahódítására, s

ezzel együtt a Kelet-római Birodalom és az azóta megbukott

Nyugat-római Birodalom egyesítésére és eredeti fényének visz-

szaállítására törekedett. Narses (Narsetes) I. Justinianus bizánci

császár hadvezére volt, akit a császár 538-ban Itáliába küldött,

hogy Belizárt, a híres hadvezért a keleti gótok ellen támogassa,

de egyúttal ellenôrizze is. A két vezér azonnal összeveszett, mi-

nek következtében Justinianus Narsest visszahívta, majd 551-

ben ismét Itáliába küldte. Narses Velencén át hatolt be a fél-

szigetre, s hódította meg szinte teljes egészében. A császár

kinevezte Itália kormányzójának. II. Justinianus megfosztotta

méltóságától, amiért a monda szerint bosszúból behívta Itáliá-
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81 Ez a híres padovai egyetem, ahol a reneszánsz óta sok ma-

gyar, fôleg erdélyi magyar diák tanult. Padova egyeteme egyi-

ke az elsôknek Európában.

82 A szerzô a Basilica di San Antonióról ír, melyet 1232 és

1307 között építettek román-gótikus stílusban. Kupolái azon-

ban a XV. században épültek bizánci-velencei stílusban. Ugyan-

ebbôl a korból valók a „tornyozatok” is. A bazilika gazdag kincs-

tára, amirôl Kászonyi részletesen ír, ma is megtekinthetô.

83 A Prato della Valle (vagyis a „völgy mezeje”) ma tér Pado-

vában, akkoriban mezônek volt nevezhetô. Közepén a Fiumi-

cello patak vize körbevesz egy kis szigetet. A könyv szerzôje a

patak medrét azért nevezheti veremnek, mert a víz egy mélye-

désben folyik. A Fiumicello a Padovát átszelô Brenta folyó egyik

ága. A mezôn (téren) körben, talpazatra felállították 78 hires

padovai egyetemi diák szobrát, melyek közt megtalálható Bát-

hori István erdélyi fejedelem szobra is.

84 Amikor a mai utazó Velencébe látogat, csak Olaszország

egyik gyönyörû és különleges városát látja benne. A Velen cei

Köztársaság azonban, mielôtt Napóleon hódításai nyomán el-

vesztette volna önálló államiságát, kiterjedt gyarmatbirodalom-

mal rendelkezett. Fénykorában birtokai szinte töretlen láncként

húzódtak Velence városától a Földközi-tenger keleti medencé-

jéig, biztosítva ezzel az Adriai-tenger feletti uralmat és a levan-

tei kereskedelem zavartalanságát. Szent Márk köztársasága jó-

részt ennek köszönhette gazdagságát és hatalmát. Velence

Canal Grande
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86 Luxemburgi Zsigmond 1387 és 1437 között magyar király,

1420 és 1437 között cseh király, 1410-tôl 1437-ig német király

is volt. 1433-ban a pápa német-római császárrá koronázta.

87 A szerzô a nápolyi Anjou-házból származó Caroberto, azaz

Károly Róbert magyar királlyá avatására utal.

88 Zára (horvát nevén Zadar) Dalmácia talán legfontosabb vá-

rosa volt a középkorban. Velence és a Magyar Királyság fel-

váltva uralta; a XII.-tôl a XIV. század közepéig terjedô idôszak-

ban 14 alkalommal cserélt gazdát a hányatott sorsú város. 

A szerzô jól tudja azt, hogy véglegesen (a Velencei Köztársaság

bukásáig) Zsigmond uralma alatt került Velencéhez, de azt nem

Károly szicíliai király, hanem Nápolyi László adta el, talán sze-

rencsésebb úgy fogalmazni, játszotta át Velence kezére.

89 Ragusa, azaz Raguza (ma Dubrovnik óvárosi része) az egyik

legérdekesebb dalmát város. Megalapítása után önálló, majd a

Kelet-római Birodalom protektorátusa alatt élô, lényegében

azonban független kereskedôváros volt. A negyedik keresztes

hadjáratot követôen, 1205-ben Velence birtoka lett, s más dal-

mát városokhoz hasonlóan bevezették a velencei koloniális köz-

igazgatási rendszert. Velence I. (Nagy) Lajos magyar királlyal

vívott háborújában, 1358-ban végleg elvesztette a várost. Lajos

Raguzának évi 500 dukát adó fejében autonómiát biztosított, s

támogatta, hogy kereskedelme megerôsödjön, hiszen ezzel Ve-

lence hatalmát gyengítette. Raguza a XIII–XV. században meg-

szerezte a város környezetében elterülô szigeteket, melyekrôl
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birtokai egyrészt az itáliai szárazföldi területekbôl, másrészt pe-

dig a tengerentúli birtokokból (ezeket Kászonyi két csoportra

osztja) álltak. Az itáliai területeket Velence jórészt a XV. szá-

zadban szerezte, a tengerentúliakat viszont jóval korábban,

már a XI. század legelsô éveiben kezdte meghódítani. Ezeket

természetesen további hódítások követték, de nem volt ritka,

hogy a köztársaság hosszabb-rövidebb idôre vagy végleg el-

vesztette valamely birtokát. Velence az itáliai szárazföldi terü-

letek nagy részét, Dalmácia legnagyobb részét szigeteivel

együtt, Isztria tengerparti városait és a görög szigetvilág részét

képezô jó néhány területet a köztársaság bukásáig, 1797-ig

megôrizte. Kászonyi 1795-ben járt Velencében. A szerzô a kö-

vetkezô oldalakon igen részletesen leírja a látogatásakor a

Velencei Köz társaság birodalmát alkotó területek városait és

tájegységeit. A városok és tájegységek mai neveit lásd a Hely-

névmutatóban.

85 A fordítás így hangzik: 

„A körbenforgó Pallas képmása volt ez az emlékezetes kô, ez az

egykor híres város, míg megvolt a pajzs, akkor így hívták az is-

teni kecske bôrérôl.

E város – mivel a többi hisztereket mindig felülmúlta a mûvé-

szetekben nyújtott tehetségekkel – kiérdemelte, hogy mindig a

haza ékes fôvárosa legyen. 

A sok közül egyedül ez az egy tûnt ki, majd azután Jusztinusz-

ról Jusztinopolisznak, azonkívül Principsznek, és végre a fôvá-

rost Isztriának nevezik a velenceiek, amely név – negyedikként

– a jóslatok szerint biztosan él századokon át.” 
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Kászonyi is ír. Érdekesség, hogy Raguza a Velencétôl való füg-

getlensége elnyerését követôen is – ahogyan a szerzô is írja –

megtartotta a velencei közigazgatási rendszert. Sôt a nemes-

emberek továbbra is olaszul beszéltek, bár a nép természetesen

eredetileg szláv anyanyelvû – Kászonyi ezt nevezi tótnak – volt.

Vannak, akik a Raguzai Köztársaságot a velenceivel állítják pár-

ba, ezt azonban én erôs túlzásnak tartom, hiszen Velence gaz-

dagsága, befolyása és gyarmatbirodalmának kiterjedése nem

mérhetô a raguzai államéhoz. Ragusa virágzásának egy hatalmas

erejû földrengés és az azzal együtt járó tûzvész vetett véget

1667-ben, melyben az egész város, és lakosainak túlnyomó

többsége is elpusztult. Raguza nem tudta kiheverni ezt a csapást,

bár önálló államiságát még csaknem 150 évig megôrizte. 1806-

ban francia, majd osztrák befolyás alá került, az I. világháborút

követôen pedig az új délszláv állam része lett. 1991–92-ben a

délszláv háború során komoly károkat szenvedett. Restaurálá-

sa óta ma Horvátország egyik leglátogatottabb és legcsodálato-

sabb turisztikai célpontja.
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