
Művészettörténet

Dr. Tóth K.János:
Római virágszedés

A külföldi magyar nyelvű rádióadások római
templomokról szóló sorozatából jól ismert a
szerzö, a Lateráni Bazilika magyar kanonokjának
neve. Könyvében a hatszáznáJ. is több római
templom, kápolna és oratórium közül, .a. ke
resztény kultúra virágoskertjéból" kiválasztott
74 műemlékről olvashatunk. Ezek között a tör
ténelmi városközpont területén lévő őskeresz

tény bazilikák, román, gótikus, reneszánsz és
barokk épületek szerepelnek.

Művelt laikusok, városnéző zarándokok szá
mára a könyv régi hiányt pótol. A bécsi Művé
szettörténeti Társaságnak köszönhetjük a mű

kiadását, nem utolsósorban a szerzö szakértel
mének elismeréseként.

A könyv a négy nagy bazilika után a többi
templomot általában három-négy oldalon tár
gyalja.Afejezetek a névadó szent rövid életrajzá
val kezdődnek. A továbbiakban a szerző ismer
teti az építés, és a sokszor évszázadokon át
ismétlődő restaurálások történetét, majd rövi
den szól a templom kOlSŐ jellegzetességeiről.

Ezután mintegy kézen fogva körülvezet bennün
ket a templomban: élvezetes stílusban leírja a
benne található nevezetesebb műalkotásokat

(festményeket, szobrokat, mozaikokat, oltáro
kat, síremlékeket, ötvösműveket), megnevezve
azok tervezőit és készítőit.

Kiállítás

Reneszánsz és manierizmus

Az európai iparművészetstíluskorszakait bemu
tató kiálIítássorozat egyik állomása ez az Ipar
művészeti Múzeumban most megrendezett
tárlat. Sokáig váratott magára: előzménye, a
gótikát ismertető kiállítás 1974-ben volt itt
látható.
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Minden mondatböl kitűnika szerző rendkívü
li tájékozottsága. ~szrevétlenill elkalandozunk a
Biblia, a világtörténelem, az egyháztörténet, a
római népszokások területére.

Különös nyomatékkal hangsúlyozza a szerző a
múemlékek magyar vonatkozásait, Megtudhat
juk például, hogy a S.Girolamo degli Illyri 1642
től 1955-ig Pázmány Péter tituláris temploma
volt. Részletes leírást olvashatunk a lateráni
fószékesegyházban, a II. Szilveszter pápa sírjánál
lévő magyar emlékműről, és a hajdani pálos
templom, a S. Stefano Rotondo (Mindszenty
biboros tituláris temploma) magyar síremlékei
ről. Értesillhetünk arról, hogy LisztFerenc 1866
tól 1870-ig a S. Maria Nova melletti olivetanus
kolostorban lakott. A S. Sabina mellékkapuja
feletti címer a vl1rnai csatában I. Ulászlóval
együtt 1444-ben elesett cesarini biborosra em
lékeztet. A könyvet elolvasva bizonyára nem
feledjük el, hogy a S. Maria Maggioréba eljutva
VIII. Kelemen pápa síremlékén az Esztergom
visszafoglalását ábrázoló domborművet köze
lebbről megtekintsük

Akinek a sors nem adta meg azt a szerencsét,
hogy a könyvet Rómában bedekkerként használ
hassa, az a szerzö szemléletes leírásának jóvol
tából képzeletben vehet részt a római sétákon.

Krutsay Miklós

Reneszánsz és manierizmus: a művészettör

ténet legismertebb és legismeretlenebb korsza
kának képvíselöí a kiállított tárgyak. A re
neszánsz egy-egyZSenWiS alkotója vagyművésze
rendkívüli népszertlségnek örvend, műveik szin
te közhelyszerűen ismertek. Magáról a korszak-



ról is rengeteg állandósult fogalom, elcsépelt
kifejezés, "tételmondat" van ma is forgalomban.
Feltűnő azonban, hogy jóformán csak a legna
gyobb művészek neve ismert a nagyközönség
körében. Raffaellóról, Leonardóról, Michelange
lóról mindenki hallott, de rajtuk kívül még sok
más nagyalkotó élt az "újjaszOletett" Európában,
akiket szinte csak a szakemberek tartanak
számon. Ez elsősorban az északi művészekre

igaz, de így van az oly sokat emlegetett itáliai
reneszánsz mestereivel is. Pedig érdemes lenne
megismerni a nagy- és kisművészeteknek azokat
a színtén elsőrangúmestereit is, akik Leonardo
és Michalengelo kortársai voltak, de zseníalita
sukkal nem tudtak igazán versenyre kelni. Mű·
veikkel ők is befolyásolták a művészetek tovább
fejlődésének útját, megváltoztatták a városok
arculatát és az emberek ízlését.

Mindez még inkább igaz a ma iparművészeti

műtárgyakként kezelt, valamikori használati
tárgyak alkotóira. Nehezen tudjuk elképzelni:
ami ma féltve őrzött műtárgy, azt valahanaponta
megfogták, gyertyát szúrtak rá, rátámaszkodtak,
ráültek, beletettek valamit, írtak rajta, ettek
belőlevagy vele, viselték stb. Ezt az élményt ez a
kiállítás sem adja meg. Thlán nem lett volna
"szájbarágás" és közelebb hozta volna a látoga
tókhoz ezt az anyagot, ha - akár ezen az
elrendezésen belül is - a bemutatott tárgyak.
nak legalább egy kis részét úgy helyeztékvolna el
a rendezők, ahogy annak idején egy szobát (vagy
más helyíséget a lakóházban) berendeztek,
használtak. Különösen az itáliai anyagból lehe
tett volna ilyen összeállítást kiválogatni, hiszen
annyiféle szép használati tárgyat, bútort látha
tunk (edény, ládapad, domborított bórdoboz,
dísztál, kelengyeIáda, padlócsempe, hóráskönyv,
tintatartó stb.), hogy gazdag, szemléletes képet
nyújtott volna egy így berendezett kis tér. fgy
azonban, valós közeg híján .múzeumszagúak"
maradnak a tárgyak. A paraWnok szinte hiába
osztják fel a teret: mindenütt az azonos szürke,
jellegtelen, "hanguIattalan" hangulat fogadja a
látogatót. Ez a domináns szürkeség elnyomja a
természetesen-egyszerű vitrinek szépségét is.

Következő számuokból

A kiállítás egy-egy újabb szakaszánál a terület
történelmét, kultúráját, más művészeti ágait be
mutató tabló fogadja a látogatót, térképpel,
fényképekkel, történeti és kultúrtörténeti ese
mények dátumaival, a "nagy emberek" neveivel
és tetteivel. Ezek a tömör összefoglalások jól
rajzolják meg a kiállított tárgyak kortörténeti
hátterét. A kiállítás tengelyében elhelyezkedő

rövid, a manierizmust bemutató szakaszt azon
ban más jellegű ismertetővezeti be. A manieriz
mus kifejezés a legtöbb ember fülének idegenül
cseng, és a "manír" "modor(ossag)" szó mai
pejoratív értelme erre a stílusmegjelölésre is
rányomja bélyegét, előítéleteket kelt. Ezt a
.félreértést" igyekszik eloszlatni a tabló: meg
próbálja ezt a rendkívül sokarcú, sokat vitatott,
éppen a közelmúltban és napjainkban (újra)fel
fedezesre kerülő,bonyolult és alig ismert stílust,
látásmódot öt pontba sorolt, sommás jellemzők
kel körülhatárolni. Ez azonban éppannyira a
lehetetlen megkisértése, mint amennyire a re
neszánsz öt pontban való meghatározása is az
lenne (erre a rendezők szerencsére nem vállal
koztak). A kényszerű leegyszerűsítés számtalan
félreértés, tévhit forrása lehet. Szerencsére az
érdeklődök tájékoztatását jól szolgáló, egy·egy
tárgyat vagy tárgycsoportot bemutató szóróla
pok között akad egy olyan, amelyen - ha nagy
vonalakban is - a manierizmust részletesebben,
érthetőbben,hívebben sikerült bemutatni.

A kiállítás másik fele a magyar reneszánsz
iparművészetétmutatja be. Talán látszólag nem
annyira sokarcú ennek az országnak a művészete
(legalábbis ami fennmaradt belőle), mint
amennyire az egész Európából összegyűjtött

nagyon szép anyag. De az itt kiállított színvonalas
gyűjtemény nagyon is alkalmas arra, hogy a
közönség az európai reneszánsszal összehason
líthassa a magyar reneszánszt, másságával és
ugyanakkor hasonlóságával megfelelően elhe
lyezhesse az európai művészettörténetben.A
kiállítás így a maga egészében maradandó, szép
élményt nyújt, s lehetőséget teremt arra, hogy a
művészet történetének e két korszakát felfedez
zük, illetve újrafelfedezzük.

Fábry Eszter

TaJálkozásatnk a Szentirással
Czine Mihály, Gál Ferenc, Balassa Péter, Vásárhelyi Miklós, Rába Gy?rgy,~C~ Szabó
Emő, Pomogáts Béla, Kornis Mihály irásat. - Poszler György M~on Aronrol, Paul
Poupard bíboros a francia forradalomról, Szolnoky Erzsébet: Apor Vilmos emlékezete,
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