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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-


