
S. Maria d. Anima!; San Ivo della Sapienza!; S.
Maria in Trastevere!; San Pietro in Montorio!;
Tempietto di Bramante!; S. Maria in Cosmedin
(Bocca della Verita)!; Trinita del Monti; S. And-
rea al Quirinale!!!; San Carlo alle Quattro Fon-
tane!!!; San Pietro in Vincoli (Michelangelo:
Mózes); S. Maria degli Angeli; S. Maria in Ara-
coeli (Campidoglio); S. Giorgio in Velabro!; SS.
Nereo e Achilleo!; Santi Giovanni e Paolo!;
Santo Stefano Rotondo!!!; S. Clemente!!!; SS.
Quattro Coronati!!!; Santa Sabina!!!; Basilica di
S. Alessio all’Aventino; San Marco; S. Maria
dell’ Orazione e Morte (ünnepi magyar misék
helyszíne); Sant’ Eligio degli Orefici (Braman-
te, Raffaello); San Vitale!!!; S. Maria de Popo-
lo!; S. Maria in Monte Santo dei Miracoli; Sant’
Onofrio; San Rocco; Sant’Agnese fuori le Mu-
ra!; Santa Constanza!; Dio Padre Misericordio-
so! (modern).

Ez 50 templom az összes 650-hez képest! A
korai kereszténytôl a barokkig (kivéve az utol-
só modernet) hihetetlen gyönyörûségeket tar-
togatnak a látogatók számára. A „kínálatra”
jellemzô, hogy a lakhelyem közvetlen környé-
kén levô legalább 25-30 csodálatos templomot
nem is említettem, csakúgy mint a nem katoli-
kus istentiszteleti helyeket. A Tevere mentén
álló, felújított Zsinagóga mindenképpen fi-
gyelmet érdemel (Róma templomairól lásd Pé-
teri Pál: Róma a templomok városa. Kaposvár,
2005, a szerzô kiadása). Elérhetôek gyalog
vagy tömegközlekedéssel (kivéve az utolsót),
de azért megfelelô idôt kell rájuk szánni, ku-
tyafuttában, versenyszerûen el sem érdemes
elindulni. 

– Szobrok és szökôkutak: Róma a szökôku-
tak, szobrok és obeliszkek városa is. Lépten-
nyomon találkozhatunk velük, a kiemelés
szinte lehetetlen. Talán a Campidoglión álló
Marcus Aurelius lovas szobra, a Minerva-
templom elôtti elefántos obeliszk a legkedve-
sebbek nekem, vagy a többiek!? Itt a dicséretek
már közhellyé silányulnak. A leglátványosabb
kúthoz, Fontana Trevi, az egymást taposó tu-
ristatömegek miatt (fôleg japánok) már közel
se nagyon lehet menni… Hasonló tömeg ost-
romolja naphosszat az ún. Bocca della Veritát ,
emiatt szinte lehetetlen bejutni a meghatóan
szép S. Maria in Cosmedin templomba.

– Antikvitás: Capitolium, Forum Romanum,
Colosseum, Palatinus, Császári Forumok Ca-
racalla termái, Teatro Marcello, Ostia Antica,

Via Appia és a katakombák. Mind, mind le-
nyûgözô látnivalókat kínálnak. Érdemes a Ca-
pitoliumi Múzeumok loggiájáról elôször
szemügyre venni és befogadni a látványt,
mert közelrôl nehezebb az egészet látni, szinte
agyonnyomja a látogatót ez a grandiozitás. 

– Múzeumok: itt is csak az önkényes kieme-
lés segíthet; Crypta Balbi; Musei Capitolini;
Musei Vaticani; Museo e Galleria Borghese;
Palazzo Altemps; Museo Nazionale Etrusco;
Galleria Naz. d’Arte Moderna; Galleria Naz.
d’Arte Antica (Pal. Barberini); Museo Barrac-
co; M.A.C.RO kortárs mûvészet (új szárny épí-
tése); Museo dell’ Ara Pacis Augustae; Mauso-
leo di Augusto.

A modern városi múzeumépítési láz Rómát
is elérte, épül a Zaha Hadid tervezte múzeum
a város északi részében a Tevere mentén (Fla-
minia).

Róma dombjai
Klasszikusan hét domb alkotta a várost,

ezek máig részben bizonyos elkülöníthetô ka-
rakterjegyeket hordoznak és jelentenek, kiegé-
szülve újabb körzetekkel, negyedekkel.

– Capitolium és Palatinus: az antik világ hír-
nökei.

– Quirinale: a legmagasabb domb, az ele-
gáns paloták negyede, itt található a közigaz-
gatás egy része és a csodálatos (saját parkkal is
rendelkezô) köztársasági elnöki palota. Kiin-
dulópont talán a Piazza Barberini lehet.

– Esquilino (és a Viminale): az elôzô domb-
tól keletre húzódik, és a város talán legsûrûb-
ben lakott területe. Bár gyönyörû mûemlékei
vannak, összességében nem az elegancia jel-
lemzi. A pályaudvar és környéke egyre terjedô
kínai negyedet hizlal, utca hosszat csak távol-
keleti üzletek és emberek…

– Celio: az elôzôektôl délre egy karakteresen
elkülönülô dombháton terül el az egyik „cso-
da”, egy zajos nagyvárosban pihentetô par-
kok, ligetek és templomok együttese. A szélén
a lateráni székesegyház, nem messze az óke-
resztény kortól mûködô S. Clemente-templom
(feltárt és látogatható föld alatti szintekkel –
Mithras-szentély) különleges, ún. cosmata
burkolatokkal. Pár lépésre a Santi Quattro Co-
ronati középkori erôdtemplom és monostor,
itt nagyon szívélyes apácák vezetik körbe a lá-
togatókat. A dombtetôn a magyaroknak min-
dig kedves Santo Stefano Rotondo-templom,
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Audrey Hepburn, Gregory Peck, Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg. Filmcímek, fôsze-
replôk és az ÖRÖK VÁROS emlékképei tola-
kodnak elô. Meg az építészettörténeti tanul-
mányok heroizált non plus ultrái, a csinos
olasz-tanárnô, a rövid, rohanásba fulladó tár-
sasutak, amikor a csoport vége még Caravag-
giót nézett, az elejét már a Trevi-kúthoz haj-
szolták…

A Római Akadémia ösztöndíjával tölthettem
pár hónapot 2007-ben Rómában. Igyekeztem
elôre felkészülni – csak félig-meddig sikerült
–, sajnos ki lehet jelenteni, hogy a forgalomban
elérhetô útikönyvek, fôleg angolszász bedek-
kerek silány magyarításai éppen csak köszönô
viszonyban vannak a város valóságával. Igaz,
hogy viszont részletesen ecsetelik a különbözô
transzatlanti csatlakozásokat, valamint a (már
nem is létezô) utcai telefonálási lehetôségeket,
stb. Az biztos, hogy e mûvek „írói” és fordítói
az életben nem élték át, amirôl írtak, esetleg
csak „morzsaszedegetôként”. Ezen kiadvá-
nyoknak méltó párjai a római térképek, amik-
ben külön-külön minden fellelhetô, de ezek az
információk együtt? Rövid pár napos ott-tar-
tózkodás után én is, mint mindenki más, felol-
dódtam a kellemes mediterrán miliôben, és la-
zán tudomásul vettem, hogy a busz nem ott és
akkor jön-megy, ahogyan „írva vagyon”, a ke-
resett ház nem akkor tekinthetô meg (legin-
kább zárva van), a villamost helyettesítô busz
sem jön… A mûemlékek (és hivatalok) nyitva
tartásának fô szabálya: délelôtt 10–12.30, dél-
után 15–17-ig, alapvetôen illusztrálja a menta-
litást.

Érkezés
A legegyszerûbb és legolcsóbb a repülôút.

Az irdatlan nagy – kissé kaotikus – Fiumicino
és az egyszerûbb Ciampino egyaránt jól elér-
hetô. A következô lépés a Termini pályaudvar,
ahonnan a város minden része metróval,
busszal megközelíthetô. Én a Via Giuliára
igyekeztem a hírhedt (zsebesek!) 64-es
busszal, majd gyalog a Campo dei Fiorin át.

Ez a leghíresebb virág- és élelmiszerpiac, ál-
landó karneváli hangulattal, tömeggel. Alig
venni észre a sátrak között Giordano Bruno
szobrát; a tér valamikor vesztôhely volt…
Mindenesetre az egész utazás (oda-vissza)
költsége nem volt több, mint egy római szállo-
dai nap díja, közepes színvonalon.

A következô naptól kezdve szisztematiku-
san „feldolgoztam” a várost; mûemlékek, épí-
tészet, mûvészet, szakralitás, arra helyezve a
hangsúlyt, ami a közismert és kötelezô látni-
valókon túl van. Jó barátom intelmére naplót
is vezettem, aminek már ott is nagy hasznát
vettem, utólag nélkülözhetetlennek bizonyult. 

Sokat vívódtam azon, hogyan is összegez-
zem élményeimet (fenébe a szerkesztôi intel-
mekkel!?), végül is arra jutottam, hogy felsoro-
lom a legfontosabb és véleményem szerint kö-
telezô néznivalókat, majd visszatérek az antik-
vitás geográfiájához – dombok –, végül kiegé-
szítem személyes élményekkel.

Kötelezô program
– Vatikán. Vatikáni múzeumok, kertek; Six-

tus-kápolna; Szent Péter-székesegyház, a szé-
kesegyház altemplomai; Magyar kápolna
(szentmise minden kedden reggel 8-kor). A
Szent Péter-bazilika alatti, feltárás alatt lévô
nekropolisz (csak külön vatikáni engedéllyel
látogatható). 

– A fô patriarchális bazilikák: San Giovanni
in Laterano (magyar emlékek!); San Paolo fuo-
ri le Mura; Santa Maria Maggiore; San Loren-
zo fuori le Mura; Santa Croce in Gerusalem-
me; San Sebastiano.

– A többi templom: itt máris kiderül a vállal-
kozásom lehetetlensége; Rómában több mint
650 (hatszázötven) templom van. Csak a leg-
erôszakosabb önkorlátozással és szubjektivi-
tással tudom kiragadni a felsorolandókat: Chie-
sa Nuova; S. Maria della Pace; Sant’Agostino;
Sant’Agnese in Agone; San Luigi dei Francesi
(Caravaggio)!; Pantheon!; Basilica di Sant’
Eustachio!; S. Maria Sopra Minerva!; Chiesa
del Gesu!; S. Andrea delle Valle!; San Ignazio!;
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rea al Quirinale!!!; San Carlo alle Quattro Fon-
tane!!!; San Pietro in Vincoli (Michelangelo:
Mózes); S. Maria degli Angeli; S. Maria in Ara-
coeli (Campidoglio); S. Giorgio in Velabro!; SS.
Nereo e Achilleo!; Santi Giovanni e Paolo!;
Santo Stefano Rotondo!!!; S. Clemente!!!; SS.
Quattro Coronati!!!; Santa Sabina!!!; Basilica di
S. Alessio all’Aventino; San Marco; S. Maria
dell’ Orazione e Morte (ünnepi magyar misék
helyszíne); Sant’ Eligio degli Orefici (Braman-
te, Raffaello); San Vitale!!!; S. Maria de Popo-
lo!; S. Maria in Monte Santo dei Miracoli; Sant’
Onofrio; San Rocco; Sant’Agnese fuori le Mu-
ra!; Santa Constanza!; Dio Padre Misericordio-
so! (modern).

Ez 50 templom az összes 650-hez képest! A
korai kereszténytôl a barokkig (kivéve az utol-
só modernet) hihetetlen gyönyörûségeket tar-
togatnak a látogatók számára. A „kínálatra”
jellemzô, hogy a lakhelyem közvetlen környé-
kén levô legalább 25-30 csodálatos templomot
nem is említettem, csakúgy mint a nem katoli-
kus istentiszteleti helyeket. A Tevere mentén
álló, felújított Zsinagóga mindenképpen fi-
gyelmet érdemel (Róma templomairól lásd Pé-
teri Pál: Róma a templomok városa. Kaposvár,
2005, a szerzô kiadása). Elérhetôek gyalog
vagy tömegközlekedéssel (kivéve az utolsót),
de azért megfelelô idôt kell rájuk szánni, ku-
tyafuttában, versenyszerûen el sem érdemes
elindulni. 

– Szobrok és szökôkutak: Róma a szökôku-
tak, szobrok és obeliszkek városa is. Lépten-
nyomon találkozhatunk velük, a kiemelés
szinte lehetetlen. Talán a Campidoglión álló
Marcus Aurelius lovas szobra, a Minerva-
templom elôtti elefántos obeliszk a legkedve-
sebbek nekem, vagy a többiek!? Itt a dicséretek
már közhellyé silányulnak. A leglátványosabb
kúthoz, Fontana Trevi, az egymást taposó tu-
ristatömegek miatt (fôleg japánok) már közel
se nagyon lehet menni… Hasonló tömeg ost-
romolja naphosszat az ún. Bocca della Veritát ,
emiatt szinte lehetetlen bejutni a meghatóan
szép S. Maria in Cosmedin templomba.

– Antikvitás: Capitolium, Forum Romanum,
Colosseum, Palatinus, Császári Forumok Ca-
racalla termái, Teatro Marcello, Ostia Antica,

Via Appia és a katakombák. Mind, mind le-
nyûgözô látnivalókat kínálnak. Érdemes a Ca-
pitoliumi Múzeumok loggiájáról elôször
szemügyre venni és befogadni a látványt,
mert közelrôl nehezebb az egészet látni, szinte
agyonnyomja a látogatót ez a grandiozitás. 

– Múzeumok: itt is csak az önkényes kieme-
lés segíthet; Crypta Balbi; Musei Capitolini;
Musei Vaticani; Museo e Galleria Borghese;
Palazzo Altemps; Museo Nazionale Etrusco;
Galleria Naz. d’Arte Moderna; Galleria Naz.
d’Arte Antica (Pal. Barberini); Museo Barrac-
co; M.A.C.RO kortárs mûvészet (új szárny épí-
tése); Museo dell’ Ara Pacis Augustae; Mauso-
leo di Augusto.

A modern városi múzeumépítési láz Rómát
is elérte, épül a Zaha Hadid tervezte múzeum
a város északi részében a Tevere mentén (Fla-
minia).

Róma dombjai
Klasszikusan hét domb alkotta a várost,

ezek máig részben bizonyos elkülöníthetô ka-
rakterjegyeket hordoznak és jelentenek, kiegé-
szülve újabb körzetekkel, negyedekkel.

– Capitolium és Palatinus: az antik világ hír-
nökei.

– Quirinale: a legmagasabb domb, az ele-
gáns paloták negyede, itt található a közigaz-
gatás egy része és a csodálatos (saját parkkal is
rendelkezô) köztársasági elnöki palota. Kiin-
dulópont talán a Piazza Barberini lehet.

– Esquilino (és a Viminale): az elôzô domb-
tól keletre húzódik, és a város talán legsûrûb-
ben lakott területe. Bár gyönyörû mûemlékei
vannak, összességében nem az elegancia jel-
lemzi. A pályaudvar és környéke egyre terjedô
kínai negyedet hizlal, utca hosszat csak távol-
keleti üzletek és emberek…

– Celio: az elôzôektôl délre egy karakteresen
elkülönülô dombháton terül el az egyik „cso-
da”, egy zajos nagyvárosban pihentetô par-
kok, ligetek és templomok együttese. A szélén
a lateráni székesegyház, nem messze az óke-
resztény kortól mûködô S. Clemente-templom
(feltárt és látogatható föld alatti szintekkel –
Mithras-szentély) különleges, ún. cosmata
burkolatokkal. Pár lépésre a Santi Quattro Co-
ronati középkori erôdtemplom és monostor,
itt nagyon szívélyes apácák vezetik körbe a lá-
togatókat. A dombtetôn a magyaroknak min-
dig kedves Santo Stefano Rotondo-templom,
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Mastroianni, Anita Ekberg. Filmcímek, fôsze-
replôk és az ÖRÖK VÁROS emlékképei tola-
kodnak elô. Meg az építészettörténeti tanul-
mányok heroizált non plus ultrái, a csinos
olasz-tanárnô, a rövid, rohanásba fulladó tár-
sasutak, amikor a csoport vége még Caravag-
giót nézett, az elejét már a Trevi-kúthoz haj-
szolták…

A Római Akadémia ösztöndíjával tölthettem
pár hónapot 2007-ben Rómában. Igyekeztem
elôre felkészülni – csak félig-meddig sikerült
–, sajnos ki lehet jelenteni, hogy a forgalomban
elérhetô útikönyvek, fôleg angolszász bedek-
kerek silány magyarításai éppen csak köszönô
viszonyban vannak a város valóságával. Igaz,
hogy viszont részletesen ecsetelik a különbözô
transzatlanti csatlakozásokat, valamint a (már
nem is létezô) utcai telefonálási lehetôségeket,
stb. Az biztos, hogy e mûvek „írói” és fordítói
az életben nem élték át, amirôl írtak, esetleg
csak „morzsaszedegetôként”. Ezen kiadvá-
nyoknak méltó párjai a római térképek, amik-
ben külön-külön minden fellelhetô, de ezek az
információk együtt? Rövid pár napos ott-tar-
tózkodás után én is, mint mindenki más, felol-
dódtam a kellemes mediterrán miliôben, és la-
zán tudomásul vettem, hogy a busz nem ott és
akkor jön-megy, ahogyan „írva vagyon”, a ke-
resett ház nem akkor tekinthetô meg (legin-
kább zárva van), a villamost helyettesítô busz
sem jön… A mûemlékek (és hivatalok) nyitva
tartásának fô szabálya: délelôtt 10–12.30, dél-
után 15–17-ig, alapvetôen illusztrálja a menta-
litást.

Érkezés
A legegyszerûbb és legolcsóbb a repülôút.

Az irdatlan nagy – kissé kaotikus – Fiumicino
és az egyszerûbb Ciampino egyaránt jól elér-
hetô. A következô lépés a Termini pályaudvar,
ahonnan a város minden része metróval,
busszal megközelíthetô. Én a Via Giuliára
igyekeztem a hírhedt (zsebesek!) 64-es
busszal, majd gyalog a Campo dei Fiorin át.

Ez a leghíresebb virág- és élelmiszerpiac, ál-
landó karneváli hangulattal, tömeggel. Alig
venni észre a sátrak között Giordano Bruno
szobrát; a tér valamikor vesztôhely volt…
Mindenesetre az egész utazás (oda-vissza)
költsége nem volt több, mint egy római szállo-
dai nap díja, közepes színvonalon.

A következô naptól kezdve szisztematiku-
san „feldolgoztam” a várost; mûemlékek, épí-
tészet, mûvészet, szakralitás, arra helyezve a
hangsúlyt, ami a közismert és kötelezô látni-
valókon túl van. Jó barátom intelmére naplót
is vezettem, aminek már ott is nagy hasznát
vettem, utólag nélkülözhetetlennek bizonyult. 

Sokat vívódtam azon, hogyan is összegez-
zem élményeimet (fenébe a szerkesztôi intel-
mekkel!?), végül is arra jutottam, hogy felsoro-
lom a legfontosabb és véleményem szerint kö-
telezô néznivalókat, majd visszatérek az antik-
vitás geográfiájához – dombok –, végül kiegé-
szítem személyes élményekkel.

Kötelezô program
– Vatikán. Vatikáni múzeumok, kertek; Six-

tus-kápolna; Szent Péter-székesegyház, a szé-
kesegyház altemplomai; Magyar kápolna
(szentmise minden kedden reggel 8-kor). A
Szent Péter-bazilika alatti, feltárás alatt lévô
nekropolisz (csak külön vatikáni engedéllyel
látogatható). 

– A fô patriarchális bazilikák: San Giovanni
in Laterano (magyar emlékek!); San Paolo fuo-
ri le Mura; Santa Maria Maggiore; San Loren-
zo fuori le Mura; Santa Croce in Gerusalem-
me; San Sebastiano.

– A többi templom: itt máris kiderül a vállal-
kozásom lehetetlensége; Rómában több mint
650 (hatszázötven) templom van. Csak a leg-
erôszakosabb önkorlátozással és szubjektivi-
tással tudom kiragadni a felsorolandókat: Chie-
sa Nuova; S. Maria della Pace; Sant’Agostino;
Sant’Agnese in Agone; San Luigi dei Francesi
(Caravaggio)!; Pantheon!; Basilica di Sant’
Eustachio!; S. Maria Sopra Minerva!; Chiesa
del Gesu!; S. Andrea delle Valle!; San Ignazio!;
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Mondrian (Hálós kompozíció 3). Magyarország
Csontváry Kosztka Tivadar Magányos cédrus
címû mûvével általános vélemény szerint a le-
hetô legjobban szerepelt. Az összes többi igen
kiemelkedô mûalkotás mellett is jó érzéssel,
büszkeséggel nézhettem körbe.

A Quirinale palota mentén, az út másik ol-
dalán, egymáshoz közel, két (viszonylag kis)
templom, a barokk gyöngyszemei. Az egyik:
San Carlino alle Quattro Fontane (Borromini,
1599–1667, mûve), rafinált elhelyezésû oszlop-
kötegek tagolják a teret, és tartják a helyszûke
miatt (!?) az utcára merôleges tengelyû ovális
kupolát. Borromini emléke is itt van megörö-
kítve, de öngyilkossága miatt csak a „templo-
mon kívül”, a sekrestyében látható…

A másik: Sant’Andrea al Quirinale (Bernini,
1598–1680, mûve) az elôzô templom párja és
riválisa. A szintén ovális kupola hossztengelye
most az utcával párhuzamos egy félköríves
homlokzat mögött. Az elôzô templomban
minden fehér (mint Borromininél máshol is),
itt minden dúsan aranyozott. E két mester ri-
valizálásának és géniuszának sok gyönyörû
épületet köszönhet Róma városa. A Via Giuli-
án levô Magyar Akadémia épületét, a Palazzo
Falconierit is Borromini tervezte.

Modern építészet
A Via Nomentana környékén bóklásztam,

amikor ráleltem a Piazza Mincio épületcso-
portjára: Quartiere Coppepe. Változatos szin-
tû lakóházak egy tér négy sarkára „kihúzva”,
illetve onnan indítva. Mediterrán szecesszió!?
Sajnos nem jártam utána, pedig érdemes len-
ne. Mindenesetre nagyon érdekes és színvona-
las építészet, kiemelkedik az egy kaptafára
épült lakóházak közül. A 20. század harmin-
cas, negyvenes évei, Mussolini megalomániája
teremtette meg (többek között) az EUR város-
negyedet. Javaslom, nézzék meg személyesen,
a metró hamar kiér oda. Bármilyen erôszakos
szándék is, jó szakemberek által megvalósítva,
idôtállóan korszerû, jól funkcionáló városne-
gyedet eredményezett. Azóta a modern építé-
szet a római olimpia idején produkált nagyot,
és most legújabban ismét  megmozdult valami
(végre). Augustus mauzóleuma és az ún. Ara
Pacis egységes építészeti képet kap (kapott). A
munkát Richard Meyer amerikai sztárépítész
nyerte el. Elsô körben a Tevere partján épített
egy csodálatos fehér kô-üveg múzeumot,

amibe beleintegrálta az Ara Pacis Augustae
„békeoltárt”. A nemsokára következô lépés az
utca (Via Ripetta) másik oldalára esô, igencsak
lepusztult mauzóleum rekonstruálása és in-
tegrálása a múzeumkomplexumba. Természe-
tesen itt is magasra csapnak a hullámok a régi
értékek védelmének abszolutizálása és a mo-
dern építészeti környezet favorizálása men-
tén. Valóban, kevés meggyôzô példa van rá,
hogyan kell az antik világ emlékeit modern
„ruhában” bemutatni. Én bizakodó vagyok.
Ismét megemlítem R. Meyer másik új mûvét, a
rendkívül sikeres (egyháziak is így mondták)
modern templomot Róma délkeleti külvárosá-
ban.

Vásárlás
Már napok óta itt laktam, mikor élelmiszer-

stb. vásárlásaim során kapiskálni kezdtem,
mintha valami „hiányozna”. Mi is? Hát az ún.
globalizáció, illetve fô jellemzôi, az üzletköz-
pontok. Rómában nincsenek üzletközpon-
tok!!! (A város szélén az ún. Cinecittàban már
üzemel egy.) A városban járva minden lépés
után élelmiszerbolt, zöldséges, pizzás, pék,
drogéria, fotósbolt, rôfösbolt, cipôüzlet stb.,
továbbmenve ismét ezek és kisvendéglôk, ru-
haboltok. Lemaradtak? Kimaradtak? Nincs
válaszom, de mindenesetre nagyon tetszett; a
hetvenes évek Budapestje volt ilyesmi. Az üz-
letek és fôleg a kisvendéglôk, trattoriák, pizzá-
zók, kávézók sokasága, valamint a minden lé-
tezôfajta turista hömpölygô tömege reggeltôl
késô éjszakáig-hajnalig tartja mûködésben a
várost. Azt lehet talán mondani, hogy a szám-
talan mûemlék és egyéb látnivaló csak díszlet
és apropó a turistáknak az ottlétre. A lényeg
maga a mediterrán karnevál. Az istenadta ró-
mai nép jókedve, extrovertáltsága, dinamiz-
musa mindent áthat, és áthatol az egyébként
savanyú, decens északiakon és más búvalbé-
lelteken is. Ellentételként szívesen megfizetik
az árát, akkor is, ha sejtik, hogy néha bizony a
silányat kapják. A vendéglôk kínálatára nem
térek ki. A lépésenként kapható, fogyasztható
pizzák (pl. pizza al taglio – súlyra kimért piz-
zaszelet tetszôleges összetételben) egyszerûen
verhetetlenek, és ennek semmi más titka
nincs, mint hogy ott csinálják, lelkiismerete-
sen, és nem sajnálják belôle a hozzávalókat,
sôt kedvesen kínálják. Még valami: ha rekla-
málsz, mindig és azonnal neked adnak igazat!
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végre befejezôdött a rekonstrukció, látogatha-
tó. Sajnos a magyar vonatkozások teljesen fe-
ledésbe merülnek, lévén a freisingi német püs-
pök új kegytemploma. Ez nem von le semmit
a templom nagyszerûségébôl! A domb másik
oldalán a szépséges Santi Giovanni e Paolo 12.
században épült erôdtemploma. Belül teljesen
barokkizált, egyedüliként a római templomok
között (mivel a körbeépítések miatt nincs ter-
mészetes megvilágítás) hatalmas üvegcsillá-
rok sokasága függ benne, és világítja be a teret.
Ez a templom gyakran helyszíne a legkiválóbb
hangversenyeknek, én legszívesebben Rossini:
Stabat Mater-koncertjére emlékezem (most
kaptam, 2007. december 27-én a legújabb kon-
certmeghívót, sajnos aznap, 2008. január 6-án
nem érek rá…).

– Aventino: a legdélebbi domb és a talán a
legszebb is. Egy elegáns negyed, villák, par-
kok, templomok. Különlegességét növeli,
hogy a város (déli) közepén van, tehát köny-
nyen megközelíthetô, ennek ellenére nem zsú-
folt a turistáktól sem, ugyanis csak gyalogosan
(esetleg taxival) lehet odajutni. Egy narancsli-
get, közvetlenül szemben a Tevere másik olda-
lán a Gianicolo domb és a Vatikán. A liget mel-
lett az egyik legszebb római templom eredeti
faragott kapuzattal, a S. Sabina. A máltai lo-
vagrend központja sajnos csak külön enge-
déllyel látogatható.

– Trastevere: az Aventinóval szemben a
hegyre lassan felkúszó, régebben szegény, ma
turisták által felkapott negyed szerény házak-
kal, sok-sok kis bolttal, vendéglôvel (a fodrász
itt a legolcsóbb).

– Gianicolo: az elôzôbôl emelkedik az Aven-
tino ellenpontjaként. Csodálatos, hatalmas
parkok, kilátó. Garibaldi és felesége emlékmû-
vei (magyarok is szerepelnek). Az egész város
a lábaidnál hever, ha ide felmászol, és körülné-
zel. A hegy(vonulat) hangsúlyos pontján egy
tengeri világítótorony; az argentínai olaszok
ajándéka az óhazának. Északra lemenvén a
Vatikánhoz érkezünk.

– Vatikán: errôl már mindent, sôt többet is
megírtak. Minden szempontból (és nézôpont-
ból) lenyûgözô. Külön kiemelendô a város
többi részéhez viszonyított ápoltsága, gondo-
zottsága a hihetetlen mennyiségû turistatöme-
gek ellenére. Én párszor reggel 7-re mentem a
székesegyházba, késôbb néha órákat kell sor-
ba állni a bejutás elôtt… A Vatikán menti, most

már újrarendezett és életre kelô negyed a Bor-
go. Ha javasolhatom, ide csak az menjen vásá-
rolni bármit, vagy enni-inni, aki mindenkép-
pen sok pénzt akar kiadni semmiért.

– Piazza del Popolo: a város északi része itt
nyílik meg – Flaminia –, a tér pedig összegyûj-
ti, legyezôszerûen szétosztja a város belsejébe
vezetô utcákat: Via Babuino, Via del Corso,
Via di Ripetta. A tér keleti oldalára támaszko-
dik a tágas, dombos, ligetes Pincio- és Borghe-
se-park. Itt napokat el lehet tölteni a legjobb
múzeumok gyûjteményeit szemlélve: Museo
Borghese, Museo Naz. Etrusco, Galleria Naz.
d’Arte Moderna. A park délkeleti kijáratát vá-
lasztva pedig a Via Venetón lesétálva újra a ki-
indulásnál, a Quirinale mellett találjuk ma-
gunkat.

Személyes élmények
Ha hiszik, ha nem, az eddig említett összes

mûemléket és helyszínt megjártam. Szerencsé-
re gyalogosan is bírtam. A városon belül elekt-
romos kisbuszok közlekednek a szûk utcákon
szlalomozva, nagyon megkönnyítve a távolsá-
gok leküzdését. A távolabbi célok elérése már
nehezebb, fôleg, ha nem „bejáratott” turista-
célpontok. A külvárosi újonnan épített Dio
Padre Misericordioso-templomot (R. Mayer
amerikai építész mûve; ívelt dagadó vitorlás
hajót szimbolizáló épület) 4 óra oda-, 4 óra
visszaúttal értem el, igaz, hogy egy hatalmas,
Bush elleni tüntetés miatt a forgalom pont ek-
kor leállt egy idôre.

Legszebb múzeumélményem teljesen várat-
lan volt. A Quirinale domb sarkán néztem
meg egy Dürer-kiállítást. Kijôve véletlenül
vettem észre, hogy a tér másik oldalán levô
köztársasági elnöki palota, a „Quirinale” nyit-
va van. A római szerzôdés 50. évfordulójára
rendezett nagyon reprezentatív kiállítást te-
kinthettem így meg (és a palotát minden dí-
szes külsôségeivel együtt). Minden európai
uniós ország a saját magát leginkább repre-
zentáló mûvel vehetett részt. Tanulságos volt,
hogy az egyes nemzetek mit akarnak láttatni,
közvetíteni magukról, és hogy ez a szándék
hogyan mûködött a többi ország bemutatott
mûveivel összezárva egy sajátos szimbiózis-
ban. Pár példa: Olaszország – Tiziano (Szürke
szemû férfi képmása); Németország – A. Dürer
(J. Muffel portréja); Spanyolország – D. Veláz-
quez (A Medici-villa kertje); Hollandia – P.
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Mondrian (Hálós kompozíció 3). Magyarország
Csontváry Kosztka Tivadar Magányos cédrus
címû mûvével általános vélemény szerint a le-
hetô legjobban szerepelt. Az összes többi igen
kiemelkedô mûalkotás mellett is jó érzéssel,
büszkeséggel nézhettem körbe.

A Quirinale palota mentén, az út másik ol-
dalán, egymáshoz közel, két (viszonylag kis)
templom, a barokk gyöngyszemei. Az egyik:
San Carlino alle Quattro Fontane (Borromini,
1599–1667, mûve), rafinált elhelyezésû oszlop-
kötegek tagolják a teret, és tartják a helyszûke
miatt (!?) az utcára merôleges tengelyû ovális
kupolát. Borromini emléke is itt van megörö-
kítve, de öngyilkossága miatt csak a „templo-
mon kívül”, a sekrestyében látható…

A másik: Sant’Andrea al Quirinale (Bernini,
1598–1680, mûve) az elôzô templom párja és
riválisa. A szintén ovális kupola hossztengelye
most az utcával párhuzamos egy félköríves
homlokzat mögött. Az elôzô templomban
minden fehér (mint Borromininél máshol is),
itt minden dúsan aranyozott. E két mester ri-
valizálásának és géniuszának sok gyönyörû
épületet köszönhet Róma városa. A Via Giuli-
án levô Magyar Akadémia épületét, a Palazzo
Falconierit is Borromini tervezte.

Modern építészet
A Via Nomentana környékén bóklásztam,

amikor ráleltem a Piazza Mincio épületcso-
portjára: Quartiere Coppepe. Változatos szin-
tû lakóházak egy tér négy sarkára „kihúzva”,
illetve onnan indítva. Mediterrán szecesszió!?
Sajnos nem jártam utána, pedig érdemes len-
ne. Mindenesetre nagyon érdekes és színvona-
las építészet, kiemelkedik az egy kaptafára
épült lakóházak közül. A 20. század harmin-
cas, negyvenes évei, Mussolini megalomániája
teremtette meg (többek között) az EUR város-
negyedet. Javaslom, nézzék meg személyesen,
a metró hamar kiér oda. Bármilyen erôszakos
szándék is, jó szakemberek által megvalósítva,
idôtállóan korszerû, jól funkcionáló városne-
gyedet eredményezett. Azóta a modern építé-
szet a római olimpia idején produkált nagyot,
és most legújabban ismét  megmozdult valami
(végre). Augustus mauzóleuma és az ún. Ara
Pacis egységes építészeti képet kap (kapott). A
munkát Richard Meyer amerikai sztárépítész
nyerte el. Elsô körben a Tevere partján épített
egy csodálatos fehér kô-üveg múzeumot,

amibe beleintegrálta az Ara Pacis Augustae
„békeoltárt”. A nemsokára következô lépés az
utca (Via Ripetta) másik oldalára esô, igencsak
lepusztult mauzóleum rekonstruálása és in-
tegrálása a múzeumkomplexumba. Természe-
tesen itt is magasra csapnak a hullámok a régi
értékek védelmének abszolutizálása és a mo-
dern építészeti környezet favorizálása men-
tén. Valóban, kevés meggyôzô példa van rá,
hogyan kell az antik világ emlékeit modern
„ruhában” bemutatni. Én bizakodó vagyok.
Ismét megemlítem R. Meyer másik új mûvét, a
rendkívül sikeres (egyháziak is így mondták)
modern templomot Róma délkeleti külvárosá-
ban.

Vásárlás
Már napok óta itt laktam, mikor élelmiszer-

stb. vásárlásaim során kapiskálni kezdtem,
mintha valami „hiányozna”. Mi is? Hát az ún.
globalizáció, illetve fô jellemzôi, az üzletköz-
pontok. Rómában nincsenek üzletközpon-
tok!!! (A város szélén az ún. Cinecittàban már
üzemel egy.) A városban járva minden lépés
után élelmiszerbolt, zöldséges, pizzás, pék,
drogéria, fotósbolt, rôfösbolt, cipôüzlet stb.,
továbbmenve ismét ezek és kisvendéglôk, ru-
haboltok. Lemaradtak? Kimaradtak? Nincs
válaszom, de mindenesetre nagyon tetszett; a
hetvenes évek Budapestje volt ilyesmi. Az üz-
letek és fôleg a kisvendéglôk, trattoriák, pizzá-
zók, kávézók sokasága, valamint a minden lé-
tezôfajta turista hömpölygô tömege reggeltôl
késô éjszakáig-hajnalig tartja mûködésben a
várost. Azt lehet talán mondani, hogy a szám-
talan mûemlék és egyéb látnivaló csak díszlet
és apropó a turistáknak az ottlétre. A lényeg
maga a mediterrán karnevál. Az istenadta ró-
mai nép jókedve, extrovertáltsága, dinamiz-
musa mindent áthat, és áthatol az egyébként
savanyú, decens északiakon és más búvalbé-
lelteken is. Ellentételként szívesen megfizetik
az árát, akkor is, ha sejtik, hogy néha bizony a
silányat kapják. A vendéglôk kínálatára nem
térek ki. A lépésenként kapható, fogyasztható
pizzák (pl. pizza al taglio – súlyra kimért piz-
zaszelet tetszôleges összetételben) egyszerûen
verhetetlenek, és ennek semmi más titka
nincs, mint hogy ott csinálják, lelkiismerete-
sen, és nem sajnálják belôle a hozzávalókat,
sôt kedvesen kínálják. Még valami: ha rekla-
málsz, mindig és azonnal neked adnak igazat!
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végre befejezôdött a rekonstrukció, látogatha-
tó. Sajnos a magyar vonatkozások teljesen fe-
ledésbe merülnek, lévén a freisingi német püs-
pök új kegytemploma. Ez nem von le semmit
a templom nagyszerûségébôl! A domb másik
oldalán a szépséges Santi Giovanni e Paolo 12.
században épült erôdtemploma. Belül teljesen
barokkizált, egyedüliként a római templomok
között (mivel a körbeépítések miatt nincs ter-
mészetes megvilágítás) hatalmas üvegcsillá-
rok sokasága függ benne, és világítja be a teret.
Ez a templom gyakran helyszíne a legkiválóbb
hangversenyeknek, én legszívesebben Rossini:
Stabat Mater-koncertjére emlékezem (most
kaptam, 2007. december 27-én a legújabb kon-
certmeghívót, sajnos aznap, 2008. január 6-án
nem érek rá…).

– Aventino: a legdélebbi domb és a talán a
legszebb is. Egy elegáns negyed, villák, par-
kok, templomok. Különlegességét növeli,
hogy a város (déli) közepén van, tehát köny-
nyen megközelíthetô, ennek ellenére nem zsú-
folt a turistáktól sem, ugyanis csak gyalogosan
(esetleg taxival) lehet odajutni. Egy narancsli-
get, közvetlenül szemben a Tevere másik olda-
lán a Gianicolo domb és a Vatikán. A liget mel-
lett az egyik legszebb római templom eredeti
faragott kapuzattal, a S. Sabina. A máltai lo-
vagrend központja sajnos csak külön enge-
déllyel látogatható.

– Trastevere: az Aventinóval szemben a
hegyre lassan felkúszó, régebben szegény, ma
turisták által felkapott negyed szerény házak-
kal, sok-sok kis bolttal, vendéglôvel (a fodrász
itt a legolcsóbb).

– Gianicolo: az elôzôbôl emelkedik az Aven-
tino ellenpontjaként. Csodálatos, hatalmas
parkok, kilátó. Garibaldi és felesége emlékmû-
vei (magyarok is szerepelnek). Az egész város
a lábaidnál hever, ha ide felmászol, és körülné-
zel. A hegy(vonulat) hangsúlyos pontján egy
tengeri világítótorony; az argentínai olaszok
ajándéka az óhazának. Északra lemenvén a
Vatikánhoz érkezünk.

– Vatikán: errôl már mindent, sôt többet is
megírtak. Minden szempontból (és nézôpont-
ból) lenyûgözô. Külön kiemelendô a város
többi részéhez viszonyított ápoltsága, gondo-
zottsága a hihetetlen mennyiségû turistatöme-
gek ellenére. Én párszor reggel 7-re mentem a
székesegyházba, késôbb néha órákat kell sor-
ba állni a bejutás elôtt… A Vatikán menti, most

már újrarendezett és életre kelô negyed a Bor-
go. Ha javasolhatom, ide csak az menjen vásá-
rolni bármit, vagy enni-inni, aki mindenkép-
pen sok pénzt akar kiadni semmiért.

– Piazza del Popolo: a város északi része itt
nyílik meg – Flaminia –, a tér pedig összegyûj-
ti, legyezôszerûen szétosztja a város belsejébe
vezetô utcákat: Via Babuino, Via del Corso,
Via di Ripetta. A tér keleti oldalára támaszko-
dik a tágas, dombos, ligetes Pincio- és Borghe-
se-park. Itt napokat el lehet tölteni a legjobb
múzeumok gyûjteményeit szemlélve: Museo
Borghese, Museo Naz. Etrusco, Galleria Naz.
d’Arte Moderna. A park délkeleti kijáratát vá-
lasztva pedig a Via Venetón lesétálva újra a ki-
indulásnál, a Quirinale mellett találjuk ma-
gunkat.

Személyes élmények
Ha hiszik, ha nem, az eddig említett összes

mûemléket és helyszínt megjártam. Szerencsé-
re gyalogosan is bírtam. A városon belül elekt-
romos kisbuszok közlekednek a szûk utcákon
szlalomozva, nagyon megkönnyítve a távolsá-
gok leküzdését. A távolabbi célok elérése már
nehezebb, fôleg, ha nem „bejáratott” turista-
célpontok. A külvárosi újonnan épített Dio
Padre Misericordioso-templomot (R. Mayer
amerikai építész mûve; ívelt dagadó vitorlás
hajót szimbolizáló épület) 4 óra oda-, 4 óra
visszaúttal értem el, igaz, hogy egy hatalmas,
Bush elleni tüntetés miatt a forgalom pont ek-
kor leállt egy idôre.

Legszebb múzeumélményem teljesen várat-
lan volt. A Quirinale domb sarkán néztem
meg egy Dürer-kiállítást. Kijôve véletlenül
vettem észre, hogy a tér másik oldalán levô
köztársasági elnöki palota, a „Quirinale” nyit-
va van. A római szerzôdés 50. évfordulójára
rendezett nagyon reprezentatív kiállítást te-
kinthettem így meg (és a palotát minden dí-
szes külsôségeivel együtt). Minden európai
uniós ország a saját magát leginkább repre-
zentáló mûvel vehetett részt. Tanulságos volt,
hogy az egyes nemzetek mit akarnak láttatni,
közvetíteni magukról, és hogy ez a szándék
hogyan mûködött a többi ország bemutatott
mûveivel összezárva egy sajátos szimbiózis-
ban. Pár példa: Olaszország – Tiziano (Szürke
szemû férfi képmása); Németország – A. Dürer
(J. Muffel portréja); Spanyolország – D. Veláz-
quez (A Medici-villa kertje); Hollandia – P.
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n …a 68 évig uralkodó I. Ferenc József oszt-
rák császár és magyar király 18 évesen a kö-
vetkezôképpen került a trónra: Nagybátyja, I.
Ferdinánd 42 évesen, 1835-ben lépett trónra.
Petit mal epilepsziás volt, „Jóságos”-nak ne-
vezték. Gyakorlatilag képtelen volt ellátni az
uralkodással járó feladatokat. 1848-ban a for-
radalmak évében, december 2-án unokaöccse
javára lemondott a trónról (aki aztán dereka-
san leverte a forradalmakat). De ezzel a törté-
net nem ér véget! Ferdinánd 83 éves koráig élt.
A 19. századi Habsburgok közül a legvagyo-
nosabb volt, s így 1875-ben bekövetkezett ha-
lála után lett igazán gazdag általános örököse,
I. Ferenc József császár és király.

n …mi volt a „színészvásár”? A Rákóczi úti
Pannónia kávéházban zajlott le évtizedeken át
az ún. színészvásár. A vidéki színészek virág-
vasárnaptól nagypéntekig zsúfolásig megtöl-
tötték a Pannóniát. Primadonnák, hôsszerel-
mesek, drámai szendék és kedélyes apák,
anyaszínésznôk és táncoskomikusok, akiknek
az elkövetkezô évadra nem volt szerzôdésük,
a Pannóniában várták az igazgatókat. A kávé-
házi asztalok mellett folytak a tárgyalások, al-
kudozások, melyeket a szerzôdés és az azzal
járó elôleg fejezett ki. A színészek elôadták
Hamlet monológját, Lili bárónô keringôjét stb.
Ugyanitt cseréltek gazdát a vidéki színészek
saját ruhatárai. A Pannónia-beli színészvásár
az 1900-as évek kezdetén színtelenedett el, s
lassan kimúlt.

n …a francia tudományos akadémián 1878.
március 11-én mutatták be Edison fonográfját.
Egy idôs akadémikus, aki Bouillaud névre
hallgatott, mérhetetlenül dühbe gurult, s or-
dítva tiltakozott, hogy egy hasbeszélôvel
hagyják az akadémikusok becsapni magukat.
Fél év múlva sem tért napirendre a dolog fö-
lött, s hozzászólásában kijelentette: „Mert nem
lehetséges, hogy emberi beszéd nemes hang-
szerveit hitvány fém pótolhassa.”

n …mekkora harcok dúlnak a színészvilág-
ban, egyes szerepek elhódításáért? Ám Al Pa-
cino tizenegy ajánlatot utasított el, mielôtt el-
vállalta az elsô filmszerepét.

n …ez év február 4-én volt hatvan éve, hogy
az angol gyarmat Srí Lanka függetlenné vált.

n …a közhasznú antibiotikum szó az USA-
ban mûködött, orosz származású Selman
Waksman (1888–1973) talaj-mikrobiológustól
származik.

n …egy 1920. február 9-én kelt nemzetközi
szerzôdés értelmében a Spitzbergákhoz tarto-
zó közel ezer szigeten az aláíró országok „ha-
jóit és állampolgárait egyenlô mértékben meg-
illeti a halászás és vadászás jogának gyakorlá-
sa”. Magyarország 1927-ben ratifikálta a Sval-
bardi vagy Spitzberga-szerzôdést. Sváby And-
rás és Vujity Tvrtko 2007 májusában élt jogai-
val, és magyar bázist épített Svalbardon. A
TV2 riportereinek beszámolója 2007. május 20-
án volt látható a Napló Extrában.

n …az orvosok világszerte jeleskednek kép-
zômûvészeti gyûjtemények létrehozásában,
támogatásában. A norvégiai Lillehammer
(amely 1994-ben a 20. Téli Olimpiai Játékokat
rendezte) rendelkezik Európa legnagyobb sza-
badtéri múzeumával. A skanzennek is mond-
ható egységben 120 épület áll, s bennük mint-
egy 30 000 használati és berendezési tárgy te-
kinthetô meg. S mindezt Anders Sandvig fog-
orvos gyûjteménye alapozta meg.

n …Maria Callas, a 20. század legnagyobb
szopránénekese görög származású szülôktôl
New Yorkban született 1923. december 2-án.
Még nem volt 30 éves, amikor testsúlya oly
mértékben megnôtt, hogy kellemetlenül kövé-
ren nézett ki. Egy angol dokumentumfilm sze-
rint, hogy lefogyjon, többségében nyers táplá-
lékokat fogyasztott. Például tatár bifszteket. A
film állítása szerint ily módon bélférges lett, s
ennek eredményeképpen 1953–54-ben majd 40
kilogrammot fogyott, s így nyerte el sudár
alakját.

n …1949. október 30-án ülést tartottak a
Magyar Tudományos Akadémián. A 264 sza-
vazásra jogosult akadémikus helyett 72-en je-
lentek meg, s közülük 39 tudós szavazott. A
kommunista rendszer által megírt forgató-
könyv szerint elôször módosították az alap-
szabályt, majd többek között Bay Zoltánt, Bibó
Istvánt, Márai Sándort és a Nobel-díjas Szent-
Györgyi Albertet megfosztották akadémikusi
címüktôl. Ugyanakkor lett tiszteletbeli tag
Gerô Ernô és Révai József.
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Intermezzo
Egy hétvégén Rómából Stuttgartba repül-

tem. Az a szerencse ért visszaúton, hogy a
svájci Alpok felett szikrázó napsütés volt. Cso-
dálatos látvány, közel éreztem a Matternhornt,
a gleccsereket, hegyvonulatokat, völgyeket, az
északolasz tavakat. Fél óra múlva már újra Ró-
mában birkózhattam a hôséggel.

Zenei estek
Véletlenül elvetôdtem egy templomi kon-

certre. Miután megadtam az e-mail címemet,
sorozatosan kaptam (mai napig kapom) a
meghívókat. Ez egy különleges és igen kedvelt
késô esti program Rómában. Itáliai és a világ
egyéb tájairól verbuvált zenekarok, kórusok
(javarésze persze amerikai) számára szervez-
nek szebbnél szebb és jobbnál jobb (akuszti-
ka!) templomokban zenei hangszeres és kó-
ruskoncerteket.

Estére kipihentem az aznapi munkám fára-
dalmait, átöltöztem, gyalogosan vagy kerék-
párral elmentem, végighallgattam, a végén
örömmel tapsoltam, majd hazasétáltam. Éjfél

után a város még ugyanolyan életteli volt,
mint mikor elindultam. A lelkem „felemelke-
dett” ezektôl a gyönyörû estéktôl. A koncertek
helyszínei: Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio
all’Aventino, Basilica SS. Giovanni e Paolo al
Celio, Basilica di S. Eustachio, Chiesa di S. Ig-
nazio.

Külön öröm volt néha magyar mûvet hall-
gatni – Bárdos Lajostól, Kodály Zoltántól.

Ezernyi emléket, élményt, a végeérhetetlen
színes hétvégi piacokat, a tengerparti rövid
kalandokat, a Via dei Coronari galériáiban
szerzett ismeretségeket, mûvész barátokkal
közös programokat sorolhatnék még el. Nem
teszem. Inkább visszautazom, hogy többet
tudjak meg. B. Thorvaldsen (1768–1849, Ró-
mában élô és alkotó dán szobrász) szavaival
búcsúzom. A VÁROS-ról kérdezték: „most
kezdem megismerni, de hát még csak harminc
éve élek itt!”

2007. december – 2008. január

MATZON ÁKOS
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A szerzô a Capitoliumi Múzeumban


