
Jó kézbe venni a szép kiállítású, reprezentatív 
kötetet. Gondoltam, ezzel majd lehet büszkél-
kedni, mivel angolul és olaszul is megjelent, 
lehet majd külföldi kollégáknak adni, hogy íme 
itt egy kis ízelítő a magyar és az olasz (tágabban 
értelmezve az európai) kultúra kapcsolatáról.  
A könyv a római magyar jelenlét „hivatalos” 
oldalát mutatja be. A klasszikusan elegáns, bár 
kissé unalmas tipográfia és a közjogi méltó-
ságok által írt előszavak is jelzik, hogy a kötet 
tudományos ambíciója mellett reprezentációs 
célokat is szolgál. Három nagyobb részben, 
három párhuzamos történetet tár az olvasó elé, 
melyeket a könyv címének is választott épület,  
a magyar állam legértékesebb külföldi ingat-
lana, a Falconieri-palota köt össze.
Az első, melyet Molnár Antal jegyez, magának  
a palotának a történetét meséli el elsősorban 
történeti szempontból, természetesen több 
művészettörténeti és urbanisztikai adalékkal. 
Az élvezetes stílusú tanulmány végigvezeti 
az olvasót az ókori Rómában itt zajló kocsi-
versenyektől a barokk kori urbanisztikai törek-
véseken át a palota építéstörténetén a 2009-es 
homlokzati felújításig, ismerteti az épület tulaj-
donosait, a századok során itt élt embereket. 
Közreadja az épület igen részletes, rengeteg,  
jó minőségű fotóval illusztrált leírását is. Külö-
nösen érdekesek az akkor és most fotópárok. 
A második tanulmány, szintén Molnár Antal 
tollából, az intézmény történetét meséli el  
a Fraknói Vilmos alapította Római Magyar 
Történeti Intézettől a mai Akadémiáig. Nagy 
érdeme, hogy bemutatja az Akadémia műkö-
dését meghatározó kultúrpolitikai hátteret, az 
egyes igazgatókat és működésüket. Ám a tanul-
mány elolvasása után erős hiányérzet támad: 
egyrészt van néhány furának tűnő megállapítás, 
aminél igen jólesne egy forrás-hivatkozást látni; 
másrészt valahogy a lényeg sikkadt el: mit is 
csináltak itt az ösztöndíjasok? Kik voltak azok 
egyáltalán? Ha már reprezentálunk, nem kéne 

ide egy névsor? A tudósokról esik szó, emlí-
tésszerűen a képzőművészekről is, de az írókról, 
költőkről, műfordítókról, restaurátorokról (ők 
is művészek!), a zenészekről szinte semmi! Nem 
kéne felsorolni néhány jelentős művet, amely  
a római ösztöndíj segítségével keletkezett? Nem 
lenne ez fontosabb a magyar kultúra szempont-
jából, mint az, hogy kik voltak az épület tulajdo-
nosai a 18. században? A Rómában zajló magyar 
tudományos kutatás Palazzo Falconieri előtti 
ideje szóba kerül, de említés sincs arról, hogy 
képzőművészek is alkottak itt állami segítség-
gel már a 19. században, a Palazzo Veneziában, 
Ausztria, illetve később az Osztrák–Magyar 
Monarchia követségének akkori épületében. 
Valamint igencsak jelzésszerűen jelennek meg 
az itt zajló kulturális programok. Kissé furcsa 
az a megjegyzés, hogy azokon kizárólag az olasz 
kommunista párt által kivezényelt közönség 
vett volna részt. Tudtommal a hatvanas évek-
ben Olaszországban demokrácia volt, az olasz 
kommunista párt senkit sem kényszeríthetett 
semmire. Az olasz értelmiség hagyományosan 
baloldali beállítottságú. Érdekes lenne meg-
tudni, hogy alakult-e bármilyen kapcsolat, 
együttműködés magyar és olasz értelmiségiek 
között épp ebből a helyzetből adódóan. De ez 
ebből a kötetből nem derül ki.
A harmadik részben az egyháztörténelemből 
doktorált Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet 
rektora mutatja be annak történetét. Érdekes 
egymás után olvasni a két, társbérletben élő intéz-
mény történetét, összevetni a két szempontot  
és levonni az egyébként evidens következte-
tést, mely szerint az együttműködés mindkét 
szervezet munkáját csak erősíteni tudja, míg 
a széthúzás nem vezet semmi jóra. Ennél  
a nagyon sok, értékes információt tartalmazó 
írásnál, ahogyan az előző kettő tanulmánynál is, 
különösen hiányzik a forrásmegje lölés, a jegy-
zetapparátus. A tanulmányok végén szerepel 
bibliográfia, de azt, hogy az írások tudományos 

forrásként is használhatóak legyenek, nagyon 
megnehezíti, sőt szinte lehetetlenné teszi a jegy-
zetek hiánya. És a hiányérzet itt is fellép: milyen 
szellemi munka folyt itt? Hogyan segítették  
a római tanulmányok a magyar katolikus  
egyház tevékenységét?
A könyvhöz majdnem egyórás film is tartozik, 
melyet DVD-n mellékeltek. Kár, hogy a DVD-t 
úgy helyezték el a kötetben, hogy csak a borító 
elszakításával lehet kivenni a csomagolásából. 
Egy reprezentációs célokat is szolgáló kiadvány-
nál ezt a problémát szebben is meg lehetett volna 
oldani. Petényi Katalin és Kabay Barna filmje 
sok érdekes dolgot tartalmaz: mély benyomást 
tesz az Istituto Luce archívumából átvett archív 
film, ahol III. Viktor Emánuel olasz királyt 
kíséri Gerevich Tibor egy magyar művészeti 
kiállításon. A film második részében érzékelte-
tik a szocialista időszak alatti nyomasztó légkört 
Lőte Enikő zongoraművész személyes történe-
tén keresztül. Ezzel együtt a film sajnos nem üti 
meg a kötet tanulmányainak színvonalát. Sok  
a felesleges, semmitmondó képsor, nem szeren-
csés a barokk palotáról szóló szöveghez a husza-
dik században épült Palazzina látképét betenni, 
valamint kevéssé elegáns, hogy angol és olasz 
szinkron helyett csak feliratozásra került sor.
Mellesleg megjegyezném, hogy ma már a DVD 
mellékletek nem csak filmek közreadásával fog-
lalkoznak. Ez a médium rengeteg más lehetősé-
get is tartogat. De persze örülünk annak, hogy 
egyáltalán van ilyen film, és a Római Magyar 
Akadémiát és történetét ebben a formában is  
a világ elé tudjuk tárni. 
A kiadvány tehát figyelemfelkeltőnek jó, a min-
ket igazán érdeklő lényeget pedig megtudjuk 
majd egy következő könyvből, filmből, DVD-ből. 
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A filmes toplistákat lehet imádni, lehet 
utálni, de az egyszer biztos, hogy a nagy- 
betűs Kép korszakban, amikor minden „távoli 
ismerősünk” gépén nullahuszonnégyben fut  
a uTorrent és szinte bármi elérhető a neten, 
rendkívül hasznos lehet egy-egy ilyen válo-
gatás. Előttünk a képözön, és nagyon nem 
mindegy, hogy ebben a túlkínálatban mire 
figyelünk. Haladhatnánk tematikusan, kor-
szakok vagy műfajok szerint, igazából minden 
érdekes, a javallat most mégis Artmagazin- 
specifikus: kortárs képzőművészek, hivatá-
sos képalkotók sorolják fel életük eddigi leg-
meghatározóbb 5 mozi- vagy filmélményét  

– és ebből nemcsak az derül ki, hogy egy művész 
mit meg hogyan néz!

Első válaszadónk, Esterházy Marcell szerint  
Tom Stoppard Rosencrantz és Guildenstern halott 
című filmje például must-see: 

„Nincsenek jó élményeim a gimnáziumi 
magyartanáromról, de a filmklub a Tabán 
moziban ’93 körül nagy ötlet volt. Itt láttam 
többek közt a Rosencrantz és Guildenstern 
halottat a zseniális Gary Oldmannel és Tim 
Roth-tal. A teniszpályán játszott kérdés- meccs 
mindent visz.”

#ÉJJELISZEKRÉNY 
#ARTMAGAZIN 
#FACEBOOK

Kurátorokat, elméleti szakembereket és képzőművészeket kérdezünk arról: milyen szépirodalmat 
és szórakoztató irodalmat olvasnak akkor, amikor leteszik a szakirodalmat? Milyen könyveket 
őriznek az éjjeliszekrényükön? Elsőként Gellér Judit fotóművészeti szakíró, a Robert Capa Kortárs 
Fotográfiai Központ kurátora írta le nekünk, milyen meghatározó könyv lapul az éjjeliszekrényén. 
Sőt, a képről több könyvcímet is leleshetünk.

„Illene pontosan idéznem, de inkább csak összefoglalom a történetet. Rob, Nick Hornby High 
Fidelity (Pop, csajok, satöbbi) című könyvének főszereplője óriási zenerajongó. A lemezboltjában 
dolgozó két sráccal mindenhez és mindenről (de tényleg mindenhez és mindenről) toplistákat 
állítanak össze. Egyszer elérkezik a nagy nap és a nagy pillanat, amire Rob egész életében várt: 
egy újságíró megkéri, hogy sorolja fel az öt legkedvesebb lemezét (igen, azt az ötöt, amit magával 
vinne egy lakatlan szigetre, igen, minden idők öt legjobb lemezét). Rob persze teljesen pánikba esik  
a kérdéstől, hebeg-habog, megkérdezi, hogy esetleg nem hívhatná-e fel a válasszal mondjuk egy hét 
múlva... Végül sikerül összeállítani egy listát, de azért még másnap is felhívja legalább kétszer az 
újságíró csajt a szerkesztőségben, hogy melyiket cseréljék ki melyikre, mert hát ez tényleg nagyon 
fontos. Szóval pontosan így érzem magam most én is. Sok könyvem van és tárgyakként is nagyon 
szeretem őket. Az éjjeliszekrényemen? Nos, ott sosincs túl nagy rend.”

Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott (1990) – állókép a trailerből
Forrás: YouTube

Gellér Judit könyvespolca
Fotó: Gellér Judit
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