
A felszabadulás után lVIihályfi Ernő a
hivatalos művészetpolitika egyik irányí
tója lett. Egyik-másik - 1950 körüli 
megállapítása ma már merevnek, egyol
dalúnak tűnik, de kései írásai között is
van több szép, időtálló darab, így azok
a cikkei és recenziói, amelyek Nagy Ist
ván festőről. a keramíkus Gádor István
ról vagy Bernáth Aurél A Múzsa körül
című könyvéről szélanak.

Mihályfí Ernő - akinek arcképét ba
rátja: Pátzay Pál szobrászművész rajzol
ja meg a kötet előszavában - műgyűj

tő is volt, népművészeti alkotásoknak
és képzőművész-kortársai munkáinak fi
nom ízlésű értője és gyűjtője. A Művé

szek, barátaim képanyaga a Mihályfi
gyűjtemény grafikai lapjainak egy cso
portját mutatja be, - Picasso, Rippl-Ró
nai, Nemes Lampérth, Uitz Béla, Gulá
csy, Czóbel, Derkovits, Egry és Barcsay
Jenő rajzait, metszeteit, Iítográfíáíf és
rézkarcait.

A Magyar Helikon és a Corvina kö
zös kiadásában - finom papíron, Szelé
nyi Károly (túlnyomórészt színes) mű

tárgy fotoival - látott napvilágot G.
Aggházi Mária művészettörténésznek

Olasz és spanyol mesterek szobrai
című kötete, amely a beveze-
tő tanulmányon kívül a buda-
pesti Szépművészeti Múzeum több mint
ötven szobrának (illetve szobortorzójá
nak) és domborművének elemzését tar
talmazza. A kötetben tárgyalt legkorábbi
alkotás a XI. századból, a román korból
való ("A halak és a madarak teremtése"
című elefántcsontból faragott relief ez,
névtelen délitáliai művész munkája), a
"legfiatalabb" mű pedig a barokk kor
szak terméke ("Madonna a gyermek Jé
zussal és a kis Keresztelő Szent János
sal", XVIII. századi, északolasz terrakotta
kompozíció).

G. Aggházi Mária nemcsak össze
foglalja a korábbi művészettörténetí iro
dalom (Pope-Hennessy, Meller Simon,
Balogh Jolán, Eszláry F:va stb.) megálla
pításait, de sok esetben lényeges, új ku
tatási eredményeket is közöl, így pél
dául Andrea del Verrocchiónak - a
velencei Colleoní-lovasszobor alkotójának
~ Oldalsebére rámutató, koporsójából
kiemelkedő Krisztus című szobrával
kapcsolatban. Ugyancsak övé az érdem,
hogy eloszlatta az Agaskodó lovat meg
ülő férfi című remekmívű reneszánsz
bronz-kisplasztika szerzősége körüli kéte
lyeket. A műről - s ez főként Aggházy
búvárkodásainak köszönhető - ma már
biztonsággal állíthatjuk, hogy magának
Leonardo da Vincinek (s nem a mester
egyik famulusának vagy követőjének)
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munkáia, s hogy az arasznyi szobrocska
- amely Leonardo pártfogóját: I. Ferenc
francia királyt ábrázolja - mlnden idők

egyik legnagyobb művészének, legátfo
góbb szellemének és legtalányosabb
egyéniségének utolsó alkotása, a leonar
dói életmű záróköve.

Aggházy Mária könyve a szak- és a
nagyközönségnek egyaránt sok örömet
szerez. A kötet megtervezése a Magyar
Helikon élén álló Szántó Tibor típográ
fus-művészt. Szántó Tibor elképzelései
nek maradéktalan megvalósítása pedig a
budapesti Kossuth-nyomda szakemberei
nek jó munkáját dicséri

DtVtNYI IVAN

RAKOCZI VALLOMASAINAK
KIADASAROL

Jakus Lajos a Vigilia 1976 októberi
számában összefoglalta II. Rákóczi Fe
renc Confessiója első magyar kiadásai
nak körülményeit, megvédte Grisza
Agostot az első kiadással kapcsolatban
őt ért vádaktól és méltatta Révész Imre
munkáját a mű újbóli kiadása érdeké
ben. A cikk azzal a lehangoló megálla
pításssal zárult, hogy "most az Akadé
mia irattárában pihen az új, hiteles
szöveg. Révész Imre 1967-ben, Juhász
László pedig néhány évvel ezelőtt hunyt
el; nem érhették meg, hogy munkájuk,
az óhajtott, tudományos igényű, hiteles
Rákóczi-kiadvány végre napvilágot lás
son."

Ezt a megállapítást helyes"bíteni kell,
mégpedig a "Tudományos Magazin az
Akadémiai Kiadó műhelyéből" című

füzetsorozat 1976/2. száma alapján,
melyben egy interjú látott napvilágot a
meginduló Rákóczi-életmű kritikai kia
dásáról. A hamarosan kiadásra kerülő

sorozat második kötete a "Cnnfessio
peccatoris" latin és új magyar szövegét
fogja tartalmazni. R. Várkonyi Agnes
és Hopp Lajos a sorozat szerkesztői. A
szerkesztő bizottság már 197.1-ban meg
alakult Köpeczi Béla elnökletével.

Az interjúban R. Várkonyi Agnes, a
kor kiváló kutat6ja, a Történettwdomá
nyi Intézet osztályvezetője, így beszél a
Vallomások új kiadá$áról: "A II. kö
tetbe kerülő Vallomásokat már az öt
venes években ki akarta adni az Aka
démia. A Confessio peccatorís előké

szítését Juhász László végezte, a fordí
tást Révész Imre kezdte el, jegyzetek
is készültek Zolnai Béla közreműködé

sével, de a munka abbamaradt. Most



llZ eZődök hagyatékának felhasználásá
val Kenéz Gy{);j) dolgozik a szöveg elő

készítésén és a fordításon."
Ezt még csak azzal lehet kiegészíteni,

hogy Kenéz Győző személyében eZőször

került a fordítás munká3a katoZi1cus szak
ember kezébe. Ezt nem elavult feleke
zeti elfogultság mondatja velünk, ha
nem az a nem elhanyagolhat6 szem
pont, hogy Rák6czi szövegének fordí
tásához - véleményünk szerint - nem
csak kivál6 latin-tudás szükséges, hanem

BACH: VERSENYMŰVEK

Kf:T ZONGORÁRA

Bízvást nevezhetjük zenetörténeti je
lentőségűnek azt a nagyszerű sorozatot,
melyen Kocsis Zoltán a Líszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola Zenekara kísé
retében, Simon Albert vezényletével le
mezre játssza Bach zongoraversenyeit.
Ezúttal a zeneköltő két zongorára írott
három koncertje jelent meg lemezen.
A másik zongoraszólamot Sehiff And
rás tolmácsolja.- A két c-moll hang
nemű versenymű kevésbé jelentékeny
alkotás, mindkettő átirat: az egyik az
oboára és hegedűre írt versenyműé, a
másik a kéthegedűs d-mollé. Annál
súlyosabb, kifejezőbb a C-dúr verseny
mű, mely alighanem Baci: egyetlen ere
deti alkotása ebben a nemben. Ragyo
gó lehetőséget ad a koncertál6 sz6la
mok játékosaínak, innen ered a zene
tudománynak az a feltételezése, hogy
a zenekari kíséretet alighanem később

készítette el hozzá a szerző.

Volt a magyar zenetöriénetnek egy
kivételes pillanata, amikor Bach egyik
c-moll versenyművét az akkori Városi
Színházban a Budapesten vendégsze,'eplő

nagy német zongoraművész, Edwin Fisc
her játszotta - Bartók Béla társaságában
(1936 februárjában). Tóth Aladár e ki
vételes koncertről írva remekül muta
tott rá, hol és miben tér el egymástól
a két zseniális előadóművész értelme
zése. Edwin Fischer a Bach-muzsiká
nak "a.zt az éltető atmoszféráját érzé
keltette", amely a "é(Jtelenbe ível.
"Szinte családias" közösségben élve
Bachhal bízta képzeletét a zene szár
nyaira. Bart6knál ez a titokzatos kö
zösség másutt kezdődik: ..ott ahol
valami. " ősi messzesé!]ben a Bachok
kultúrája összetalálkozik a székely pa-

annak a XVIII, századi latin nyelvnek
és szellemnek az ismerete is, amely
Rákóczi sajátja volt: katolikus, sőt je
zsuita latin. "Nagy tisztelettel, ezeretet
tel olvasom, azonosítom a Fejedelem
sokszor «raptim» leírt szövegét - írja
egy levelében Kenéz GyŐZŐ - szinte
vele élek is. Nem lehet a kristálytiszta
emberségétől szabadulni." Várjuk a
megjelenést!

(r. p,)

raszt énekével, az oláh pásztor fum
lyájával, az arab benszülött dobjával",

Szándékosan idéztük e remekmívű

kritikát. Mert Kocsis Zoltán is valahol
e szinte kitapinthatatlan erővonalak

mentén taJáJkozik Bachhal. A magányos
ember, a technikai kultúra magára ha
gyott, de a szépséget szomjas türelmet
lenséggel és megszállott mohósággal
hajszoló embere találkozik itt azzal ct
zenei ősforrással, mely mindig enyhü
lést ad a fölébe hajl6nak, A mai mű

vészetek va.lami titokzatos körben érint
keznek: itt. A raciona·litás és a varázs
lat, a révület tapinthatatlanul is meg
levő ötvözetében, meluet így érzékeltet
Kocsis Zoltánnak ajánlott versében Pi
linszky János:

Folyópart, amely nem folyópart,
Emlék, mely sose volt napkelte.
Aztán valami vizesárok,
s egy tüzes gombostű a fejben.

(Gérald Nerval)

Túl két pusztító világháborún, amikor
a világ egy részét éhinség pusztítja, s
szánandó aszott roncsok tekintenek meg
váltásért esedezve a tv kamerájába, nem
lehet 1így játszani Bachot, mint valaha.
A mai nemzedék úgy közeledik ehhez a
zenéhez, hogy érzi a 1,ersbeli gombostű

tüzelését a fejében. Nem, itt nincs he
lye az édesen eloml6 akkordoknak. Itt
kalapácsként sújt le a zongora m.inden
billentyúje, s újból meg újból azt zu
hogják a zenei frázisok, hogy emlékez
zünk és ismerjük fel felelősségünket.

Van Vas Istvánnak egy remek verse.
Elégia egy latin zongorarnűvésznőről,

Ez még ct harmincas évek zongora
játékát idézi, amikor HA vérbe-gennybe
boruló földrészen, micsoda / Futam volt,
micsoda diadalmasan törékeny / Erőmw-

• Bac:h: zongoraversenyek (Hungaroton, SLP:xl 11751)
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