
A levélre kívül rávezette a kancellária: "Opus Mich, Bogisich musicale 'Ker. Egyház ősi zené
je' commendat Liszt. Praes. 79. IX. 28. Servetur in actis."

Eminenciás Uram'
Legkegyelmesebb Hercegprímás!
A jeles művek a keresztény katolikus egyházi zene keletkezéséről és fejlődéséről általában igen

ritkák, tudomásom szcrint magyar nyelven alig találhatók. Bogisich M ihálvúr, a Szűz Mária
mcnnybevétclérűlnevezett plébánia (belvárosi Nugyholdogasszony ) káplánja Budapesten , magyar
művet állitott össze. amelv a ..Keresztény egyház ősi zenéjét az apostolok korától a németulfőldi ze
neiskola magalapitásáig" részletesen adja elő. Ennek az igen érdemes műnek ajánlásár Eminenciád
kegyesen elvállalni méltoztatott és szabadjon csupán ennek további támogatását Eminenciádnak
ajánlani a legmélyebb alázattal és hálás hodolattal

a hűségesen engedelmes
Liszt F.

Róma, 1879. szeptember 6-án.

Kívül: "Bogisich Mihály zeneművét : a 'Ker. egyház ősi zenéje' ajánlja Liszt. Bemutatva 79.
IX. ~8. Irattárban őrizzék."
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RUFFY PETER: Koronánk könyve, A szerző a korona
hazahozatala után az elsők közt látott hozzá, hogy nemze
ti ereklyénk évezrede, hanyanatásának históriáját meg

írja; a kiadói és a nyomdai átfutás tréfúja. hogy a kötet
csupán tavaly láthatott napvilágot. S bár több szakmun
ka, elemző történettudományi mű megelőzte, mégsem
hiábavaló Ruffy Péter könyvének kiadása, hiszen ö ahhoz
a korosztályhoz "fiatalokhoz szól. amely törlénelem-
oktatásunk ál szemérme folytán vajmi keveset haJIhátott
a magyar korona hazai és külhoni sorsáról. A könyv

Rutfy roppant eleven stílusában -, tájékoztatja az olva

sót a korona eredetéről, a görög és a latin rész egyesitése
ről, az ereklye diszeiről. a biblikus képek jelentcseről.

A legkalandosabb dctcktivregénynél is izgalmasabb az a
fejezet. amelyben a korona elrablása iról tudósít. valamint
az. amelyben leirja. miként került a kírályí fejdisz a Habs
burgokhoz. A korona története kapcsán olyan történelmi
eseményekrőlértesúlünk. amelyek kimaradtak a tanköny
vekből, de még a tudományos igényű tanulmányokból is.
Ruffy szakértője a témának és mcsterc az elbeszélésnek.
méltó kézből kerül al ifjúság könvvespolcara a Aoronónk
könvv\'. A kötet dicséretére válik a sok-sok illusztráció;
mctszetek. festmény-reprodukciók, fényképek tárják
elénk a korona történetének egy-egy mozzanatát s a diszes
uralkodói jelvényeket: a palástot. a kardot. az országal

mát és a jogart. (l\lóra Könyvkiadó, 19~1)
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GALAMBOSI LÁSZLÓ: Naptollú vándor. Költő váloga
tott verseinek gyűjteményemindig jó alkalom arra. hogy
munkásságái a teljesség felől, az életmű értéke szempont
jából vizsgáljuk, Galambosi Lászlónak eddig kilenc őn

álló kötete jelent meg. egy alkalommal pedig közösen
adott ki könyvet Bertok Lászlóval és Makay ldával.
A Naplol/ú l'iÍndol'-nak tehát már valamennyi darabját 01
vashartuk. a könyv mégis a felfedezés erejével hat: nyo
mon követhetjük a költő fejlődeset a húsz-huszonöt éve
irou daloktól a mai versekig. Zömében ezek is megőrizték

a dulformát a nepéletbőí és balladákhól meritett képi vilá
got. de mondanivalojuk már túlmutat a fogalmazás egy
szerüsegén. Sőt a (eremfmények találkozása cimű ciklus

az utób hí négy-őt esztendő termésének legjobb darab
jai szétfcszítik a hagyomanyos formát, s Juhász Ferenc HJ
rajára emlékeztető hömpölygésscl. Nagy Lászlót idéző fe

gyelmezett mondatfolyamban tudósítanak arról. hogya
fájdalom mind nehezebben elviselhető ! A fújdalom kapu
iában ), rcndct'csak,a vaspalástú. kaszaboló tollú angyal"
legyőzcsével teremthetünk (A tiirvcnvhozokho: ), a pusz

tulást jel kél'Clii Ziild Fejedelmet csak k özös akarattal ver
het jük vissza (A támadás tiirctcse), A köny", és az eddigi
életmű legszebb versei ezek. hál' ha a költő a most meg

kezdett utat kivánja folytatni, fennáll a veszelv. hogy szu
verén k épvilúg« túlon'tül a7 imént említett mcsterek hatása
alá kerül. (Szépirodalmi Kiadó, 19~ II


