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GALILEO GALILEI UTOLSÓ ARCMÁSA

A Galilei-ábrázolásokkal foglal
kozó legújabb munka , Frank Bűtt

ner' egyébk ént érdemes és doku
mentációs anyag ban gazdag írása
szerint már nem találh at ó meg az
a sírbo lt, ame lybe az 1642 ja nuá r
jában meghalt Galilea Galilei föl
di maradván yait ideiglenesen elhe
l yezték. Mint tudjuk , Galilei ek
kor még mindi g 1 a száműzetésé t

tölt ötte, amellyel az inkvizíció bí
rósága . súj to tta öt, kopernikánus
nézetei és a Szentírás kozm ol ógiá
jának újszerű értelmezése miat t.

A Büttner által idézett egyik ok
mány, nevezetesen az a levél, ame 
lyet Vincenzo Viviani, aki szívesen
hirdette magár ól, hogy ő "Galilei
utolsó tan ítványa", 1674. júl ius
IQ-én írt Paolo Fa lco nierine k, a
róm ai Accademia G rand uca le'
akkori védnökének, azt állítja,
hogy a tud óst ideig lenesen a Santa
Croce-templom nov iciátusi ká pol
nájában temették el, a bban a re
ményben , hogy ha majd egysze r
rehabilit álják , egy érdemeihe z
méltóbb sirhelyhez jut ugyaneb
ben a templomban (amely egyéb
ként a csa lád plébániatemplom a is
volt '), Michelangelo Buon arroti
sirjá val átellenben.

Vivian i leírásának pontatlansága vezethette tévút ra Büttnert az ideiglenes sír helymegha tá ro 
zásán ál , ho lott az ma is megvan, a noviciátusi kápolna egy még félreesöbb helyén találh ató, pon
tosan annak a - kórustó l balra fekvő - két kis helyiségnek egyikében , amelyek eredetileg feltehe
tően a kápolna sekrestyéjéül szo lgáltak és ma rak t árnak" haszná lják őket. A s í rhe l y rő l még
Paatz -ék sem emlékeznek meg a Firenze templ om air ól szó ló kitűnő munk ájukban' , és tudomá
sunk szerin t egyetlen köz lemény sincs, amely létezését tanúsítaná, hacsak nem az a kis n évtelen,
népszerűsítő füzet, ame lyet a firenzei Tudomán ytörténeti Múzeum adott ki, de csak egy, szinte
kivehete tlen fot óval" számol be róla.

A szóban forgó , többé -kevésbé ismeretlen emlékhely Galilei mellszobrát tart almazza , amely
konzol on áll, egy, a falra festett kagylóform ájú fülke előtt . A konzollábazatán ez a kissé otrom
ba betűkkel felírt szöveg olvasható : "Galileo Gali laei , Florentino Philosoph o et Geo met ra te, ve
re Lincaeo Naturae Oedipo"; valószínűleg Vincenzo Viviani fogalmazv ánya, ő ugyanis mindig

To lnay Károly ezt a posztumusz írásá t nem sokkal a halála el őtt küldte a Vigiliának.
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hangoztatta, hogy Galilei nemcsak mint tudós és matematikus, hanem mint filozófus is nagy
volt. Figyelemre méltó itt, hogy a felirat nem tartalmazza Galilei kifejezett dicsőítését, csak utal
az Ödipusz említése révén arra az éleselméjűségére. hogy megoldja a természet rejtélyei], és arra
a képességére,hogy azoknak mélyére nézzen,annak a kiváltságnak megfelelően, amellyel az Ac
cademia dei Lincei tagjai büszkélkedtek.

Már ügyesebbkéz formálta a konzol alá festett vese alakú kartusba írt epitáfium betűit. Meg
indító emlékező szövegez, amelyet 1674-benillesztett oda Gabriel Pierozzi testvér, a noviciátus
rektora, aki úgyjellemziönmagát, mint aki "tanti herois (Galileo) admirator virtutum" (egyek
kora hős erényeinek csodálója).

A két felirat írásmódja és tartalma közötti különbség alapján időbeli eltérésre kell következtet
nünk: ésvalóban, l674-benmár elkezdődött Galilei emlékénekrehabilitálása, amint ezt az a Vivi
ani és Falconieri között ugyanebben az évben lezajlott levélváltás is tanúsítja, amely arra vonat-

o kozott, hogy hol lehetne megtaláini Galilei olyan képmását, amely modellül szolgálhatna ahhoz
a mellszoborhoz, amelyet a nagyherceg az Accademia Romana fiatal növendékeivel akart elké
szíttetni firenzei galériája számára 7. Rövid epizódról volt tehát szó, minthogy Galilei 1738-ig
nem részesülthivatalos temetésben; akkor készült el ugyanisa Santa Croce-templomban a végle
gesemlékmű. A fóldi maradványok 1738. március 12-én történt átszállításának emlékére helyez
ték el a noviciátus egykori sekrestyejének falán, valószínűleg azon a helyen, ahol a szarkofág a
mélyben feküdt, azt a feliratot, amely az említett dátumot hordozza.

Az ideiglenesemlékmű elkészítésének időpont-meghatározásául szolgálhat egy idézet Stefano
Rosselli 1657-benfogalmazott Sepoltuariójából:

"Egy kis raktárban, amely a fent említett (noviciátusi) kápolnától jobb kézre (értsd: balra)
fekszik, és amelybe egy kis ajtócskán át juthatunk, pihennek a nagy hírü és eléggésohasem ma
gasztalható matematikus és csillagász Galileo Galilei úr csontjai és hamvai, hogy ott legyenek
mintegy letétben addig, amíg a templomban érdemeihez méltó sírhelyet készítenek neki: amely
lyelkapcsolatban a jelenleguralkodó II. Ferdinánd nagyhercegnekjavasolták azt a helyet, amely
Michelangelo Buonarroti sírjával átellenben található, minthogy azonban nagyon baljós idők
teltek el (a halála után), e helyesgondolat nem került kivitelezésre, és még egy darabig nem is ke
rül rá talán sor, azért akartam megírni róla ezt a megemlékezést, inkább a magam örömére, sem
mint hogy az ő immár mindenütt jól ismert hírének arra szüksége lenne."

Túl azon, milyen bátor állásfoglalás volt ez a Galilei-barát párt mellett", a Rosselli-idézet
rendkívül figyelemre méltó, egyrészt, mert megerősíti, hogy Galilei földi maradványai
1642-től ezen a helyenpihentek, másrészt, mert tekintetbe véveazt a pontosságot, amelyről szer
zőnk a feliratok lemásolásánál és az általa ismertetett síremlékek leírásánáf állandóan tanúságot
tesz, teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy az az építmény, ami a tudós ideiglenessírhelyét dí
szíti, 1657-ig nem létezett. Valószínű tehát, hogy 1657és 1674között hozták létre, esetleg több
ször is nekifogva, aszerint, hogy mennyirevolt lehetségesa nagy halott iránti tisztelet és elisme
rés kifejezése.

A gipsz mellszobor, amely az ideiglenessírt díszíti, sajátságos alkotás, és egyedülálló a XVII.
századi olasz síremléki ábrázolások között. Bizonyos "realizmus'\ teszi páratlanná, ami nem ve
szí figyelembe azt a "negédes hangvételt", amit a kor konvencionális díszítő művészetétől elvár
tak; éppen ellenkezőleg, a művész itt arra törekszik, hogy kifejezze a testi leromlás és ai öregedés
jeleit, de a személyesszenvedésérzéseit is, hogy a személyiség hamisítatlan valóságát mutassa be,
függetlenül az említett társadalmi előítéletektől. Az életkor jegyeiegyértelműen előtűnnek : Gali
lei ezen a szobron vakként jelenik meg - mint ahogy az is volt -, és ez az egyetlen eddig ismert
arcmása, amelyenez az öregkori fogyatékossága hangsúlyozottan és hitelesen kerül bemutatásra
a tengelyüktől elmozdult, kitágult pupillák jelzésének segítségével ; az arc szomorú és szorongó
kifejezéstnyer ezáltal. A fogak hiánya következtében lefelé ívelnek az ajkak, és ez olyan keserű

kifejezéstkölcsönöz az arcnak, ami távolról az antik tragikus maszkokra emlékeztet.A hangsú
lyozott orr kissé duzzadt, orrlyukai kitágultak, mintha a szaglás fejlődött volna ki erősebben,

hogy pótolja a látás-hiányát: az arc lesoványodott, a pofacsontok előre állnak; a bal pofacson-
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ton a müvész nemfeledkezett megarról a szemölesről sem,amelytöbbé vagykevésbé hangsúlyo
zottan Galilei minden képmásán megjelenik. A halánték kopaszodó, aszemöldökök fölötti
homlokcsontotaszimmetrikus ráncok barázdálják,mintha nyomasztó látomásokba merültséget
tükröznének: csupa olyan részlet, ami az idő pusztító tevékenységéről árulkodik az emberi ar
con, és ugyanakkor kifejezi a léleknyugtalanságátis végzetével szemben. És az öltözet is, a ren
detlenségével, mintha a külsőségek iránti közönyt ,mutatná.

Ennek a mellszobornaktörténete részbenrekonstruálható a Büttner publikálta okmányok is
meretében. Az a már fentebb idézett levél, amelyetViviani 1674. július lO-én írt Falconierinek,
arról is beszámol, hogyamikor Galilei 1642. január 8-án a város környéki Arcetriben álló Az ék
szernew villábanmeghalt,megakarván örökíteni a mester arcmását, Viviani jó barátját, Anto
nio Novellifirenzei szobrásztk~e föl, hogykészítse el az elhunyt halotti maszkját. A rákövetke
ző (vagyesetlegmég későbbi) nyáron a szobrász aztán, Viviani kérésére, egy terrakotta mell
szobrot készített, amelyhez részben a halotti maszkot, részben a Giusto Sustermans" készítette
két arcképethasználta föJ. Ez a terrakotta mellszoborlett volna hivatott, hogya törékeny halotti
maszkot addig is helyettesítse, amíg a Santa Croce-templombanel nem késiül a monumentális
síremlék, amelyetmárványmellszobordíszítene, s a terrakotta agyagszeborehhez szolgálnamo
dellül. A végleges sír elkészítése Vivianinak éppúgy szándékában állott, mint ahogy - a hír sze
rint - a nagyhercegi családnak is; Galileinekaz inkvizíció által történt elitélése azonban egyelőre

nem tette lehetövé a szándék végrehajtását!",
Büttnerelveszettnek tekinti az eredeti terrakotta szobrot, és a Novellitől származó két arcmás

- vagyis a halotti maszk és a terrakotta szobor - valamelyikének neoklasszikus másolataként
közlill egyfejszobor képét, amely valamikor a Torre del Gallo-i Conte Galletti gyGjteményhez
tartozott és csak egy régi,Brogi-féle fénykép révén ismert. Ezt a képet a Galilei ideiglenes sírját
díszítő mellszoborral összehasonlítva, nemnehézfölismerni, hogykét olyanműröl van szó,ame
Iyeknek ugyanaza modellje, azazGalileihalotti maszkja. Mi több, ami az egykori Galletti-gyűj
teménymellszobrátilleti,mégha figyelembe vesszük is a megfontolásokat,amelyeka tudóst arra
késztettek, hogyezt a művet oly későre datálja (a XVIII. század vége vagya XIX. század eleje;
Büttner id.mű 104. old.), én hajlok arra, hogyebben a portréban az eredetit ismerjemföl, akár a
gipsszel valóazonossága, akár a kivitelezés finomsága és szobrásziérzékenysége, akár a fejnek a
halotti maszkra emlékeztető merevsége miatt, de végül azért is, mert ez a szobor is terralcotta,
akárcsak a Viviani által emlitett modell. A nyak és vállrész, ami neoklasszikus jellegfi, későbbi
toldás is lehet. A döntő szót természetesen csak a szobor közvetlenmegvizsgálá'a után lehetne
kimondani, de - mint emlitettük - ez a darab jelenleg föllelhetetlen.

Amiazt a kérdéstilleti,hogyvalóban NoveJJinek tulajdoníthatjuk-ea szobrot, meg kell állapí
tanunk, hogyerről csak Viviani levele tanúskodik, ez viszont több mint harminc évelőtti esemé
nyekről számolbe.És ha dokumentációsszempontbólel kell ismernünk,hogyez az egyetlen idé
zet, amely NoveJJi szerzősége mellett tanúskodik, ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy stílus
szernpontjából, azzal összehasonlítva. amit Novellitől ismerünk, nagy a különbség; és ennek a
müvésznek minőségi színvonalasohaseméri el azokat a csúcsokat,amelyeketGalilei szóban for
gó ."utolsó képmása" mutat feJ. Az,elhunyt tudós arcvonásait itt nem abban a magatehetetlen
nyugalombanábrázolták, ami a halottí maszkokat jellemzi, ínkább élő személyiséget jelenítenek
meg,kiegészítve a sorsa míatti fájdalommal. A müvész, aki ezt a képmást készítette (akár Novel
li volt, a1cár nem),ha csalc az emberimegértés érzékeltetésével is, nemcsakmodelljének szenvedé
seit kívántamegörökíteni, de figyelmeztetően emlékeztetni is akart egy nagy, büszkeés független
szellem magányosságaíra, szorongásaira, amikor zsarnoki hatalommal kerül összeütközésbe és
büntetést kell elszenvednie meggyőződéséért. A szobrász nem akarta megdicsőíteni Galilei sze
mélyét, csak örök példaként emlékeztetni akart tragikus végére az inkvizíció ítélete következté
ben.

A terrakotta eredetiről.amelyet mint fentebb említettük, az egykor Galletti tulajdonában volt
mellszoborbanismerhetünk föl, nemcsalc a noviciátusi sekrestye gípszmásolata készült, hanem
egymásik, szinténgipszbüszt is, amit a Casa Buonarrotiban őriznek : ez teljesenismeretlenés ki
adatlan, és majdnem azonos az előbbivel. csak kevésbé finom és kevésbé gondos a kivitele".
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Nagyonvalószinű, hogyeztazutóbbi másolatotazifjabbikMíchelangelo Buonarroti("Michel.
angelo Buonarroti i~Giovane'j számára készitették, aki személyes jó barátja volt Galíleínek",
amint erről a filózófusnak és tudósnak hat saját kezű levele is tanúskodik, amelyeket a Buonar
roti-levéltárban őriznek. E barátságnak másik tanúbizonysága az a freskó, amelyet az ifjabbik
Michelangelo Buonarroti festetett CeccoBravóval a Galéria Buonarroti Biblioteca·nak nevezett
negyedik szobájába,ahol a megrendelő óhajának megfelelően a toszkán csillagászok, mérnökök
és hajósok képmásai kerültek a falra", Ezen a freskón Galilei kihivóan foglalja el a központi
diszhelyet az illusztris társaságban,noha ebbenaz időben - l636-banjárunk - már közvetlenül a
fejefölött lebegettaz inkviziciós itélet Damoklészkardja. Ez, úgy hisszük, megfelelöen bizonyít
ja a ház urának, az ifjabbikMichelangelo Buonarrotinak hűséges csodálatát és szeretetteljes ra
gaszkodását a szerencsétlen sorsú barát iránt. Az "utolsó" Galilei-képmás jelenléte aCasa Buo-
narrotiban végső bizonyitéka ugyanennek. •.

A teljesség kedvéértmegemlékezünk még egy'további gipszmásolatról is, amelyet a firenzei
Tudománytörténeti Múzeumraktárában őriznek, s amelyfejrészében követiaz egykorGalletti
tulajdonbanvolt terrakotta szobrot, mégha a minősége sokkal gyengébb is. Különbözik viszont
a korábbi, mind az ideiglenes sirt diszitő gipszmásolattól, mind a Casa Buonarrotiban őrzöttől

is, főként az öltözékben,mert amiga Tudománytörténeti Múzeumpéldányánmerevés szimmet
rikus (tehátegykevésbé ügyes művész alkotása) és rendbeszedett a kor izlésdivatjának megfele
lően, addig a másik kettőn élettel teli: a mellény nyitott gombjaival, a mozgástérzékeltető ször
mekabáttal, az aszimmetrikus gallérral is kifejezve a zsenifölényes magatartását az öltözködési
etikettel szembeni l.

Mégegyszer hangsúlyozni szeretnénkaz "utolsó" arcmásnak - itt három példányát is ismer
tettük - teljesen egyedülálló és különleges szerepét a Galileí-ikonográfíában: ez az egyetlen,
amelyvalamelyest helyes képet nyújt zsenijének mértékéről és ugyanakkor szenvedéseiről, ame
lyeket a gondolkodás szabadságáértkellett elviselnie.

Az első Galilei mellszobornak, amelyről tudomásunk van, s amit Giovanni Battista Caccini
faragott 1613 táján "II. C(osimo) nagyherceg parancsára ésjelenlétében, hogymegtisztelje őt"16

nem maradt fenn az eredetije; Büttner azonban méltán ismeri föl abban a bronz másolatban,
amit Giovanni Battista Fogginjl7 készitetta PalazzoViviani homlokzatánakdiszéül a Via Sant'
Antoninón, Firenzében. A Büttner által közölt levelekből kitűnik, hogy Viviani a nagyherceg
gyűjteménye számára a Novelli készitette tragikus képmásnálalkalmasabbnakitélte Caccini tet
szetősebb alkotását, amelyen a filozófus és' tudós arcvonásait nem torzitják még el a betegség
gyötrelmei és a belső nyugtalanság.

Ugyanilyen udvarias és hizelgő Sustermans arcképe az Uffizi Képtárban: Galilei itt nem fo
gyottmégle a szenvedések következtében, életerejének teljében van. Ugyanigy azokon a későbbi
arcképeken, amelyeket az emlitettSustermans 1640 táján (eza firenzei PalazzoPittiben látható),
illetve Claude Mellan (Roma, Collezione Barberini)I 8 festett, s amelyek a legsikerültebb festmé
nyek az öreg Galileiről, a filozófus-tudós belső drámájának nyoma sincs, mert minden föloldó
dik abban a konvencionális eszményképben, amelyegy, az életet szerető, joviálisöregúr látszata
mögé.rejti a magányos zsenialitás jegyeit.és az öregség, valamint a belső szenvedés stigmáit.

Az a márványmellszobór, amelynek elkészitésével1680 táján bízták meg a fiatal Giovan Bat
tista Fogginit, és amelyet 1738·ban helyeztek el Galilei siremlékén a Santa Croce-templomban,
.életevirágjábanábrázoljaa tudóst, olyanpozitúrában, mintha a siron túl is a csillagos eget vizs
gálná.Az alakot gazdagondíszítikmindazok a jelvények, melyek a személy jelentőségére és Ga
lileitudományos munkásságárautalnak: a jobb kezében elegáns mozdulattal tartja a csillagász

.távcsövét, mig baljábana földmérő mérnök körzőjét, s ez a kezeugyanakkoregy,a csillagos eget
ábrázoló gömbre támaszkodik,amelymintha egyiknyitott könyvéből nőne ki - a könyv talán a
filozófia szimbólumának is tekinthető. Ily módon a szobor is megerősiti asiremlék áltaJ,.ános
koncepcióját, amelyaz eredeti tervekszerintarra hivatott, hogy dicsőségében mutassameg a tu
dós csillagász, mérnök, filozófus Galileit, akit a csillagászat, a mérnöki tudomány és a filozófia
jelképesalakjai vesznek körül, tisztelve és gyászolva (a három közül az utolsó pénz híján már
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nem készült el). A főszereplő "hősies", kissé színházias pózban áll itt: míg az ideiglenes síron
külsőséges jelképek és látványos gesztusok nélkül jut kifejezésre' a belső dráma.

Jegyzetek: IF. Büttner: ..Die altesten Monumente für Galilei in Flrorenz", in: Kunst des Barocks in der Toscana (1976),
München, 1978; 103-117. old. - 'Vincenzo Viviani levele Paolo Falconierinek 1674. július 10, Központi Nemzeti Könyv
tár, Firenze. Idézi Büttner i. m. 104. old, -'A Santa Croce-templomban van eltemetve Galilei egyik őse is, Galilaeus de
Galilaeis, maga is tudós es orvos, aki a XV ..század első felében élt. - 4Ezt a kis helyiséget Fra Benvenuto Ratti udvarias
ságának hála ismertem meg. - 'W. und E. Patz: Die Kirchen von Florenz; Frankfurt, 1954,560-562. old.: a noviciátusi
kápolnáról szólva, amelyet Cosimo il Veechio de'Medici 1445-ben építtetett Michelezzoval, Paatzék nem emlitik
a kis sekrestyét és G. Galilei ideiglenes sírhelyét sem. - 'Galileo Galilei (1564-1642), a Firenzei Tudománytörténeti Mú
zeum gondozásában, Firenze, 1977,39. old. - 'F. Büttner i. m. 105. old. - 'RoseIIi nem rokonszenvezett a Galilei-ellenes
párttal, amit szövegének egy későbbi helye is bizonyít, ahol nem túl nagy tisztelettel beszél Firenze főinkvizítoráról, P.
Francesco Muzzarelliről, - 'Föltehetően azok, amelyeket jelenleg az Uffizi Képtárban (az 1635-ből származót 745 sz.
alatt), ill. a Palazzo Pittiben (az 1640-böl származót 106 sz. alatt) őriznek. - 1°F. Büttner i. m. 103. old. Muzzarelli firen
zei inkvizítor 1642. január 25-én kelt levele Francesco Barberinínek, amelyben szembefordul a nagyherceg szándékával. I

amelyről Toszkána római nagykövetének, Giorgio Bolognettinek 1642. január I2-én kelt és Francesco Barberinihez cím
zett levele számol be. - IIF. Büttner, i. m. 104. old. - I'Galilei mellszobrát, amely a Casa Buonarroti raktárában volt, kez
deményezésünkre sikerült - három másik gipszszeborral együtt, melyek Raffaellót, A. del Sartót és talán T. Zuccarit áb
rázolják - az épület második emeletén méltóbb körülmények között kiállítani, miután előzőleg gondos tisztogató mun
kának vetették alá, és Guglielmo Galli professzor irányításával eltávolították a kétszeres festékréteget. ami borította. Az
itt tárgyalt szobrok valószinűkronológiai sorrendje tehát: első a gipsz halotti maszk, ami elveszett; azután jön az egykori
Galetti-gyűjteményterrakottája, ami modellül szolgált az ideiglenes sírhelyen álló gipsz másolathoz, majd a Buonarroti
házban őrzött másik gipszmásolat. - l 'Galilei és az ifjabbik Michelangelo Buonarroti egyaránt tagjaí voltak az Accade
mia dei Pastori Antellesinek, l. C. Pizzorusso II paesaggio nel/a pittura tra Cinque e Seicentola Firenze, Catalogo deUa _
Mostra, Poggibonsi, 1980. 82. old. - 14r.Bigazzlközli Galilei egyik levelét, amelyet az ifjabbik Michelangelo Buonarroti
nak irt, s amelyből kiderül, hogy a nagy Míchelangelo dédunokaöccse eleinte bizonytalan volt, hogy Galilei is szerepel
jen-e a tervezett freskón, de a barátság azután diadalmaskodott az egyéb megfontolások fölött; in Commentari 1974,
181-185. old. _15 Említsünk itt még néhány további Galilei mellszobrot: A Torre del Gallóban őriztek egyet, amelyet
szintén csak fényképről ismerünk; nincs kizárva, hogy ez Aristodemo Costoli neoklasszikus szebrász fiatalkori munkája.
Ugyanez a művész később 1840-42 táján ismét foglalkozott Galilei arcmásával: erről két alkotása is tanúskodik: az
egyik egy elefántcsont színűre festett gipszszobor, amely a Firenzei Tudománytörténeti Múzeum első emeleti lépcsőfor

dulójában áll, s amelyre Grazia Agostini hívta fel figyelmemet; a másik egy teljes alakot ábrázoló dagályos márványszo
bor a firenzei csillagvizsgáló emelvényéri.- I'F. Büttneri. m. a 107. oldalon említ egy vázlatot - Viyiani papírjai kőzött

található -, amelyet Giovanni Caccini szobrász készített II. Cosimo nagyherceg megbízásából az 56 éves Galileíről. - I'F.
Büttner i. m. 107. old. - l'A. Alessandrini : Documentllincei e eimeli ga/ileiani esposti nel/a mons tra organizzasa nel/a Bib
lioteca Accademica, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1965. 54. sz.

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelőgépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelőmargóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg,· nem őrzünk meg és nem küldünkvissza, - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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