
Ba lázs Kata

„…VAN KÖ ZÖT TÜNK VA LAMI BELSÔ AFFI NITÁS” 

Tolnay Kár oly és Bor sos Mik lós ba rát ságá nak doku men tumai

Az alábbi mun kában arra te szek kísé retet, hogy re konstruál jam a rene-
szánsz ku tató művé szet tör té nész Tolnay Kár oly nak és a 20. szá zad máso dik 
fe le kiemelkedô szob rá szá nak, Bor sos Mik lós nak a kap cso latát.1 A kap cso lat 
fel tárá sához a legjelentôsebb doku men tumo kat a gyôri Bor sos Ar chí vum ban2 
ôr zött le velek il letve kéz iratok szol gál tat ták. Ezek pub liká lását N. Mé szá ros 
Júlia, a gyôri Vá rosi Mú zeum vezetôje tette lehetôvé, ami ért ez úton is kö szö-
netet mon dok. Min den doku men tumot szö veg- és betű híven idé zek. 

Bor sos Mik lós idôrendben máso dik ön élet rajzi írá sában, A to rony ból cí mű 
vis sza emlé kezé sében egy egész feje zetet szen telt Tolnayval való ta lál ko zá-
sának, il letve ba rát sá guk nak.3 A Tolnayval ké szült élet útin ter júban4 Tol nay 
mint a ma gyar kul turá lis és iro dalmi élet cse megé jét em líti Bor sos vis sza em-
lé kezé sei nek meg jele nését, amelyben az ol vas ható, hogy sze mé lye sen 1973-
ban is mer ked tek meg, ami kor Bor sos – olaszor szági uta zása során – fel ke res-
te Tolnayt Fi ren zében. 

Bor sos Dévé nyi Iván nak – az esz ter gomi szerkesztô-műgyűjtô ta nár nak 
– írott, az MTA Művé szet tör té neti Kuta tóin té zet ének Adat tárá ban ôrzött 
le ve le i ben gyak ran for dul elô Tolnay neve. Bor sos 1973. jú lius 12-én, Fi ren-
zé bôl való vis sza térte és szív mű téte után kelt leve lében reve láci óként ír ja le 
Tol nayval való sze mé lyes meg is mer kedé sét:5 „Na gyon finom mű velt em ber-
rel is mer ked tem meg dr Tolnay Kár oly sze mé lyé ben, aki a Casa Bu o narroti 
igaz ga tója. Szép órá kat euró pai mű velt ség lég kör ében töl töt tem ép Mi che lan-
gelo házá ban. Ennél szeb ben nem bú csúz hat tam volna a szob rá szat tól.” 6 

Gyôrben ta lál ható egy kéz irat, amit Bor sos Mik lós írt Tolnayról – a kéz-
zel ráírt meg jegy zés sze rint a PEN Club ré szére – 1981-ben (egy Tolnayról 
szó ló meg emlé kezés al kal mából)7. Ebben Tolnayval való isme ret ségé nek 
kez de tét 1954-re da tálja: „1954-ben egy köny vet ho zott a pos tás: II. Gyula 
pá pa sír em léke. Szerzôje: Tolnay Kár oly. Kiadó a Princetoni Egye tem.8 […] 
Ek kor hal lot tam, il letve ol vas tam Tolnay ne vét elôször. Ez megbocsájtható, 
mert csak 45 óta él tünk Buda pes ten. […] 1959-ben a Car rarai nem zet közi 
szo bor kiál lítá son díjat kap tam és ennek alap ján fele sé gem mel együtt út leve-
let. Har minc év után újra Fi ren zében! A sze mé lyes él ményt hát térbe ha gyom 
és ma ra dok Tolnaynál, akit föl ke res tünk, de nem tar tóz ko dott Fi ren zében. 
Né hány sor ban je lez tem, hogy sze mé lye sen óhaj tot tam meg kö szönni köny vét. 
Rö vi desen vá lasz le vél ben fe jezte ki saj nál kozá sát és egy kis köny vet kül dött, a 
Mi che lan gelo ház tör téne tét tar tal mazó kitűnô írást. […] 1963-óta a »tu rista« 
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utlevél lehetôségével élve bár hova utaz tunk, Fi ren zében min dig töl töt tünk 
né hány napot, de Tolnayt nem ke res tem föl, gon dolva eset leg zava rom. 1973-
ban egye dül utaz tam Fi ren zébe az el tűnt idô nyo mában fia tal kori Fi ren zémet 
ke res ve. A Santa Croce ne gyed ben csa va rogva be lép tem a »Casa«-ba. A por tás 
föltelefonált, hogy a Signor Direttorét ke resi egy ma gyar signor. Né hány perc 
múl va kilép a liftbôl Tolnay fe hér hajá val, szé pen ba ráz dált, akkor so vány 
arcá val oly ba rát ságos mo sol lyal, ami vel a régen nem lá tott bará tot szo kás 
fo gad ni.” 9 

Ugyanakkor a Bor sos Ar chí vum ban Szônyi Ist ván lánya, Zsu zsa által Bor-
so séknak írt leve lek ben a ko rábbi, 1973 elôtti érdeklôdésnek több jelét is 
meg ta lál tam. A gyôri doku men tumok alap ján a Rómá ban élô és a ma gyar 
emig ráció szá mára fon tos ta lál kozó he lyet lét re hozó Triznya há zas pár volt a 
köz ve títô Tolnay Borsosékkal való kap cso latá ban. 

Szônyi Zsu zsa 1971. októ ber 22-én10 szá molt be Borsosnénak egy uta zás ról 
– ebben a le vél ben em líti Tolnayt: „Teg nap tele fo nált Firenzébôl Carlo Tolnay, 
s érdeklôdött, mi lyen volt az utunk. Me sél tem neki a Ná latok töl tött nap ról, 
s azt mondta, bor zasz tóan saj nálja, hogy Mik lós sal nem ta lál koz ha tott, ami-
kor Fi ren zében járt, na gyon nagyra tartja Mik lóst és sze rette volna üdvö zölni. 
Je len leg úszik a bol dog ság ban, mert a mú zeuma11 szá mára ta lált egy Dürer 
met sze tet, azt hi szem Lon don ban, egy árve résen, s a met sze ten lévô szo bában 
a fa lon egy Mi che lan gelo arc kép lóg, amit Dürer nyil ván a ta lál kozá suk után 
csi nált. Mert Carlo sze rint Dürer és Mi che lan gelo ta lál koz tak, s mind ket ten 
írtak is e ta lál ko zás ról. Ô pe dig most ennek alap ján meg álla pí totta, hogy a 
met sze ten szereplô arc kép csakis Mic he lan gelóé lehet.12 Carlo bol dog sága még 
más for rás ból is táp lál kozik: megnôsült és ifjú házas!![…]13” 

Szônyi Zsu zsa 1972. de cem ber 11-én kelt leve lében14 írja: „[…]a kocsma 
nagy sze rűen műkö dik15, teg nap is 12-en vol tunk, a régi és új bará tok […] 
Múlt szer dán Tolnay Károlyék vol tak itt (Carlo és a né met fele ség), ná lunk 
va cso ráz tak és más nap Kár oly elôadást tar tott a Tud. Aka dé mián,16 per sze 
Miche lan geloról. Na gyon érde kes volt, szo kása sze rint megint ta lált egy skic-
cet, amit egy rajz hát lap ján fede zett fel, a fi ren zei San Lorenzo façade-jának 
a ter vét. Ezt a temp lomot soha nem épí tet ték meg, de a ter veken töb ben dol goz-
tak, így Mi che lan gelo is.17 – Carlo megint em le gette, hogy men nyire saj nálta, 
hogy nem is mer he tett meg Ben nete ket. A kis lámpa alatt ugyanis oda volt 
tá maszt va a Démétér levelezôlapja,18 amit Te küld tél a múlt kor és ez na gyon 
tet szett neki.” 

Bor sos és Tolnay sze mé lyes meg is mer ke dése, 1973 tava sza után is gya-
koriak a hír adások Tolnayékról a Triznya há zas pár Borsoséknak írt leve lei-
ben. Szônyi Zsu zsa 1976. feb ruár 10-én, Bor sos het vene dik szü le tés nap jára 
küldött leve lében19 írja: „Tolnay Kár oly […] le akart volna jönni Ró mába 
a Corot kiál lí tásra, s egy nap alatt oda-vis sza tette volna meg az utat. Úgy 
volt, hogy ná lunk ebé del, majd tôlünk megy ki az állo másra. De saj nos nem 
lett belôle semmi, mert az ô Mi che lan gelo kiál lítá sát meg hos szab bí tot ták a 
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nagy siker miatt és nem hagy hatta el Fi ren zét. Egy berni dísz dok torá tust is 
csak úgy ve he tett át, hogy a mi nisz ter elnök külön enge délyt adott neki három 
napra, mert ô felelôs a Mi che lan gelo raj zo kért. Carlo kü lön ben a világ leg na-
gyobb Mi che lan gelo szakértôje, az a Ma gyar or szá gon meg je lent könyv csak 
egy kis »zsebki adása« az ô mű vei nek.20 A princetoni egyetemrôl az olasz kor-
mány hívta át, hogy ezt a múze umot igaz gassa, ami kor egyetlen olyan fon tos 
intéz mény sincs Itá liá ban, ami nek kül földi lenne az igaz ga tója! Ez mu tatja, 
hogy mi lyen híres ember, csak mint az már lenni szo kott: senki se pró féta ... 
Min den nyel ven meg je len tek a mun kái, ki véve ma gya rul, pedig neki ez lett 
volna a leg fon to sabb. S most olyan bol dog volt, ami kor két éve a Cor vina 
végre tár gyalni kez dett vele és ren gete get aggó dott, bos szan ko dott, amíg a 
könyv meg je lent. De na gyon meg van elé gedve vele és bol dog, hogy ennyi év 
után ott hon is meg isme rik. Úgy várja az ott honi kri tiká kat, mint egy gye rek. 
Mik lóst na gyon meg sze rette és csak azt saj nálja, hogy nem elôbb is mer ked tek 
meg. Je len leg Hubay M. van Fi ren zében, ezt is Carlo in tézte el, nem kis ne héz-
sé gek kel meg küzdve, hogy az egye temen ma gyart ta nít has son. […] Most, 
ami kor Matyi kiál lí tása miatt nála ebé del tünk Fi ren zében, nagy élve zet tel 
és lel kese dés sel muto gatta az ál tala rend kívül ízlé sesen cso por tosí tott, üveg 
alá, min den keret nél kül elhe lye zett Mi che lan gelo raj zokat, vé gig ma gya rul 
kala u zolva min ket, nem törôdve sze gény Annamariéval, aki egy szót se tud 
és némi aver zió val is vi sel tetik a ma gyar nyelv iránt. Nyil ván ami att, mert 
Carlo azon nal át vált anya nyel vére, amint egy ma gyart meg lát.” 

1977-ben, a Tolnayval a Ma gyar Tele vízió szá mára ké szült in ter júhoz köt-
hetô feszültségekrôl és sze mé lyes prob lé mák ról is hírt adnak a Triznyáéktól 
érke zett leve lek.21 

Egy 1979. már cius 5-én kelt le vél ben22 írta Szônyi Zsu zsa Borsosnénak: 
„T. Kár oly tele fo nált, hogy még nem ka pott Tôletek leve let, kér dezte, mi kor 
ér kez tek. Írjá tok meg, hol fog tok meg szállni vagy Ti tele fo nál jatok, ha meg ér-
kez tetek […] Ok vet len fel ug runk egy napra Fi ren zébe, hogy lás sunk Ben nete-
ket.” 

A gyôri Bor sos Ar chí vum ban ôrzött do ku men tumok kö zött „Tolnay” név 
alatt a már emlí tett Bor sos tól szár mazó kéz irat mel lett leve leket, szám sze-
rint né gyet ta lál tam, vala mint Tolnay ál tal kül dött ta nul má nyo kat.23 Ezek a 
le velek 1973. au gusz tus 23-án, 1977. már cius 31-én, 1979. no vem ber 14-én, 
1980. de cem ber 31-én íród tak. 

1973. au gusz tus 23-án Reichenhellbôl írja: „Ked ves Mik lós: Ime, itt kül döm, 
Anna Mária meleg üd vöz leté vel, a kis »me sét« ame lyet (re mél jük) il lusztrálni 
fogsz. Né met nyelve kris tály tiszta – meg fogod ér teni. Örü lök hal lani, hogy jól 
megy a munka és már kí ván csi va gyok az éremre! Mi hol nap után vis sza uta-
zunk Fi ren zébe. Sok sze re tet tel ölel Carlo.” 24 Ehhez csa tolva ta lál juk Anna 
Maria de Tolnay né met nyelvű so rait,25 va la mint az il lusztrá landó mesét 
is.26 Tolnay, ahogy ezt Szônyi Zsu zsa is megerôsítette, nyil ván va lóan mint egy 
presz tízs kér dés ként ke zelte azt, hogy Bor sos, „a leg jobb élô ma gyar szob rász 
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és il lusztrátor” ké szítse má sodik fele sége mesé ihez az il lusztráci ókat. Szônyi 
Zsu zsa emlé ke zete sze rint Anna Maria mesé jének il lusztrá ciói elké szül tek, a 
könyv meg je lent, olasz ki adó nál, az ô bir toká ban volt is egy pél dány. Nekem 
saj nos egyelôre nem sike rült a könyv nyo mára akad nom. 

Tolnay Bor sos hoz szóló utolsó le velét 17 nap pal ha lála elôtt írta, 1980. 
de cem ber 31-én. Egy Ve lence kö zeli üdülôhelyrôl küldte új évi jókí ván sá ga it 
(a le vél ben, a cím alá írva: jan. 7-ig).27 A la pot megelôzte a Galileo Ga li leirôl 
ké szült port rét közlô cik kének el kül dése28 – ez zel az írás sal függ össze az a 
hos szabb írás, amely meg je lent ma gya rul.29 Ez a levél hatá ro zot tan jelzi azt, 
amirôl Len kei Júlia szó ban tájé koz ta tott a Fi ren zében ôrzött Tol nay-ha gya-
ték isme reté ben: Tolnay na gyon meleg han gon na gyon mély kö tô dés vágyról 
szól, vall arról, ami szá mára a ba rát ságot je len tette. Eb ben nyil ván va lóan 
korai, szá zad eleji kötôdései ját szot tak nagy sze repet: a „ba rát ság szentségé-
nek” át élése Füleppel, késôbbi – ha nem is a Fül epé hez mérhetô in ten zi tású, 
de – alapvetô szel lemi von zalma Kerényi, sôt rövid ideig Né meth Lász ló 
iránt is. Tolnay ugyanazo kat a sza vakat (pél dául affi nitás) hasz nálja eb ben 
az utolsó le velé ben, mint ame lye ket Kerényi Kár oly nak írt ket tejük szel lemi 
kap cso latá ról né hány évti zed del ko ráb ban. Ezt a kife je zést Bor sos idé zi is a 
már emlí tett, a PEN Club szá mára írt meg emlé kezé sében.30 

Tolnay eb ben az utolsó le velé ben egy le het séges, jövôbeli Bor sos-ta nul-
mány tervérôl ír. Ha el kezdte, talán a Casa Buonarroti ôrzi ennek a vál lal-
ko zás nak a rek vizi tu mait. Az írás meg szü leté sének aka dálya lehe tett, hogy 
nem lá tott elegendô művet ere deti ben és nem is merte Bor sos „ti hanyi kert-
jét”, azt a ker tet, ame lyet Borsosné alko tott és gon do zott, s amely Bor sos Itá-
lia-kul tu szá ról ta nús ko dott. Ez lé nye gében egy toszkán kert volt, pót landó a 
toszkánai dom bok és növé nyek lát vá nyát a szob rász szá mára. Bor sos itá liai 
ki rán dulá sai ugyanis a kezdetektôl alapvetô ha tás sal vol tak szob rá sza tára 
és rajz mű vé sze tére is. 

A Corpus IV-et em líti ez az utolsó Tolnaytól ka pott levél. Szônyi Zsu zsa 
Tolnay ha lála után arról tudó sítja Borsosékat, hogy végre meg láto gat ták 
a Ca sát, amit a vá rat lan örö kös-je löl tek özön löt tek el,31 s ahol a Corpus IV 
ne kik szánt pél dá nyát ré szükre fél re téve ta lál ták meg.32 

Tolnay érdeklôdése a 20. szá zadi művé szet iránt, az arról alko tott véle-
mé nye, az ál tala olva sott művé szeti lapok, il letve kiál lítás-lá toga tásai isme-
reté ben na gyon sok színű lehe tett – még akkor is, ha ennek írá sai ban rit kán 
adta tanú jelét. A gyôri ar chí vum ban ta lált doku men tumok sze rint Tolnay 
igye ke zett el kül deni tudo má nyos pub liká cióit Bor sos nak, és biz tosan töb bet 
is kül dött annál, mint ami ma fellelhetô.33 Tolnay Bor sos non figu ratív szob rá-
sza tára min den kép pen nyi tott volt, a „me di ter rán-klasszici záló” ere detű ten-
den ciák iránti meg be csü lés sel, ahogy N. Mé szá ros Júlia írta34 a Bor sos kép-
vi selte művészetrôl. Bor sos emlé kezé sében a kö zös művé szeti érdeklôdésre 
is utal, ami ba rát ságuk alap ját adta. Elsôsorban a Bor sosra alapvetô ha tást 
gya korló rene szánsz mű vé szek iránti von za lomra, ki emel ten és fôképp Mic-
he lan ge lóra kell gon dol nunk. 
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A szob rász érem művé sze tében két érem hoz ható kap cso latba Tolnayval. 
Az egyik az 1973-as Mi che lan gelo-év for du lóra ké szült alko tás, amelynek elô-
lapjához Danielle da Volterra Mi che lan gelo-port réját35 hasz nálta fel. A má sik 
egy Tolnay-érem, amelynek alap jául Bor sos saját, a művészettörténészrôl 
1973-ban Fi ren zében ké szí tett raj zai szol gál tak A to rony ból vo nat kozó feje-
zete és a PEN Club Tolnay-ren dez vé nyére írt szö veg tanú sága sze rint.36 Az 
érmek egy-egy pél dánya37 meg ta lál ható a gyôri Bor sos-ház ban. Az érem nek 
a kecs ke méti Tolnay-em lék szoba38 ki állí tásán szereplô pél dá nyára saj nos 
nem sike rült rá akad nom – pedig az 1983-ban tar tott meg nyitó meg hívó ján is 
Bor sos Tolnay-érme sze re pelt.39 Bor sos Dévé nyi nek egy 1976. feb ruár 20-án 
kelt ké pes lapon így ad hírt az érem fo gad tatá sáról: „Tolnay írt Firenzébôl egy 
elra gad ta tott leve let a Mi che lan gelo-éremrôl. Ez jól esett.” 40 A Dévé nyi nek 
em le ge tett, meleg hangú köszönôlevél lehet az, ame lyet Bor sos A to rony ból 
cí mű kö tet ben is idéz, és ame lyet saj nos nem ta lál tam meg Gyôrben.41 Bor sos 
Dé vé nyi nek 1977. au gusz tus 25-én írja, hogy „Tolnay el küldte a »Corpus« 
második köte tét.” 42 

Tolnay egy 1977-es le vél ben utal arra, hogy köz remű kö dött egy Peté nyi 
Kata lin által Bor sos ról írt cikk olasz nyelvű megje len teté sében.43 Tolnay az 
írás meg jele nése kor Bor sos nak szóló utolsó le velé ben is ref lek tál erre.44

1. Borsos Miklós vázlata Tolnay Károly 
érméhez
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Az egyik Gyôrben ôrzött le vél45 alá tá masztja Hubay Mik lós ál lás pont ját és 
több ször han goz ta tott gon dola tát arról, hogy Tolnay na gyon várta a Ma gyar-
or szág ról szár mazó kri tikát és di csé retet. Az emlí tett le vél ben ugyanis 
heve sen rea gál egy – való szí nűleg Bor sos neki írt elôzô leve lében emlí tett 
– re cen zió rész le tére, amely min den bi zon nyal a ma gya rul meg je lent Mi che-
lan gelo-könyvrôl szól ha tott, annak új ki adá sakor.46 „Ked ves Mik lós, Meg kap-
tam már cius 14.-i leve ledet. Ked ves volna részedrôl, ha meg ma gya ráz nád 
nekem MA. köny vemre vo nat kozó következô mon dáso dat: »(a könyv máso dik 
ki adása) nem egy szerű dolog. Úgy lát szik az igény olyan mé retű, hogy tar tal-
mának kifo gá solt feje zete da cára mégis kiad ják.« Me lyik az a feje zet ame lyet 
kifo gá sol nak és ki kifo gá solja és mi lyen ér vek kel? – Mindez, érthetô okok ból, 
érde kelne engem is. Minderrôl senki sem érte sí tett eddig engem; de talán Te 
el küld het néd cí memre a kri tikát vagy kri tiká kat, a me lyekre cél zol? Kö szö-
nöm elôre is szí ves sége det.”  Lackó Mik lós alapvetô, Tolnay Kár oly és szel lemi 
kap cso latai47 című ta nul má nyá ban idézi azt a Casa Buonarrotiban ôrzött, 
Bor sos tól szár mazó leve let, amelyre Tolnay feltehetôen a fent idé zett, gyôri 
Ar chí vum ban ta lál ható vá lasz ban rea gált. Lackó köz lése sze rint a le vél Marx 
Jó zsef re cen zió jára utal,48 amely az Élet és Iro da lom ban je lent meg. A re cen-
zióra a Pávay Jo lán nak írt Tolnay-le velek közt is talá lunk uta lást, Tolnay 
ké ri, küldje el a re cen ziót, amit még nem lá tott, és amit Bor sos emlí tett egy 
hoz zá írt leve lében.49 A re cen zió Tolnay mun kájá ról el mon dott pozi tívu mai 
mel lett azt kifo gá solja, hogy túl ságo san „le kere kí tett”, egész képet ka punk 
Mic he lan geló ról, a szerzô (azaz Tolnay) el kép zelé sei hez iga zítva. Hi á nyolja 
a „tár sada lom tör té neti szem pontok” fel tárá sát is. 

Tolnay és Bor sos sze mé lyes isme ret ségé nek, idôs ko ruk ban ki bon tako zott, 
ezért vi szonylag rövid ba rát ságá nak Tolnay ha lála ve tett véget. Kap cso latuk 
mély sége, jelentôsége a 20. szá zad kul túr tör té net ében azon ban magá tól ér te-
tô dô. Bor sos szűk évti zed del élte túl Tolnayt. Ismeretségükrôl, ba rát sá guk-
ról eset leg még fellelhetôek le het nek más ha gya té kok ban lap pangó emlé kek, 
leve lek, vis sza emlé kezé sek, me lyek to vább gaz da gít hat ják isme rete inket a 
múlt szá zad ma gyar képzôművészetének e két jeles képviselôjérôl, il letve 
Tol nay nak a ma gyar kul túrá hoz, művé szet hez, tudo mány hoz fűzôdô kap cso-
latá ról ki ala kult kép hez. A ku tató fel adata a to váb biak ban ezek nek a le het-
séges doku men tu mok nak a fel tá rása, vala mint Tolnay és a kor társ ma gyar 
szel lemi, művé szeti világ más képviselôi kö zött lét re jött kap cso lat nak a 
mi nél tel je sebb doku men tá lása, elem zése és meg is mer te tése. 
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FÜG GELÉK

Bor sos Mik lós vis sza emlé ke zése 
(A.2007.494.1. Kéz irat, Vá rosi Művé szeti Mú zeum, Gyôr) 

M. P. E.N. Buda pest 1981. nov. 3.
Dr. Tolnay Kár oly ról

Szo kat lan fel adatra vál lal koz tam, ami kor egy olyan Ba rát ról, ba rát ság ról, 
műrôl emlé kezek meg, ami nek való ságos hát tere két hetes fi ren zei együtt-
létbôl ala kult ki. Ez a való ságos. De szel lemi, al kati ro kon ságok, ahogy Ô írta 
utolsó le velé ben „lelki af fini tások” év tize deket je lent het nek. 1954-ben egy 
köny vet ho zott a pos tás: II. Gyula pápa sír em léke. Szerzôje: Tolnay Kár oly. 
Kiadó a Princetoni Egye tem. Ahogy akko riban ne vez tük a „mennyei ki adót” 
ez eset ben je lezte földi he lyét. New York ból küldte a ma gyar könyvterjesztô, 
kérve a tu domá sul vé telt. Ekkor hal lot tam, il letve ol vas tam Tolnay ne vét 
elô ször. Ez megbocsájtható, mert csak 45 óta él tünk Buda pes ten. Ki éhezve 
ve tet tem bele magam az olva sá sába, ta nul má nyo zá sába, mert végre nem a 
„Kô sze rel mese” és ha sonló című regé nyes írásmű ke rült a ke zembe, ha nem 
olyan, ami csak Mi che lan gelo művé vel fog lal kozik. Tu domá nyos érté két az 
adat anyag csak fo kozta. Évek múlva tud tam meg, hogy Tolnay idôközben 
Fi ren zében a Casa Buonarroti, va gyis Mi che lan gelo házá nak, múzeumának 
igaz ga tója lett. 1959-ben a Car rarai nem zet közi szo bor kiál lítá son díjat kap-
tam és ennek alap ján fele sé gem mel együtt út leve let. Har minc év után újra 
Fi ren zében! A sze mé lyes él ményt hát térbe ha gyom és mara dok Tolnaynál, 
akit föl ke res tünk, de nem tar tóz ko dott Fi ren zében. Né hány sor ban je lez tem, 
hogy sze mé lye sen óhaj tot tam meg kö szönni köny vét. Rövi desen vá lasz le vél-
ben fe jezte ki saj nál kozá sát és egy kis köny vet kül dött, a Mi che lan gelo ház 
tör té ne tét tar tal mazó kitűnô írást. Ki adója: Arnaud. 1963-óta a „tu rista” 
útlevél lehetôségével élve bár hova utaz tunk, Fi ren zében min dig töl töt tünk 
né hány napot, de Tolnayt nem ke res tem föl, gon dolva eset leg zava rom. 
1973-ban egye dül utaz tam Fi ren zébe az el tűnt idô nyo mában fia tal kori 
Fi ren zémet ke resve. A Santa Croce ne gyed ben csa va rogva be lép tem a 
„Ca sa”-ba. A por tás föl tele fo nált, hogy a Signor Direttorét ke resi egy ma gyar 
sig nor. Né hány perc múlva kilép a liftbôl Tolnay fe hér hajá val, szé pen ba ráz-
dált, akkor so vány arcá val oly ba rát ságos mo sol lyal, ami vel a régen nem 
lá tott bará tot szo kás fo gadni. Ki kér de zett men nyi idôre jöt tem, mi a ter-
vem. Kö zöl tem, hogy semmi má sért nem va gyok itt, mint hogy Fi ren zében 
le gyek és raj zolom a nap lopó kat, mint negy ven évvel ezelôtt. Öröm mel vett 
bir tok ba, rög tön el kezdve a „Casa” be muta tásá val, amit bi zony a régi álla-
pota után alig is mer tem meg. Tolnay va rázs latot vitt végbe. Meg kér de zett 
bi zo nyos olyan szak mai vo nat kozá sokat, mint a „Vé nusz”-ban men nyi lehet 
a se géd, vagy ta nít vány-munka és hol Mi che lan gelo vésô, il letve keze nyoma. 
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A Cu pido fejét azt bizo nyo san felismerhetôen a mes ter véste, mert olyan 
fes tôi en szé pen fa ragni senki nem tu dott. Késôbb Bernini szeb ben igen, de 
úgy, olyan felü lete ket már nem. Nem soro lom föl a pom pás váz lato kat, gipsz, 
bronz, vi asz és agyagban ma radt reme keket, mert a raj zok nyű göz tek le a 
fala kon, vit rin ben. És végül a mú zeum leg érté ke sebb kin cse, a min tá zott 
„Fo lya m isten” férfi tor zója. Élet nagy ságú fér fi test, azo nos moz du lat ban 
mint a Me dici-sírok Nap pal figu rája. Anyaga ve gyes, viasz, fű rész por és 
ges so (gipsz) keve réke. Csonka, töre dékes álla pota elle nére szug gesz tív erô 
árad e műbôl. (Tel jes ér tékű) Évek kel elôbb az Aka démia már vány Mi che-
lan ge lói mel lett ôrizték. Hogy ezt Tolnay át tudta hozni, olyan em bert, ener-
giát árul el, aki nek a művé szet nem fog lal kozás, ha nem élet forma és talán 
szen ve dély. Kis tég la pad lós he lyi ség ben két bakra van elhe lyezve, ek kora 
pu ri tán ságot csak re mekmű en ged het meg magá nak. A volt háló szo bára 
ma nem is merni rá, mert a csa lád tele fes tette fal ké pek kel. De a „Rejtôzô” 
szek rény, a „Pensiero” fe led he tet len: Mi che lan gelo zak la tott, túl sok rétű 
fel ada tai val járó gond jai elôl ebbe az épít ménybe vo nult, saját háló szo bájá-
ban, hogy za var talan órák ban le hes sen része. A szek rény alig na gyobb egy 
mai ún. kom bi nált szek rény nél. Két ré szes. Az egyikben kes keny fapad ülô-
ke és kes keny polc, amin írha tott, talán itt szü let tek szo nett jei és nem egy 
váz lata, leve lei. A má sik rész ben ima zsá moly és fe szü let van. A belsô fa lak 
is finom szí ne zésű orna men tális dí szí té sűek. Tolnay mindennek a tör téne-
tét is el mondta, úgy mint az egész fia tal kori Krisztust a ke resz ten, amit 
a Santo Spirito ré szére ké szí tett. Tolnay föl fede zése egy ara szos nál alig 
na gyobb fada rab ból fara gott Krisztus-torzo, amit való szí nűleg be teg ágy ban, 
vagy egész idôs korá ban fara gott. Oly szé pen van fa ragva, hogy nem lehet 
ki hagyni élet műve jelentôs da rab jai ból. Tolnaynak meg volt az a pil lan tása, 
ami fe lül emelte az álta lában csak a már meglévôvel fog lal kozók közül. A régi 
gyűj te mény da rab jain át sik lot tunk, bú csúzni akar tam, de ebédre ma rasz talt. 
Föl veze tett dol gozó szo bá jába, ahol az egész szoba hos szát betöltô asz tal volt. 
Bemu ta tott az idôközben belépô Fe lesé gének Anna-Maria as szonynak, aki-
vel néme tül be szél tünk, amíg ma gunkra nem ha gyott, hogy foly tas suk a mi 
ért he tet len nyel vün kön a be szél ge tést. A dol gozó szoba asz talán Fülep Lajos 
régi sza kál las szép fény képe volt. Fülepet mes teré nek val lotta. Ez fel tűnt 
ne kem, mert míg Tolnay min den írá sában a műre tapad, a mű képi, for mai, 
raj zi értékeirôl ír, addig Fülepbôl egy filo zófus be szél. Fülepnél a szel lemi, 
böl cse leti indí tékok az ural kodók. Tolnaynál a mű maga, ugyannyira, hogy 
még a kôfaragásról is ha ír, nem téved. 

A la kás szép nyu godt lég kör ében nem nagy, de annál érté ke sebb köny-
ves polc ural ko dott. A fa lakon kis mé retű, pom pás raj zok. Rodinnak egy kis 
akt-rajza, egy el kez dett Cé zanne táj kép aquarell. Claude Lorrain vörös kréta 
táj, és ha sonló neve ket so rolt. Meg kel lett kér dez nem – mivel leg több jét 
úgy mu tatta be, hogy 25 vagy 26 éves korá ban vette Pá rizs ban és még nem 
tu dom hol. Meg kér dez tem: mibôl? Mert a húszas évek ele jén és végén is még 
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a nél külö zés nehéz éveit éltük. A mű vész nyo mor kora volt. Ked vesen ráncba 
szed te ar cát, moso lyogva vá la szolta: „csa ládi” ere detű. Ebbôl meg tud tam 
és meg ér tet tem az elôzô hely zete ket is a bécsi érettségitôl kezdve Páris és 
Brueghel-kuta tásig Mic he lan geló hoz jutva egy éle tet anyagi füg get len ség ben 
tölt he tett. 

Be szél geté seink köz ben a min dig zse bem ben levô fi ren zei sárga-barna 
papí rokra raj zol gat tam, szép fejét, ami más volt mint fény ké pein, szé pen 
meg fé sülve. Haja maka csul hom lo kába hullva rán cai val egye sült és ezt hasz-
nál tam föl érem port réjá hoz. 

Ettôl kezdve nap mint nap vál ta koz tak a meg hívá sok, ki rán dulá sok a San 
Miniato domb jain, jár tuk a Vil lák út jait, ahol Gali lei vagy Pet rarca jár kált, és 
mind az euró pai olasz nagy ság leg na gyobbjai. Néz tük a Pisa felé a ten gerbe 
le bukó ara nyos zöld na rancs fényű nap le men tét a domb ról, mi köz ben újra 
és újra vis sza tér tünk az énekre, amik a sok meg pró bál tatás da cára az érté kei 
a mie ink ma rad tak. Esti be szél geté sek bôvültek a köny ves polc barna régi és 
nagy részt elsô ki adású bôrkötésű köny vei nek muta tásá val. Vasari elsô ki adás 
kö tete, és ugyancsak Vasari má sodik ki adású kö tete is, amit gyor san ki kel-
lett adnia, mert azok akikrôl keve set, vagy éppen nem is írt, olyan táma dást 
indí tot tak, hogy más nem ma radt hátra, mint új ki adás (mi lyen ismerôs!) Fel-
tűnt, hogy men nyi ma gyar könyv és szinte min den ma gyar fo lyó irat lát ható 
volt. Tájé ko zott volt, és sze ret ném itt alá húzni szép tiszta ma gyar be szé dét, 
amit már itt hon is ki kez dett az igénytelen, nyel vet, fo gal makat ölô sem mit-
mondó szóömleny. Az „elv”, amibôl szü le tett: „be szélni, írni órá kig és sem-
mit sem mon dani”, per sze abból baj nem lehet. De lett! Az áldo zat, nyel vünk 
meg nyo moro dása, nyeg le sége. Tolnay ezt is ész re vette már. 

Tolnay ér tékei kö zött talán egyik leg na gyobb, hogy műve iben a pá rat lan 
mű gond, tudo má nyos kö rül te kin tés és pon tos ság mel lett, vilá gos, érthetô 
nyel ven ír. Akár az angol, fran cia, vagy olasz, vagy ma gya rul írt szö ve geit 
ol vas va semmi mes ter kélt vagy öncéluan tudo má nyos kodó nyel ve zete nincs. 
Nem rész le tez hetem a ta lál kozás percétôl, halá láig tartó ba rát ságát. Az utol-
só este a „Casa”-beli laká suk ban Bee tho ven hege dű ver senyét hall gat tuk és 
utána elôvett né hány régi elsô ki adású köny vet és fel-fel olva sott né hány sort 
a korra jellemzôt, pl. amint egyik szerzô azt írta: „Mi che lan gelo azon kívül 
hogy jó szob rász – fes teni is tud”. A má sik ban egy leve let muta tott me lyen 
egy égô ro hanó ku tya forma állat volt raj zolva és Tolnay mu ta tott rá, hogy 
bizo nyo san ahhoz a szo nett hez raj zolta, mely ben magát tűz ben égô sza la-
man der nek vallja. Így bú csúz tunk. Szá momra az el tűnt idô Fi ren zéjé nek nap-
jai he lyett egy nemes, tu dós, művé szet szeretô ember Fi ren zéjé nek lég kö rébe 
ke rül tem. Ehhez per sze negy venöt év kel lett. 

Hazaérke zésem után egyik köny vét a másik után küldte. Az öt vas kos kötet 
Mi che lan gelo öt kor sza kát il letve mun ka körét tárja föl (Princeton kiadó). Egy 
szép kis kiad vány Mi che lan gelo raj zai – olasz ma gán gyűj temé nyek ben. A Casa 
Buonarroti tör té nete (ki adó Arnaud.) És egy na gyon jelentôs kötet a rajz mes-
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tereirôl, na gyon szép kiad vány, de szép ségén kívül ma na gyon aktu ális lenne 
meg is mer tetni a művészifjúsággal, miu tán el hal lat sza nak olyan té vely gések, 
hogy nem kell raj zolni tudni. E kötet szö veg része fel öleli az ös szes jelentôs 
mű vész le vél beli véle mé nyét, mely ben a raj zot min den művé szet – épí té szet, 
fes té szet, szob rá szat, és a rokon művé sze tek nek egyetlen megközelíthetô és 
művelhetô alapja. Mi che lan gelo azt írja egyik leve lében „aki raj zolni tud az 
min dent tud”. Azt hi szem a Dá vid tól a S. Pietro ku po lá jáig és a Sixtináig ez 
eléggé bi zo nyít ez igaz ság mel lett. A könyv rajzanyaga is mes teri ér tés sel van 
válo gatva. A kö zép kori Fran cia Cé zanne-ig és Rodinig. És ha a kö zel múltba 
pil lan tunk, kik azok, akik jelentôs élet művet csi nál tak, a jó raj zoló festôk, 
szob rá szok, épí té szek. Pi casso, Dalí, De Chirico, Ma rino Marini, Moore, az 
épí tész Alvar Aaalto és so rol hat nék haza iakat is és ép a leg job bakat. 

Tolnay mun kás ságát csak váz lato san érinthetem. Egyik leg na gyobb ér téke, 
hogy soha sem ragad le elmé leti for mába. Bármirôl ír, min dig képet nyújt. Ne 
fe led jük nem absztrak ciók ban, hanem ké pek ben élünk, elsô percünktôl fog va 
a vi lágot ké pek ben lát juk. Tolnay olyan, mint a jó mű vész. Te nyér nyi rajz ban 
is képet ad. Mert hiába van egy lap tele raj zolva, vagy festve, attól még nem 
lesz rajz vagy kép. De te nyér nyi Remb randt, vagy Rodin „fir kálva” oda ve tett 
vo nása képet ad. Ez a titka, kul csa Tolnay jelentôségének és ezért ko runk 
egyik legjelentôsebb művé szet tör téné sze. És ha netán vi tatná va laki, ki adta 
min den ed digi rajz kiad vány leg szebb, legjelentôsebb művét, a „Corpus dei 
disegni di Mi che lan gelo” című négy ha tal mas kö tet ben ös sze gyűj tött kö zel 
ezer raj zot bemu tató, fa csi milé ben bemu tató, leg na gyobbrészt ere deti mé re-
tű Mi che lan gelo rajzi élet művét. 

Abban a bol dog és sze ren csés hely zet ben va gyok, hogy tu laj do nom nak 
mond hatom mind a négy köte tet, saj nos a ne gye diket már dedi ká lása nél kül 
kap tam meg. E kö tete ket ter mé sze tesen nem egyéni tu laj don ként örzöm. 

Két éve újra Fi ren zében a legelôkelôbb utcá ban jár kálva, (a Via Tour na-
bu oni) a palazzo Strozzival átel len ben lévô elôkelô köny ves bolt kira kata 
meg állí tott. Egy könyv volt a ha tal mas üveg mö gött ol vasó áll vá nyon. Belsô 
cím ol dalra nyitva. Tolnay műve: a „Corpus”. Meg in dul tan áll tam e kép 
elôtt. Mert úgy érez tem, hogy egy ma gyar gól nak an nyira tu dunk örülni, 
had örül jünk néhá nyan a ma gyar szel lemi érték ilyen szép elis meré sének. 
A Via Tournabuoni nap süté ses délelôtti kira kata fe lejt he tet len élmé nyeim 
kö zé tar tozik. A köte tek tudo má nyos anya gát nem hogy fel so rolni nem vál-
lal koz hatok, de még csak jel zé sére sem vál lal koz hatom olyan mé retű. For-
rás mun kák, sze mé lyek, múzeumok, gyűjtôk, or szá gok, ma gán embe rek tu laj-
dona inak pon tos jegy zéké nek tö mege és ezen kívül a raj zok mé rete, pa pírja 
és min den, ami e művet egye temes érté kűvé teszi. Alá húzom: ez egy ember 
ere jébôl jött létre. Mert a windsori Leo nardo-raj zok kiad ványa ké szül, külön 
e célra be ren de zett örzött nyom dában de ez egy nagy biro dalom kirá lyi 
tá mo gatá sával, nem pedig egy a Via Ghibellina 70-ben lévô „Casa” ma gyar 
igaz ga tója, tu dósa erejébôl. 
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Leve lezé sünk rend sze rint va lami alka lom hoz kötôdött. Egy ízben a köny-
vének hazai meg jele nése után meg kér de zett, mi lehet az oka, hogy a könyv 
fo gad ta tása „a várt nál gyen gébb volt”. Azt ír hat tam, ol vassa el a három feje-
ze tet I. Mi che lan gelo filo zófi ája II. val lá sos sága III. vi lág képe. 

Az utóbbi évek ben észrevehetôen mind töb bet gon dolt haza. Ez az idôsödô 
kül földön élôknek jellemzô tü nete. Az itt honi kap cso la tait, akár szak mai 
vagy ba ráti, nem isme rem. A tu domá nyos élet képviselôivel nem tudom 
volt-e ko mo lyabb kap cso lata. De leveleibôl két ség tele nül kiérzôdött, hogy a 
„Cor pus” meg jele nése után szá mí tott arra, hogy a Tu dós tár saság részérôl 
vala mi féle tisz te let beli című elis me rést kap. 

Utolsó so rait a Ve lence mel letti Montegrotto kis fürdôhelyrôl írta, ter veit 
kö zölte. Utána Fi ren zében egy ame rikai ki adó val a „Corpus” ki adá sában 
meg egye zett és lefe küdt pi henni. Örökre. 

Nem ô lett sze gé nyebb, ha nem mi és a neve a Tu dós tár sa ság ban hi ány-
zik. Büsz kén fo gad hat juk az egész tudo má nyos világ meg be csü lését, mert 
ma gyar volt. És saj nál hat juk, hogy a Mi che lan gelo ház muzeuma már nem a 
miénk, ma gya roké, mert egy ki csit a ma gun kénak érez het tük éle tében. 

A tisz telet, amit iránta érez tem ôszinteségre köte lez és ezért nem írtam le 
mást, mint ami él ben nem. 

Borsos Mik lós
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05 MTA Művé szet törté neti Kutató Intézet 
Adat tára MKCS-C-I 159/370. 

06 Bor sosnak ugyanis szívmű téte ill. szívbe-
tegsége miatt fel kellett hagynia a kôszob-
rászattal.

07 Bor sos Miklós vissza emléke zése (A.2007. 
494.1. Kézirat, Vá rosi Művé szeti Múzeum, 
Gyôr) 
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08 A Mi chelan gelo III-ra utal: The tomb of 
Julius II, Princeton, 1954. 

09 Bor sos eb ben a szöveg ben té ved, vagy 
leg alábbis emléke zete csalta meg, hiszen 
Tol nay csak 1965-tôl fog lalta el a Casa 
Bu onarroti igazga tói székét, azelôtt 1939-
tôl ugyan több ször és hos szabb ideig is 
tar tóz ko dott Itáliá ban, de alapvetôen Prin-
ce tonban élt. 

10 Vá rosi Művé szeti Múzeum – Bor sos Miklós 
Archí vum, Gyôr. 

11 A fi ren zei Casa Buonarroti, amely nek Tol-
nay igazga tója volt ebben az idôben. 

12 Ez zel kapcso latos tanul mány: Charles de 
TOL NAY: Alb recht Dürers Huldigung an 
Michelangelo In: Neue Zürcher Zeitung, 12 
Dezember 1971, Nr. 579. p. 53. Az elô adás: 
L’omaggio a Miche langelo di Alb recht 
Dürer, Conferenza, Roma, Accademia dei 
Lincei, 1972, Problemi Attuali Quaderno 
No. 163. 16. 

13 Tolnay másod szorra 1971-ben nôsült meg, 
a német, de Olasz ország ban élô írónôt, 
Anna-Marie Repst vette felesé gül, akinek 
ke reszt neve az általam ismer tetett forrá-
sokban több féle válto zatban fordul elô. 

14 Vá rosi Művé szeti Múzeum – Bor sos Miklós 
Archí vum, Gyôr. 

15 Értsd: Triznya-kocsma, amely lénye gében 
a Triznya-házas pár ró mai ottho nában ren-
de zett talál kozókat jelenti. Ez a hely szín a 
nyugati magyar emigrá ció számára kitün-
tetett talál kozó hely volt, vala mint kapocs-
ként szol gált Magyar ország és a kül földön 
élô ma gyar értel miség között. 

16 Accademia dei Lincei, Róma. 
17 I progetti di Miche langelo per la facciata 

di S. Lorenzo a Firenze, Nuove ricerche. 
„Commentari” (anno XXIII) Gennaio-
Gi ugnio 1972. Fascicolo I–II, Roma 1972. 
53–72. 

18 A Démétér, amit a levél említ, Borsos 
1953-ban ké szült szobra. 

19 Vá rosi Művé szeti Múzeum – Bor sos Miklós 
Archí vum, Gyôr. 

20 A Mi che langelo. Mű és világ kép című köny-
vére utal Budapest, 1975. 

21 Az interjú készítôje Hubay Miklós ill. Pe-
tényi Katalin. A te leví zióadás után az 
in ter jú megje lent rövidí tett formá ban  A 
század nagy tanúi című kötet ben (szerk. 

BORUS Rózsa, bev. SZA BOLCSI Miklós, Bu-
da pest 1978. 231–261.), a Kor társban 
(HU BAY Miklós–PETÉNYI Katalin: Be szélge-
tés Tolnay Károl lyal In: Kortárs, 1979. 6. 
962–975.), vala mint Tolnay Pávay Jolán-
nak írt, az MTA Le véltá rában ôrzött levele 
szerint (MTA K 4401/205) olasz nyelven is. 
Tolnay az in terjú ról majd minden általam 
ismert Magyar or szágra írt le velében emlí-
tést tesz. A konf liktus oka az volt, hogy 
Tol nay nehez mé nyezte az in terjú megrö-
vidíté sét. 

22 Vá rosi Művé szeti Múzeum – Bor sos Miklós 
Archí vum, Gyôr. 

23 Ezek a következôk: a Magyar orszá gon a 
CIHA-konfe rencián megtar tott Bruegel-
elôadás külön nyomat ként (Pierre Bruegel 
l’Ancien. Á l’occasion du Quatrecentičme 
anniversaire de sa mort, Confčrence plé-
ničre, in Actes du XIIe Congress In ter-
na ti onal d’Histoire de l’Art, Buda pest 
1969.); Kokoschkas Portät des Ehepaars 
Tietze zum Bildnis im Museum of Mo dern 
Art, New York In: Neue Zürcher Zeitung, 
20/21. September. 1980. Nr. 219. 65.; Gali-
leo Galilei „letztes Bildnis” In: Neue Zür-
cher Zeitung, 1980. Nov. 28. (1980/81 for-
du lóján küldi) 

24 Vá rosi Művé szeti Múzeum – Bor sos Miklós 
Archí vum, Gyôr 

25 „Lieber Miklós, zeichen Sie den kleinen 
Prinzen so, wie Sie als zehnjährigen aus-
gesehen haben das wäre bestimmt ganz rei-
zeud. Ihre Anna-Marie” magya rul: „Ked-
ves Miklós, ábrá zolja a kis herce get tíz 
éves fiúnak, ez bi zonyára nagyon izgal mas 
len ne. Az Ön Anna-Marie-ja”. 

26 Prinz Woelkchen von Anna Maria de Tolnay, 
Városi Művé szeti Múzeum A.99.2645 

27 Vá rosi Művé szeti Múzeum – Bor sos Mik-
lós Archí vum, Gyôr: Kedves jó Mik lósom! 
Örülök, hogy az isme retlen G. Ga lilei port-
ret Téged is »meg döbben tett«, mert ez a 
legszebb, legkifejezôbb, legiga zabb arcképe 
az öreg tudós nak (Jó, hogy felfe deztem a 
Casában). Min den le veledet különös öröm-
mel élvezek; van közöt tünk valami belsô 
affinitás. Ha ismer ném hűs (?) ti hanyi 
kertedet, ha többet láthat nék erede tiben 
műveidbôl, bi zony, szíve sen ír nék Rólad 
tanul mányt! De jó, hogy így (?) Kati cikke 
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olaszul is meg jelent. Talán még eljön 
az idô, amikor érett nek ér zem ma gam e 
feladatra? – ha Te is be le egyez nél? Ölel 
Carlod. PS. Le velei det mindig lefor dítom 
Anna Marianak is, aki szere tettel üdvözöl. 
A ké pesla pon Hieronymus Bosch Szent 
Je ro mos c. festmé nyének repro dukci ója 
látható (Museum voor Schone Kunsten, 
Gent), amelyen Tolnay sora olvas ható: 
„Ilyen életet kívánok nekünk 1981-ben” 

28 Galileo Galilei „letztes Bildnis” In: Neue 
Zürcher Zeitung, 1980. Nov. 28. (1980/81 
for dulóján küldi) 

29 Charles de TOLNAY: Galileo Galilei „Utolsó 
arcképe” In: Kortárs, 1981. 1652. ford. Kul-
csár-Szabó Ernô. A teljes olasz nyelvű 
ta nul mány megje lent: L’ultimo rittratto 
di Galileo Galilei, Accademia dei Lincei, 
Problemi Attuali di Scienza e di Cultura, 
251. Roma, 1981. Magya rul ez utóbbi hosz-
szú tanul mány megje lent: Galileo Galilei 
utolsó arcmása. In: Vigilia, 1981/3. 106–
110. 

30 Lásd Borsos i. m. 1981. Függe lékben. 
31 Anna-Maria Tolnay férje halálát követôen 

na gyon hamar megbe tege dett, Német-
or szág ban ke zelték kórház ban, ahol rö-
vi de sen el hunyt. A Casa fenn tartá sát 
Kretschmar asszony vál lalta, aki „ház ve ze-
tônôként” dolgo zott már ko rábban is Tol-
nay mellett. 

32 „Asconából [ahol Kerényi Magdát láto gat-
ták meg – a szerz. megj.] egyene sen Fi ren-
zébe mentünk, hogy végre megnéz zük, mi 
történt a Casa Buonarrotival. A por tás kö-
zölte, hogy csak a volt »titkárnô«, signora 
Kretschmar la kik ott, Annamaria (Carlo 
felesége) még mindig beteg és Mün chenben 
klinikán ápolják. Fel mentünk signora 
Kretschmarhoz, aki nagy örömmel üdvö-
zölt és mind járt átadta a Corpus IV kö tetét 
– félre volt téve szá munkra. Azóta már bizto-
san Ti is meg kaptá tok a Tiéte ket! Ha nem, 
feltétlenül írjon Miklós a Via Ghibellinába, 
Signora Kretschmarnak (akár németül, 
akár olaszul) és ô bizto san el fogja juttatni 
a kötetet. Na gyon becsü letes, Carlohoz hűsé-
ges asszony, aki az egész Casa-t védelmezi 
a különbözô »örökö sök« ellen.” A levél kel-
te: Róma, 1981. okt. 28. Vá rosi Művé szeti 
Múzeum – Bor sos Miklós Archí vum, Gyôr. 

Késôbbi, szin tén Tolnay és fe lesége halá-
lára vonat kozó része ket tartal mazó levél: 
Ró ma, 1982. novem ber 5. Városi Művé szeti 
Múzeum – Bor sos Miklós Archí vum, Gyôr. 

33 „Haza érkezé sem után egyik könyvét a má-
sik után küldte. Az öt vaskos kötet Miche-
langelo öt kor szakát illetve munka körét 
tárja föl (Princeton ki adó). Egy szép kis ki-
advány Miche langelo rajzai – olasz magán-
gyűjte mények ben. A Casa Buonarroti törté-
nete. És egy nagyon jelentôs kötet a rajz 
mestereirôl, nagyon szép kiad vány […]” ld. 
Borsos i. m. 1981. Függe lékben. 

34 N. MÉSZÁROS Júlia: Borsos Miklós szobrá-
szata (1906–1990), Városi Művé szeti Mú ze-
um, Gyôr, 2006. 

35 Danielle da Volterra: Mi chelan gelo, 1550–2, 
Teylers Museum, Haarlem. 

36 Rész let Borsos i. m. 1981. Függe lékben. 
„Be szél ge téseink közben a min dig zsebem-
ben lévô firen zei sárga-barna papí rokra 
rajzol gattam szép fejét, ami más volt mint 
fényképein, szépen megfé sülve. Haja maka-
csul homlo kába hullva ráncai val egyesült 
és ezt hasz náltam föl érem portré jához.” 

37 Dr Charles de Tolnay 1973. elôoldal: váll-
kép bal profil ban, hátol dal: a Miche lan-
ge lo-ház, elôtérben a Folyam isten torzó, 
bronz, 73 mm átmérô. Miche langelo-érem: 
Hommàge a Mi chelan gelo MCMLXXV, 
aján lás Charles de Tolnaynak, bronz, át-
mé rô 91 mm. 

38 Hubay Miklós által életre hívott emlék-
szo ba, amely az egy kori kecske méti Tudo-
mány és Tech nika Házában volt Miche-
lan ge lo szobra iról készült gipsz másola tok 
kí séreté ben. Az emlék szoba ma már nincs 
meg, de a kiál lított anyagok megta lálha tó-
ak a Kecske méti Képtár ban. 

39 Egy példá nya: A 33.3043 Városi Művé szeti 
Múzeum – Bor sos Miklós Archí vum, Gyôr. 

40 MTA Művé szet törté neti Kutató Intézet 
Adat tára MKCS-C-I-159/381. 

41 Tolnay levelébôl vett részle tet idéz Borsos 
i.m. 1979. 49.: „[…] Miche langelo-érmedben 
benne van Mi chelan gelo, Te is, és Én is”. 

42 MTA Művé szet törté neti Kutató Intézet 
Adat tára MKCS-C-I-159/300. 

43 Fi renze, 1977. március 3. (Vá rosi Művé-
szeti Múzeum – Bor sos Miklós Archí vum, 
Gyôr): „Peté nyi Kató Borsos-cikké nek keféit 
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(olasz fordí tásban) kb. két hete korrigáltam 
és azonnal vissza küldtem az Antichitá riva 
szerkesztôjének. Azt mondotta, hogy »ápri-
lis elején« megje lenik. Műveid fényképeit 
visszaküldjem-e Ne ked? Vagy a Katónak? 
(vagy meg tartha tok-e belôlük néhányat 
– nekem ugyanis nincse nek meg Borsos 
Miklós barátom szobra inak a felvételei 
»Csak a kiállításod kataló gusa van meg«.) 
– […]”. 

44 A cikk megje lenését említi, ld. 1977. már ci-
us 31. Vá rosi Művé szeti Múzeum – Bor sos 
Miklós Archí vum, Gyôr. 

45 Ld. a levél adatai ért a 43-as jegyze tet. 
46 Cor vina, 1977. 
47 LACKÓ Miklós: Tolnay Károly és szellemi 

kapcso latai In: A tudo mánytól a tömeg-

kultúráig. Művelôdéstörténeti tanulmá-
nyok 1890–1945, Társa dalom- és mű ve-
lô déstörténeti tanul mányok, 14. szerk. 
LAC KÓ Miklós, Buda pest, MTA Törté nettu-
dományi Inté zete, 1994. 67–96. 

48 MARX József: Az in tuíció Miche lange ló ja, 
Élet és Iroda lom, 1975. október 18. 12. 
Tolnay a to vábbi recen ziók iránt ér dek lô-
dött a Pávay Jolán nak írt levelei tanú sága 
szerint: RÓNAY György (Kor társ, 1976. 
1486–89.; MTA K 4401/111), KÖNCZÖL 
Csa ba (Való ság, 1976/1. 115–118.; MTA K 
4401/108), VÉGH János (Művé szet, 1976/1. 
44–45.). 

49 Pávaynak: 1977. április 23. MTA K 4401/ 
126.
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