
Vivaldi elsõ, elveszett zenemûvére buk-
kanhatott rá egy német könyvtárban õr-
zött kéziratban Federico Maria Sardelli
karmester és zenetörténész.

A Vivaldi mûveivel való számos zenei
hasonlóság és a kézirat papírjának analí-
zise alapján mutatták ki, hogy a fiatal Vi-
valdi egy mûvét fedezték fel, amely 1700
és 1703 között születhetett. A dátum arra
utal, hogy ez lehet a mester elsõ, eddig
ismert zenemûve. Az olasz Antonio Vi-
valdi Intézet tudományos bizottsága egy-
hangúlag foglalt állást a darab eredetisé-
ge mellett. „Igen fontos felfedezés ez,
amely izgalomba hozza a zenei világot”
– hangsúlyozta a Vivaldi-katalógus frissí-
tésével is megbízott Sardelli a BBC-nek
adott interjújában.

A barokk szerzõ fiatalságáról nagyon
keveset tudnak a kutatók azon kívül,
hogy papnak tanult, és a zenével apja,
Giovan Battista, a híres hegedûmûvész
ismertette meg. Sardelli szerint a most
felfedezett mû kulcsfontosságú Vivaldi
korai éveinek és zenei képzésének meg-
értésében.

„Észrevettem ezt a kéziratot, mert fel-
fedeztem rajta Vivaldi kottái egyik máso-
lójának a kézírását. Ezután felvettem a
kapcsolatot Michael Talbot világhírû Vi-
valdi-kutatóval, a Liverpooli Egyetem
munkatársával, aki azonnal felismerte,
hogy a zeneszerzõ eredeti mûvérõl van
szó, és segített a datálásban” – magyaráz-
ta Sardelli. ■
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Elveszett zenemûre bukkantak a könyvtárban

Milliókat érõ kincsre bukkant 
a könyvtáros

A Magna Carta egy ritka példányára talál-
tak rá az angliai Kent megyei önkormány-
zat archívumában: a brit történelem egyik
legjelentõsebb dokumentumának ez a ki-
adása 1300 körül látott napvilágot.

A dokumentum tartalmazza az erdõk-
rõl szóló kiváltságlevelet is, mely csak az
Oxfordi Egyetem tulajdonában lévõ Mag-
na Cartában lelhetõ fel a világon. Földnél-
küli János (1167–1216) angol király az
akkori Canterbury érsek által megfogal-
mazott Magna Cartát 1215. június 15-én 
bocsátotta ki, hogy jogaik írásba foglalá-
sával békét kössön a súlyos adóterheik és
a királyi önkény miatt lázadozó fõurakkal. 

A kenti Maidstone archívumában lévõ
példány ugyan súlyosan sérült és mintegy
egyharmada hiányzik, ám szakértõk en-
nek ellenére értékét legalább tízmillió
fontra becsülik – olvasható a The
Independent brit napilap honlapján. A rit-
ka dokumentumra, amely Sandwich váro-
sának példánya, Mark Bateson könyvtá-
ros talált rá december végén az archívum-
ban, alig két hónappal az elõtt, hogy a lon-
doni British Library-ben együtt állították
ki a nyolcszáz éves Magna Carta négy
fennmaradt eredeti példányát.

A világon a Magna Carta huszonnégy
fennmaradt példánya volt ismert eddig.
A dokumentumot a parlamentáris demok-
rácia irányába tett egyik elsõ lépésként
tartja számon a történetírás.
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