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2014. május 6-án, kedden a Budapesti Könyvszemle szerkesztôsége 
A BAROKK ÉLESZTÉSE. KUTATÁSOK, GYÛJTEMÉNYEK, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG cím-
mel vitaestet rendezett a magyar barokk-kutatás helyzetének átfogó 
áttekintése által felvetett kérdésekrôl, a korszak négy tekintélyes ku-
tatójának részvételével. A barátságos, tudományos eredményeket s a 
„hogyan tovább?” kérdéseit egyaránt tárgyaló beszélgetés határozott 
véleményt megformáló, szellemes és mégis türelmes, szerény mode-
rátora Széphelyi Frankl György volt. A beszélgetés résztvevôi egyszer-
re az értelmes diskurzus élményével és – mivel köztudott volt Gyuri 
aggasztó betegsége – talán még a végkifejletig valamelyes haladék 
reményével tértek haza. Az est szervezôi a meghívóra Alciati 1567-ben 
kiadott emblémakönyvének egy fametszetét illesztették, amelyen egy 
pajzson bagoly s a napkorong elôtt hullámzó tengeren vitorlás hajók 
képe utal a Prudens sed infacundus – azaz „Bölcs, de szûkszavú” – mottó-
ra, amellyel nyilván a vitavezetô szellemi kvalitásaira akartak emlékeztet-
ni. Nem gondoltak arra, hogy a – talán nem épp kelô, hanem lenyug-
vó – Nap képe már másnap valóra válik. Barátunkat szerdán az an-
tikvárium elôtt érte Kháron felhívása, hogy szálljon be a hajóba. Nem 
tudhatjuk, hogy az ezt követô héten mikor kelt át a Léthén is, s csak 
remélhetjük, hogy öntudatának kihunyása nem járt kínokkal. Min-
denesetre emlékezetének megôrzése immár végképp a mi dolgunk.

Ki társát, ki édesapját, ki barátját, felkészült és alapos beszélgetô-
társát vagy éppen gondos tanárát, a fontos könyvekre nemcsak tanít-
ványai figyelmét felhívó, hanem azokat kezükbe is adó atyamesterét 
(a magyar nyelvben nincs megfelelôje a német Doktorvaternek!) gyá-
szolja benne. Sokan vannak/vagyunk. És jaj nekem, mert nekem mind-
ezen túl tanítványomtól, fiatalkorom egyik tanújától és nagy élményé-
tôl is búcsúznom kell.

Az ifjú Frankl György elé, akit nagy hagyományokra visszatekintô 
család és kitûnô budapesti gimnáziumok – 1963 és 1967 között az 
Eötvös és a Kaffka Margit – neveltek a kultúra, tudomány és a könyvek 
szeretetére, a filozófiára és filológiára, egy embertelen kor erôszakszer-
vei emeltek váratlan akadályokat. Bátyjának, a világszerte az 1968-as 
évvel társított nemzedéki forrongás szellemére hamar és következe-
tesen ráérzô filozófus, költô és mûvész Hajas Tibornak rendôri üldöz-
tetése s egyszerre bizarr és fenyegetô titkosszolgálati fojtogatása az ô 
sorsát is befolyásolta. Nevük is körültekintô atyai elôvigyázatosságból 
változott különbözôvé: ekkor lett Széphelyi, hiszen egyetemre kellett 
kerülnie. Mielôtt angol–magyar szakos, majd az akkori szakosodási 
rend szerint másodévtôl kezdve mûvészettörténet–angol szakos lehe-
tett volna az ELTE Bölcsészkarán, elôbb az érettségi és széles körû 



nyelvkészségét fejlesztô angliai tartó zkodás után, 1968-tól asztalos 
szakmunkás képzést kapott, s fél évig asztalosként dolgozott is, majd 
letöltette egyéves katonai szolgálatát. Így csak 1970-tôl 1975-ig vé-
gezhette el bölcsésztanulmányait. Szakmai gyakorlatát a Szép mû vé  szeti 
Múzeumban, majd az MTA akkori Mûvészettörténeti Kutató csoport-
jában teljesítette, s az utóbbi helyen járta végig az ösztöndíjas gyakor-
nok–segédmunkatárs–tudományos munkatárs pályát. Az akadémiai 
intézetben végzett mindenfajta munkát, az adattári gyûjtés tôl kezdve 
a kiadványszerkesztésig, az akadémiai gyûjtemények leltá ro zásától a 
vidéki fényképezési kampányokig. Itt kapta fô feladata ként a XIX. 
századi magyar mûvészettörténet összefoglalásának elôkészí té sét, nem 
utolsósorban a Kutatócsoport és a Nemzeti Galéria közös, az anyag 
felmérését és a lehetô teljességben feltárandó anyaggal kapcsolatos 
problémák feltárását. 1980 táján például alig esett szó a XIX. századi 
egyházi és vallásos festészet magyarországi történetérôl – 1983-ban e 
témakörben írott disszertációval szerezte egyetemi doktori fokozatát. 
Az intézetben vált köztudottá és közismertté széles olvasottságon ala-
puló problémaérzékenysége és elméleti felkészültsége is. Jellemzô, 
hogy annak idején nem élt az egyetemi doktorátus PhD-vé való át-
minôsítésének lehetôségével, hanem öntudatosan ragaszkodott ahhoz, 
hogy a barokk mûvészet recepciótörténetével foglalkozó disszertá ció-
ja alapján szerezzen fokozatot – csak 2009-ben.

Miután 1987-ben a Mûvészettörténeti Kutatócsoportból Németh 
La jos hívására adjunktusként az ELTE Mûvészettörténeti Tanszékére 
került, oktatói munkája a XIX. századi mûvészettörténet mellett a 
ba rokk korszakkal, emellett pedig a mûvészettörténet-írás historiog-
ráfiájával bôvült. Nincs olyan területe a mûvészet történetének, amely-
ben ne kaptak volna nála szerepet – s ennek hatását jól mutatják a 
ve zetésével vagy tanácsadó közremûködésével készült disszertációk 
– a z elméletek s az értelmezés írott forrásai. Mindehhez járult mûfor-
dí tói tevékenysége, amely igen lényeges, a XX. századi mûvészettörté-
net-írásban klasszikus mûvek magyar recepciójának s e recepció nyel-
vezetének megalkotását jelentette. Tolnay Károly, Ernst Gom brich 
és a talán legfontosabb és egyre inkább személyes példaképév é vált 
Aby Warburg munkái ennek a tevékenységnek legfontosabb eredmé-
nyei. Visszaidézve az Alciati-mottót, nem a „bölcs, de nem annyira ékes-
szóló” tudós, mint inkább a peripatetikus ékesszól ást nagyon is gya-
korló, a személyes teljesítményt a mûértés nagy  humanisztikus ha-
gyományának közvetítésénél kevesebbre becsülô tudós és tanító képe 
bontakozik ki elôttünk. Olyan tudományos progr am, amelyet a Bu-
da pesti Könyvszemle szerkesztôségének egyik alapító tagjaként is köve-
tett: minden szakmai újdonság és eredmény ön zetlen ápolása, támo-
gatása és egyszersmind a szerkesztô eltökélt önmegtartóztatása. Tu-
do  mányos összejövetelek és konferenciák ugyanakkor szinte legendás-
sá vált hozzászólója volt: az összefüggések és me gszívle lendô ta   nulságok 
emlékezetbe idézôje, az éppen elhangzott gondolatok továbbgondo-
lója.



Széphelyi Frankl György a mûvészettörténet egységének, az ars una 
gondolatának egyik utolsó nagy híve volt, akit igazából soha nem 
ren dítettek meg a tudományának végére vonatkozó jóslatok. Elvá-
laszt hatatlannak tartotta, életelvként fogta fel az apollói és a dionü-
szoszi princípium egységét. Igazi hite a humanisták szinkretisztikus 
hite volt: hitt abban, hogy az ember „az életet halálra ráadásul kapja”, s 
talán abban is, hogy a halál csak dionüszoszi álom, amely elmúlik, 
amint a bor okozta mámor szertefoszlik. Ez a szinkretizmus jellemez-
te érdeklôdését és megbecsülését a különbözô kultúrák és szellemi 
álláspontok iránt. Sit ei terra levis – nyugodjék békében!
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