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Művészet '76 a címe annak az antölő

glának (Corvina Kiadó, 1977), amelyet a
Művészetben, a Jelenkol'l>an, a Magyar
Nemzetben, a Népszabadságban és más
orgánumokban az elmúlt esztendőben

megjelent képzőművészeti írásokból vá
logatott össze Rideg Gábor művészet

történész.
A vaskos kötet több mint kilencven

tanulmányt, cikket és kiállítási beszá
molót tartalmaz; az évkönyv szerzőinek

száma mintegy hetven. A kiadvány egé
szére a magas színvonal, a tartalmi és
stiláris igényesség a jellemző, néhány
írás pedig kiváltképpen nyeresége mű

vészettörténeti és múkritikai irodal
munknak (Zolnay László: ..Lovag és
herold a budavári gótikus szobrok kö
zött", Körner Éva: ..Szentendre - dif
ferenciált egység?", Hárs Éva: ..Vasa
rely-múzeum Pécsett", P. Szűcs Julianna
beszámolója Miháltz Pál gyűjteményes

kiállításáról, Kovács Péter cikke Schaár
Erzsébetről.Rózsa Gyula bírálata a Nem
zeti Galéria egyik hevenyészett tárla
táról stb.),

Érdeme Rideg Gábornak az is, hogy
az ismert műtörténészek (László Gyula,
Németh Lajos, Aradi Nóra, Miklós Pál
stb.) mellett a fiatal műtörténész-nemze

dék tagjait is megszólaltatta az évkönyv
oldalain, így Ráth Zsoltot. aki Kmetty
János Önarckép almával címú - 1912
ből való - szénrajzáról készített elabo
rátumot. Kár azonban, hogy ennek az 
alapjában véve okos dolgozatnak
egyik-másik megállapítása nyilvánvaló
an erőltetett, sőt elfogadhatatlan... Az
ilyen önkényes - bár tetszetős - mon
datokra gondolunk: ..A rnűvész és a vi
lág, az ember és az Univerzum viszonyát
az önportré tudja a legsokoldalúbban
kifejezni."

Ilyen kategorikusan ez nem állítható,
hiszen Michelangelo falképe a Sixtus
kápolnában. EI Grecótól Az ötödik pe
csét feltörése, id. Pieter Bruegel Ika
rosz bukása című festménye, Picasso
Guernicája vagy Csontvárv APanaszfal
bejáratánál Jeruzsálemben círnű műve

nem kevésbé ..sokatmondóan tudja ki
fejezni a művész és a világ, az ember
és az Univerzum viszonyát", mint egy
egy kiváló önarckép...

A Művészet '76 részletes értékelése
szakfolyóirat feladata. mi csak két 
igen jelentős - írásra hívjuk fel még
a figyelmet. Az egyik Borsos Miklós
Magamról című önvallomása, amelyből

ezt a - sarkalatos fontosságú - gon
dolatot emeljük ki: "Emberi dráma nél-

kül csak dekoratív artisztikum képzel
hető el, .." Petényi Katalin műtörténész

Czóbel Bélával folytatott interjúja a má
sik közlemény, amelyet igen értékesnek
érzünk. A pátriárkai. kort megért mester
nek élete utolsó hónapjaiban elhangzott
nyilatkozatából roppant vitalitás, szelle
mi-alkotói frisseség sugárzik: "Még ma
is fel tudok újulni. Ha még sokáig élek,
talán egy egészen új festészetet tudok
csinálni. Fiatalon fogok meghalni..." Egy
kilencvenkét O) éves ember szavai vol
tak ezek; a mester kilencvenhárom évet
élt. De igaza volt: fiatalon halt meg...

Az évkönyv képanyaga is változatos;
a reprodukált művek alkotói között ta
láljuk Moholy-Nagv Lászlót, Kepes
Györgyöt, Vajda Lajost, Anna Margitot.
Barcsay Jenőt, Bálint Endrét. Bartha
Lászlót, Szántó Piroskát. Tóth Menyhér
tet, Holló Lászlót, Korniss Dezsőt, So
mogyi Győzöt, Szenes Zsuzsát, Kő Pált
s más legjobb művészeinket.

•
Mihályfi Ernőnek, a közéleti embernek

és publícístának, a Magyar Nemzet 1972
ben - öt esztendővel ezelőtt - elhunyt
főszerkesztőjénekművészetí írásait gyúj.
tötte egybe - Művészek, barátaim cím
mel - a Corvina Kiadó.

Mihályfi a két világháború között 
főleg a Magyarország című liberális, pol
gári demokratikus napilapban (amelynek
évekig a felelős szerkesztőie volt) 
sorra írta tárlati jegyzetelt es művészeti

kísesszéít; Kritikal állásfoglalásai nem
voltak mentesek a tévedésektől: egyik
cikkében Kassák Lajos munkáít ..dílletáns
konstruktívísta próbálkozásokv-nak neve
zi (1930); a rnodern művészet fontos
műfajának: a fotomontázsnak művelőit

is korlátok közé igyekezett szorítaní (Ma
gyar Grafika, 1930. évf.), de melléfogá
saiért bőséges kárpótlást nyújtanak he
lyes, ma is érvényes ítéletei... Derko
vitsról már 1929-ben így írt: ..Ezen a
kiállításon csodálatosan gazdag érett
ségben látjuk művészetét... Formáiban
és színeiben mély tüzek égnek. lázas bel
ső feszültség vetődik ki minden képe
síkjára." Már 1930-ban híve volt Csont
várv "misztikus. lenyűgöző hatású" mű

vészetének, "megfoghatatlan hangulatú
álomvilágának". De az erdélyi Mattis
Teutsch János. a parasztságból érkezett
Benedek Péter, a kubísztikus Kmetty
János, a fiatal ViIt Tibor, a pályakezdő

Vásárhelyi Győző (a későbbi Victor Va
sarely) vagy "az egyén; stílusú, fölényes
tudású" Molnár-C. Pál értékeit is az
elsők között látta meg.
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A felszabadulás után lVIihályfi Ernő a
hivatalos művészetpolitika egyik irányí
tója lett. Egyik-másik - 1950 körüli 
megállapítása ma már merevnek, egyol
dalúnak tűnik, de kései írásai között is
van több szép, időtálló darab, így azok
a cikkei és recenziói, amelyek Nagy Ist
ván festőről. a keramíkus Gádor István
ról vagy Bernáth Aurél A Múzsa körül
című könyvéről szélanak.

Mihályfí Ernő - akinek arcképét ba
rátja: Pátzay Pál szobrászművész rajzol
ja meg a kötet előszavában - műgyűj

tő is volt, népművészeti alkotásoknak
és képzőművész-kortársai munkáinak fi
nom ízlésű értője és gyűjtője. A Művé

szek, barátaim képanyaga a Mihályfi
gyűjtemény grafikai lapjainak egy cso
portját mutatja be, - Picasso, Rippl-Ró
nai, Nemes Lampérth, Uitz Béla, Gulá
csy, Czóbel, Derkovits, Egry és Barcsay
Jenő rajzait, metszeteit, Iítográfíáíf és
rézkarcait.

A Magyar Helikon és a Corvina kö
zös kiadásában - finom papíron, Szelé
nyi Károly (túlnyomórészt színes) mű

tárgy fotoival - látott napvilágot G.
Aggházi Mária művészettörténésznek

Olasz és spanyol mesterek szobrai
című kötete, amely a beveze-
tő tanulmányon kívül a buda-
pesti Szépművészeti Múzeum több mint
ötven szobrának (illetve szobortorzójá
nak) és domborművének elemzését tar
talmazza. A kötetben tárgyalt legkorábbi
alkotás a XI. századból, a román korból
való ("A halak és a madarak teremtése"
című elefántcsontból faragott relief ez,
névtelen délitáliai művész munkája), a
"legfiatalabb" mű pedig a barokk kor
szak terméke ("Madonna a gyermek Jé
zussal és a kis Keresztelő Szent János
sal", XVIII. századi, északolasz terrakotta
kompozíció).

G. Aggházi Mária nemcsak össze
foglalja a korábbi művészettörténetí iro
dalom (Pope-Hennessy, Meller Simon,
Balogh Jolán, Eszláry F:va stb.) megálla
pításait, de sok esetben lényeges, új ku
tatási eredményeket is közöl, így pél
dául Andrea del Verrocchiónak - a
velencei Colleoní-lovasszobor alkotójának
~ Oldalsebére rámutató, koporsójából
kiemelkedő Krisztus című szobrával
kapcsolatban. Ugyancsak övé az érdem,
hogy eloszlatta az Agaskodó lovat meg
ülő férfi című remekmívű reneszánsz
bronz-kisplasztika szerzősége körüli kéte
lyeket. A műről - s ez főként Aggházy
búvárkodásainak köszönhető - ma már
biztonsággal állíthatjuk, hogy magának
Leonardo da Vincinek (s nem a mester
egyik famulusának vagy követőjének)
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munkáia, s hogy az arasznyi szobrocska
- amely Leonardo pártfogóját: I. Ferenc
francia királyt ábrázolja - mlnden idők

egyik legnagyobb művészének, legátfo
góbb szellemének és legtalányosabb
egyéniségének utolsó alkotása, a leonar
dói életmű záróköve.

Aggházy Mária könyve a szak- és a
nagyközönségnek egyaránt sok örömet
szerez. A kötet megtervezése a Magyar
Helikon élén álló Szántó Tibor típográ
fus-művészt. Szántó Tibor elképzelései
nek maradéktalan megvalósítása pedig a
budapesti Kossuth-nyomda szakemberei
nek jó munkáját dicséri

DtVtNYI IVAN

RAKOCZI VALLOMASAINAK
KIADASAROL

Jakus Lajos a Vigilia 1976 októberi
számában összefoglalta II. Rákóczi Fe
renc Confessiója első magyar kiadásai
nak körülményeit, megvédte Grisza
Agostot az első kiadással kapcsolatban
őt ért vádaktól és méltatta Révész Imre
munkáját a mű újbóli kiadása érdeké
ben. A cikk azzal a lehangoló megálla
pításssal zárult, hogy "most az Akadé
mia irattárában pihen az új, hiteles
szöveg. Révész Imre 1967-ben, Juhász
László pedig néhány évvel ezelőtt hunyt
el; nem érhették meg, hogy munkájuk,
az óhajtott, tudományos igényű, hiteles
Rákóczi-kiadvány végre napvilágot lás
son."

Ezt a megállapítást helyes"bíteni kell,
mégpedig a "Tudományos Magazin az
Akadémiai Kiadó műhelyéből" című

füzetsorozat 1976/2. száma alapján,
melyben egy interjú látott napvilágot a
meginduló Rákóczi-életmű kritikai kia
dásáról. A hamarosan kiadásra kerülő

sorozat második kötete a "Cnnfessio
peccatoris" latin és új magyar szövegét
fogja tartalmazni. R. Várkonyi Agnes
és Hopp Lajos a sorozat szerkesztői. A
szerkesztő bizottság már 197.1-ban meg
alakult Köpeczi Béla elnökletével.

Az interjúban R. Várkonyi Agnes, a
kor kiváló kutat6ja, a Történettwdomá
nyi Intézet osztályvezetője, így beszél a
Vallomások új kiadá$áról: "A II. kö
tetbe kerülő Vallomásokat már az öt
venes években ki akarta adni az Aka
démia. A Confessio peccatorís előké

szítését Juhász László végezte, a fordí
tást Révész Imre kezdte el, jegyzetek
is készültek Zolnai Béla közreműködé

sével, de a munka abbamaradt. Most


