A magyar képzőművészet és műkritika forrásai feltárásának és
kiadásának programján több évtizede munkálkodunk. Korábban sor
került Henszlmann Imre, Elek Artúr, Oltványi Imre
műkritikáinak kiadására, a nagybányai művészet és művésztelep
sajtóvisszhangjának összegyűjtésére és kiadására, része a
programnak kezdetektől Fülep Lajos hagyatékának feldolgozása
és kiadása, az előző támogatási periódusban hozzákezdtünk
Kállai Ernő magyar és német nyelvű írásainak összegyűjtéséhez
és publikálásához, a jelenlegi – 2003-2006 közti periódusban
pedig megkezdtük Lyka Károlynak a 19-20. század fordulóján
megjelent, magyar képzőművészettel foglalkozó írásai, valamint
a 20. század elején napvilágot látott, a progresszív
képzőművészeti törekvéseket – elsősorban a Nyolcak köré
csoportosuló törekvéseket, ill. ezek előzményeinek és
utóhatásának számító megnyilvánulásokat – támogató kritikák,
tanulmányok összegyűjtését és publikálásra való előkészítését.
A Fülep hagyaték feldolgozása részeként a jelen
periódusban a Fülep Lajos levelezése VI. és VII. kötete jelent
meg, s ezzel a levelezés kiadása – F. Csanak Dóra kitartó
munkája nyomán - sikeresen befejeződött.
Az Egybegyűjtött írásoknak az első három kötete korábbi
pályázati periódusokban jelent meg, a 4. és 5. kötet
előkészítő munkálatai a jelen periódusban is folytatódtak.
Mindkét kötet két részből áll: a kötetek első felében a szerző
életében megjelent írások vannak újraközölve (a köteteknek ez
a fele készen van, kiszedve, korrigálva), a kötetek második
felében a kéziratban maradt írások lesznek publikálva, ezek
igen nagy része is már begépelt állapotban van, javításuk,
kiegészítésük azonban még sok munkát igényel (a töredékes
kéziratok szerkesztése, a nehezen olvasható részek kiolvasása
igen lassan halad, célszerűnek látszik a szövegek
véglegesítése előtt a kéziratos hagyaték egészének legalább
felszínes áttekintése, átlapozása.)
A Kállai kiadás programjában a jelen periódusban az
összegyűjtött írásoknak egy német és egy magyar nyelvű kötete
jelent meg. A program befejezéséhez még legalább három további
kötet összeállítására lesz szükség.
Lyka Károly írásainak kiadása ügyében annyi történt, hogy
bibliográfiai szinten ki van jelölve a kötetté szerkesztendő
cikkek listája, begépelésük is megkezdődött, mintegy 15-20
ívnyi szöveg már számítógépben van.
A Nyolcak sajtóvisszhangjának témakörében igen nagy
mennyiségű (több kötetnyi) anyag gyűlt össze, ennek igen nagy
része már számítógépben van, de az első kötet kiadására már
nem került sor, a rendelkezésre álló pénzkeret ezt nem tette
lehetővé. (Számítógépes formájában azonban már több kutató
hozzáférhetett és felhasználhatta kutatásai során: így
elsősorban a Magyar Vadak kiállítás munkatársai,
katalógusukban hivatkoztak is rá, Rockenbauer Zoltán Márffymonográfiájában, és több egyetemi szakdolgozatnál. Anyagát

magam is felhasználtam kisebb publikációk és egy előadás
alkalmával.)

