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Doszpod József mûgyûjtõvel Ébli Gábor beszélget

Közel harminc éve gyûjt a huszadik századi magyar festészetbõl. Gyûj-
teményének íve klasszikus mesterektõl � mint Ferenczy Károly vagy
Koszta József � ma élõ mûvészekig � mint Ujházi Péter vagy Dienes
Gábor � terjed. A modern magyar festészet különbözõ generációiból
fõmûveket választott Mednyánszky Lászlótól, Czigány Dezsõtõl,
Bernáth Auréltól, Egry Józseftõl, Korniss Dezsõtõl, Kondor Bélától.
Nemcsak a festészetet, hanem a kisplasztikát és a grafikát is kedveli:
tudatosan gyûjtötte például Nagy István szénrajzait és pasztelljeit.

� Széles körben gyûjt kortárs irányzatokból: úgy Kovács Pétertõl, Tölg-
Molnár Zoltántól, mint Kokas Ignáctól vagy ef Zámbó Istvántól. Ugyan-
azon korból különbözõ felfogású mûvek élnek itt egymás mellett: kései
Czóbel Béla � Deim Pál vagy Bartha László társaságában; Kárpáti Ta-
más � Bukta Imre mellett. A képek felfüggesztése kapcsolatokat is sugall,
például Tóth Menyhért és Schéner Mihály, vagy Gaál József és Földi Péter
között. Személyes ízlése alakította ki az anyagot, amely így több mûvész ese-
tében is más értékelést tükröz, mint a mûvészettörténészi-kritikusi ítélet.
Hogyan kezdõdött e szerteágazó gyûjtemény története?

� Gyermekkori szenvedélyem volt mindenféle tárgyak � például
bélyegek, játékfigurák � gyûjtése. Érdeklõdésem azután már fiatalon a
népi kerámia felé fordult. Pécsett nõttem fel, s így rendszeresen jártam
az autentikus népi kerámia éves kiállításaira Siklósra. Az ország külön-
bözõ vidékeinek stílusát felölelõ anyagom alakult ki, amelyet máig is
szeretek, bár már nem tartom együtt a festményekkel. A kerámiagyûj-
tés alatt hamar elkezdtem érdeklõdni a képzõmûvészet iránt is. Pécsett
a hatvanas évektõl már mûködött a Modern Magyar Képtár, amely-
nek zömmel magángyûjteményekbõl származó anyaga kiváló volt.
Rendszeresen jártam a múzeumba, majd Budapestre költözésem után
még szélesebbre nyílt elõttem a világ. A fõváros inspiráló közegében a
szellemi élet és a mûvészet új dimenzióit ismertem meg, orvosként a
jövedelmem is nõtt, s ekkor kezdtem el gyûjteni.
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� Mennyire kedvezett ez az idõszak a magángyûjtésnek?
� Utólag látható, hogy nagy szerencsével egy páratlan gyûjtõi le-

hetõségeket rejtõ korszak utolsó éveibe csöppentem bele. A világhá-
ború utáni évtizedekben a modern festészetnek nagyon alacsony volt
az értéke, s ez éppen a hetvenes évek második feléig tartott: a korszak
utolsó négy-öt évét sikerült már gyûjtõként megélnem. Egyszerû új-
sághirdetésekben kínálták a modern magyar mûvészet legjobb alko-
tóinak munkáit. Elsõrangú mûvek voltak még ekkor magánkézben,
gyakran nem is gyûjtõknél, hanem a háború elõttrõl megmaradt, csa-
ládi darabként. A gyûjteményem muzeális értékû anyagának zöme
így került hozzám; hirdetések nyomán, a legváratlanabb környezet-
ben találtam remekmûvekre.

� Milyen anyagi értéke volt ekkor a mûveknek?
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� A mûvek értékéhez képest az áruk igen nyomott volt. Különö-
sen a mai mûtárgypiaci összegek tükrében emlékezetes és fájó példa
erre két elszalasztott fõmû története: még a nyolcvanas évek elején is
háromszázezer forint körüli összegért vehettem volna meg a modern
magyar festészet két olyan távoli kulcsfigurájának, mint Szinyei
Merse Pál, illetve Kondor Béla egy-egy remek darabját. A hirdetések
mellett volt néhány tisztességes képügynök is, akik lakásra hozták a
felkínált muzeális értékû darabokat. Egyikük családjában apáról fiú-
ra szállt ez a foglalkozás. Az ország minden részébe jártak a képekkel:
tíz-tizenöt képpel elindultak Budapestrõl vidékre, olyan városokba,
ahol köztudottan erõs volt a mûgyûjtés � mint például Szeged vagy
Baja �, s ott felkeresték a potenciális vásárlókat. Amikor jól ment ne-
kik, kibéreltek egy napra egy taxit, s azzal tették meg ezt a körutat, ké-
sõbb busszal mentek. Aukciókon is lehetett vásárolni, bár én ritkán
jártam, inkább érdeklõdõként. Egyedül egy Kmetty János-képet vet-
tem aukción régebben, amikor a hivatalos mûkereskedelem még csak
a Bizományin keresztül zajlott, s a BÁV-aukciók a MOM-székházban
voltak.

� A hetvenes évek végén, hirdetések útján, mennyire tervszerûen gyûj-
tött?

� Eleinte inkább csak arra törekedtem, hogy kvalitásos mûveket
vegyek, ahogy anyagi erõm engedte. Közben azonban egyre több
mûvészettörténeti munkát olvastam, bejártam még tanszéki elõadá-
sokra is, s megbízható lexikális tudásom alakult ki. Így formálódott az
ízlésem is: megváltam számos korábban szerzett mûtõl, például a
nagybányai képektõl. Volt egy-egy képem Glatz Oszkártól vagy Perl-
mutter Izsáktól, de ezek hamar elkerültek tõlem. Az ilyen, kezdeti kí-
sérletezésen minden gyûjtõ átesik. Ugyanígy múlékonynak bizonyult
a gödöllõi festõiskola iránti érdeklõdésem. Megragadott egy idõben
Fényes Adolf képeinek ereje is, azután mégis elcseréltem õket, mert
nem éreztem õket hozzám tartósan közelinek.

� Milyen alkotásai voltak a két világháború közötti mûvészetbõl?
� Egy ideig Kádár Béla és Scheiber Hugó látványos, ma nagyon

népszerû képei is vonzottak, de azután túlléptem a világukon. Kádár
és Scheiber dekoratív � egyfajta art deco � festészetét a nyolcvanas
évek végéig nem igazán becsülték mûvészettörténészek vagy gyûjtõk.
Mai sikerüket a kilencvenes évek erre épülõ mûkereskedelmi szem-
pontjainak és egy új gyûjtõi ízlésnek köszönhetik. Hasonlóan két na-
gyon festõi, színekben gazdag Aba-Novák Vilmos-képem is volt, de
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harsány plakátjellegüket egy idõ után már az ízlésemtõl távol esõnek
éreztem. Ugyanígy lefutott a Vaszary iránti érdeklõdésem is, holott a
korábban nálam lévõ, Parkban címû képe fõmû. A gyûjtés tanulási fo-
lyamat, s ezt utólag sem szabad tagadni.

� A korai vételekbõl azonban számos mû máig is fontos maradt gyûj-
teményében.

� Sõt a mûvek megszerzéséhez tartozó történet is része maradt a
gyûjtemény mai lelkületének. Tihanyi Lajosnak ezt az 1904-es képét
például hirdetés alapján találtam meg. Mellette lógott Szõnyi István-
nak egy gyönyörû, nagy képe is. Nagyon tetszett, de az adott pilla-
natban nem tudtam megvenni. Mire visszatelefonáltam, már elvitték
� Kádár Jánosnak vették meg ajándékba hivatalos képfelhajtók.
A Szõnyi-kép szerepelt is néhány éve a Kádár-aukción. Ekkoriban,
hirdetés nyomán került hozzám ez a Rippl-Rónai nõi portré és
Hollósy Simonnak ez a késõi tiszatécsõi utcaképe is.

� Ekkor szerezte meg Rudnay Gyula és Czigány Dezsõ egy-egy remek-
mûvét is?

� Rudnayt, az általános vélekedéssel szemben, kifejezetten mo-
dern mesternek tartom: idehaza talán csak azért nem ismerik el elég-
gé, mert nem a nálunk megszokott franciás piktúrát, hanem az olasz
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szemléletet követte. Czigány Dezsõnek ezt a nagy, cézanne-os képét
� amelyet addig lappangóként tartottak nyilván � szintén hirdetés
nyomán leltem meg: a hirdetést feladó konyhájában függött, egy
Kohán György-mû mellett. Boldogan vettem meg a Czigány-képet,
az ára is igen szerény, összesen húszezer forint volt. Két hét múlva
egyébként a Kohán-képért
is visszamentem, de egy
orvos gyûjtõ kolléga már
elvitte. Így gyakran a vé-
letlen és türelmes keresés
kellett a mûvek megszer-
zéséhez.

� Honnan származik ez
a Mednyánszky-képe?

� Ez az elsõ világhá-
borús menetoszlopot áb-
rázoló nagyalakú kép egy
kisebb gyûjteménybõl szár-
mazott, míg ezt a csavar-
gófejet � szintén ezekben
az években � Hidas László
gyûjteményébõl tudtam
egy kedvezõ alkalommal
megvenni. A Hidas-gyûj-
temény talán a második vi-
lágháború utáni legszebb
modern magyar festészeti
anyag volt: nemcsak kivá-
ló Rippl-Rónai-képek sze-
repeltek benne, hanem
számos Csontváry és Paál
László is.

� Szoros kapcsolatba került egy különös történetû magángyûjtõvel is.
� Fábián Lajos Kiskunmajsán volt körzeti orvos, gyûjteménye az

ötvenes években alakult ki. Közvetlenül a világháború után óriási volt
a mozgás a modern magyar mûtárgyanyagban, hiszen a társadalmi
átrendezõdés nyomán sokan voltak kénytelenek megválni értékeik-
tõl. A világháború elõtti idõszak egyik jeles mûkereskedõje, Selinkó
Géza egy ideig még fenntartotta galériáját, majd a lakásán árult képe-
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ket. Fábián hétvégenként járt fel hozzá Budapestre, s rendszeresen
vett tõle képeket, versenyezve a mûgyûjtésben a másik helyi köror-
vossal, Kováts doktorral. Selinkónak igen széles anyaga volt, hiszen a
két világháború között a Fränkel galéria vidéki ügynöke volt, felszá-
molásra került magángyûjteményekbõl is válogathatott, s személye-
sen is igen közel állt a Gresham-kör olyan mûvészeihez, mint Bernáth
Aurél vagy Szõnyi István. Selinkó anyagának jeles darabjai kerültek
Fábiánhoz, aki a hetvenes évek végétõl kénytelen volt megválni fõ-
mûvektõl, amelyek így hozzám kerülhettek.

� Milyen mûvek jutottak így a gyûjteményébe?
� Ilyen Farkas Ist-

vánnak ez a Párizsban
1932-ben festett képe,
amelyet Fábián a sufni-
ban tárolt, s nem tartott
sokra � talán mert res-
taurálásra szorult. A lap-
pangó képek közé tarto-
zott, mígnem a Nemze-
ti Galéria közzé nem tett
a lapokban egy felhívást,
hogy mûveket keres a
nagy Farkas István-kiál-
lítására. Mivel akkor
külföldön voltam, a ki-
sebbik fiam telefonált be
a múzeumba, s a kiállí-
tás rendezõje boldogan
tudta meg, hogy a kép
itt van. A katalógusból
csak azért maradt ki,
mert a fotózáshoz már
késõ volt. Kiskunmajsá-
ról került hozzám Gu-

lácsy Lajosnak egy remeke és Ferenczy Károly Kertben címû fõmûve
is. A Ferenczy-kép a századelõn báró Kohner Adolf magángyûjtemé-
nyében volt, amelyet 1934-ben árvereztek el; ekkor vette meg
Selinkó, s tõle a háború után Fábián. Kiskunmajsáról került hozzám
ez a Koszta József-kép is: mint a hátán lévõ kiállítási vignetta igazol-
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ja, ez a nõi portré szerepelt a Károlyi Mihály akkori párizsi nagyköve-
tünk által az 1947-es brüsszeli nagy kiállításra válogatott tíz magyar
kép között. Károlyi egyébként tudott akkor már Gerlóczy Gedeon-
ról, aki megmentette Csontváry képeinek javát, s így Brüsszelbe köl-
csön is kért négy Csontváry-képet, ezek társaságában szerepelt ez a
Koszta. Tanulságos adalék a magyar mûvészet nyugat-európai befo-
gadásához, hogy a brüsszeli kiállításon a Koszta-képet nagyobb ér-
deklõdéssel nézték a Csontváry-vásznaknál. A nyugati közönség �ma-
gyaros� képeket keresett. S ez a Koszta eközben egy igen érzékeny, fi-
nom színhatású arckép is.

� Milyen más csomópontokat jelöl ki gyûjteménye a klasszikus modern
magyar mûvészetbõl?

� A második világháború elõtti mûvészetbõl számos Nagy István-
mû került hozzám, és örömmel vettem Derkovits-képet is. Egy ideig
egy Ámos Imre asztali csendéletem is volt, bár attól késõbb megváltam
a felzaklató hatása miatt. A szentendrei festészetbõl máig nagyra becsü-
löm Vajda Lajos és Korniss Dezsõ eredeti programját. Ahogy ez a két
fiatal tehetség a harmincas években nekilátott Bartók elképzelését a
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képzõmûvészetben megvalósítani, az igen nagy értéket hozott létre.
Ezért is vettem meg Korniss két korai képét a nyolcvanas években. Kö-
zülük különösen kötõdöm a Szentendrei motívum I. címû mûhöz.

� Hogyan ítéli meg a szentendrei mûvészet késõbbi fejlõdését?

� Néhány Vajda-kulcsmû mellett gyûjteményemet nem szélesítet-
tem a szentendrei festészet más vonulatai felé. Becsültem a késõbbi
szentendrei alkotók munkásságát, de nem éreztem magamhoz sze-
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mélyesen közel állónak. Jól ismertem például Bálint Endrét, s elis-
mertem, ahogy más gyûjtõk átfogó anyagot szereztek a munkásságá-
ból, de a saját gyûjteményembe nem éreztem beleillõnek. Kételyeim
voltak Bálint egyes ötleteinek eredetiségét illetõen is: az égetett kép
technikáját például egy díszlettervezõ kollégájától tanulta, azután sa-
játjaként aratott vele sikert. Ugyanakkor kezdetektõl a korai szent-
endrei program hiteles megújításának éreztem a Vajda Lajos Stúdió
több alkotójának szándékait. Különösen szeretem ef Zámbó István
és feLugossy László munkáit.

� Ezzel párhuzamosan gyûjtött már a modern magyar festészet más
késõbbi hullámaiból is?

� Kondor Béla két mû-
ve Várkonyi Zoltán, a jeles
filmrendezõ és színigazga-
tó gyûjteményében szere-
pelt, s halála után, Szemere
Verától került hozzám.
Máig sajnálom, hogy ne-
met mondtam viszont Kon-
dor diptichonjára, a Hyero-
nimus Bosch mûve ihlette
A pokol tornácán címû kép-
re. Ez Köves Oszkár máso-
dik gyûjteményének dísze
volt. Köves elsõ nagy gyûj-
teményét Magyarországon
hagyta, amikor az Egyesült
Államokba távozott, aho-
vá csak mintegy tucat Czó-
bel-képet vihetett magával.
Amikor ezek értékét felél-
te, s hazajött, újabb elsõrangú gyûjteményt állított össze. Egymástól
függetlenül megkért mûvészettörténészeket, hogy állítsák össze a tíz
legjelentõsebb élõ magyar festõ listáját, s a közös választások révén
kijelölt mûvészektõl vett mûvek alkották második gyûjteményét.
Nagy türelemmel barátkozott a mûvészekkel, tisztességes árat fize-
tett a képekért, de nem is adta fõmûveknél alább. Így maradtak azu-
tán özvegyénél Kondor, Bálint, Ország Lili, Czóbel vagy Tóth Meny-
hért kiváló mûvei. Sokat tanultam ebbõl a gyûjteménybõl, de végül
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alig vettem egy-egy mûvet: Ország Lili mûvészete nem állt közel
hozzám, míg Czóbel vagy Tóth Menyhért számomra fontos képei-
hez közvetlenül is hozzájutottam.

� A nyolcvanas években élõ mûvészekkel már személyes kapcsolata is ki-
alakult?

� Ennek egyik helyszíne Gyõri Lajos Gulácsy Galériája volt, ahol
hétvégenként klub mûködött. Mûvészek � mint Vén Emil, Bencze
László, Kántor Andor, Bálint Endre, Szántó Piroska, Kokas Ignác
vagy Papp Oszkár � és gyûjtõk találkoztak, beszélgettek itt: nagyon
közvetlen volt a légkör. Gyõri sok fiatalt megfertõzött a gyûjtés szen-
vedélyével, s meg is tanította õket ennek fortélyaira. A mûvészek
örültek a részletre történõ vásárlásnak, s a gyûjtõk barátként, nem ri-
válisként figyelték egymást.

� Egy másik, ismert gyûjtõi és mûvészi baráti kör volt a �Vén Buda asz-
taltársaság�.

� Ez eredetileg Rácz István kezdeményezése volt, akinek gyûj-
teményébõl sokat tanultam. Sõt, ez a finom Gadányi Jenõ-kép az
õ gyûjteményébõl származik. Rácz szakmailag és emberileg egy-
aránt igen jó �mûértõ� társaságot hívott össze. Sokáig a lakásán ta-
lálkoztunk, majd áttettük székhelyünket a Vén Buda étterembe.
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Mûvészettörténészek, gyûjtõk és fiatal mûvészek � mint Kárpáti
Tamás, Dienes Gábor vagy Nagy Gábor � jártak ide. Azóta jelen-
tõs anyagom is lett e három mûvésztõl, különösen Kárpáti Tamás-
tól, akinek �megújult reneszánsz� festészete a gyûjteményem kor-
társ részének központi eleme. Az asztaltársaság egyébként ma is
mûködik, csak áthelyeztük székhelyünket a zuglói Kanizsa étte-
rembe. Rendszeresen találkozunk, s körünkhöz számos fiatal mû-
vész is csatlakozott.

� Milyen további kortárs irányokat jelölt ki ez a gyûjtõi-mûvészi kör?

� A társaságon keresztül kötött ismeretségek révén számos mû ke-
rült hozzám Kovács Pétertõl, Tölg-Molnár Zoltántól, Bujdosó Ernõ-
tõl, Ujházi Pétertõl, Almássy Aladártól, Szentgyörgyi Józseftõl, Bir-
kás Istvántól vagy Földi Pétertõl is. Nagyon szeretem Szabó Tamás
szobrait is. Ezen mûvészgeneráció mellõl hiányzott az a kiállítás-
szervezõi, mûvészettörténészi és kritikusi támogatás, amely megadta
volna nekik a nemzetközi érvényesülés lehetõségét. Különösen hi-
ányzott e mûvészeknek a nyugati kiállítási, megmérettetési és befutá-
si lehetõség. S éppen ezért volt fontos a magángyûjtõi kiállás a mun-
kásságuk mellett.

� Más gyûjtõket is megismertetett e kortárs mûvészekkel?
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� Az ilyen kölcsönhatás természetes a gyûjtõk között: nem kell kö-
vetni egymás példáját, de érdemes megosztani az elképzeléseket. Kü-
lönösen fennáll ez a generációban egymás után következõ gyûjtõk kö-
zött. A fiatalabb tanulhat az idõsebbtõl, ám éppen a kortárs mûvészet
terén az idõsebb gyûjtõ figyelmét fel is hívhatja az újra. Hiszen a gyûj-
tõ új iránti fogékonysága lanyhul, ahogy gyûjteménye letisztul az idõ-
sebb korban. Jeles kollekciója volt például Vermes Istvánnak, aki az
ötvenes évektõl a Magyar Rádió zenei osztályát vezette, majd brácsa-
tanárként mûködött. Mindketten nagyon becsültük Tóth Menyhért

és Kokas Ignác mûvé-
szetét. Vermestõl so-
kat tanultam etikai és
esztétikai tekintetben
egyaránt. Egyúttal si-
került felkeltenem a
figyelmét fiatal mû-
vészek iránt, s így
több mûvet vett is
Szabó Tamástól, Föl-
di Pétertõl, Dienes
Gábortól vagy Kár-
páti Tamástól.

� Volt-e személyes
kapcsolata idõsebb mes-
terrel?

� Martyn Ferencet
már nem pécsi éveim
során ismertem meg,
hanem budapesti la-
kosként jártam vissza
hozzá, és közeli baráti
kapcsolat alakult ki

közöttünk. Nemcsak szép képei kerültek hozzám, hanem sokat be-
szélgettünk is � többek között Párizsban töltött közel húsz évérõl, Pi-
cassóhoz vagy éppen Tihanyi Lajoshoz kötõdõ ottani élményeirõl.
Egy másik mestert, Bartha Lászlót 1974-ben ismertem meg, s szin-
tén haláláig tartó barátság alakult ki közöttünk. Bartha Kõszegen élt,
rendszeresen leveleztünk kiállításokról, mûvészekrõl. Finoman érzé-
kelte az egyes alkotói változásokat: leveleit megjelentetésre méltó
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kordokumentumnak tartom. Képeibõl átfogó gyûjteményem alakult
ki. Kár, hogy kevéssé volt jelen a hazai kiállítási életben, hiszen igen
színvonalas mûveket alkotott.

� Hogyan szerezte meg Gruber Béla mûveit?
� Bár Grubert személyesen nem ismertem, festészetét nagyon sze-

retem, és sok képe került hozzám. Már akkor úgy láttam, Kondor Béla
és Csernus Tibor mellett éppen Gruberben rejlett a modern magyar fes-
tészet megújulásának lehetõsége a �nagy öregek� � mint Bernáth vagy
Bortnyik � halála után. Sajnos a hatvanas évekre Kondor és Gruber el-
hunyt, Csernus külföldre ment, s az itthoni mûvészeti áttörés elmaradt.
Bár ennek egyik tényezõje az aczéli kultúrpolitika volt, inkább egy mar-
káns mûvészi vezéregyéniség hiányzott. Czóbel lehetett volna ilyen, de
már idõs volt; Barcsay pedig visszahúzódó személyiség volt.

� A ma élõ mûvészek idõsebb generációjából mely alkotóktól gyûjt?
� Váli Dezsõnek mind az elsõ Ernst Múzeum-beli kiállításáról ke-

rült hozzám nagyalakú, a zsidó temetõ motívumára épülõ kép, mind
a második Ernst Múzeum-beli kiállításról kisalakú, mûterembelsõt
ábrázoló kép. Hasonlóan személyesen és mûvészi munkássága révén
egyaránt közel áll hozzám Kokas Ignác, Sváby Lajos, Deim Pál és
Schéner Mihály. Schéner több hatvanas években készült képét is meg-
vettem abból az anyagból, amelynek kiállítását akkor személyesen
Aczél György tiltotta be. Gyûjteményem mindannyiuk munkásságá-
ból igyekszik fontos mûveket bemutatni, hiszen ezek a mûvészek a
Kondor�Gruber�Csernus generáció megújulási törekvéseinek letéte-
ményesei voltak. Mûvész és orvos gyûjtõ kapcsolatának egyik érdekes
gyümölcse az a pasztell, amelyet Sváby Lajos festett � operáló jobb
kezemrõl.

� Milyen szempontok szerint válogat a kortárs mûvészet ezen, gyakran
eltérõ irányaiból?

� A mûvésszel való személyes kapcsolatot egyre inkább elenged-
hetetlennek látom a modern mûvészet megértéséhez és élvezetéhez.
Többször elõfordult, hogy egy alkotói irányt csak azután kezdtem ér-
tékelni, hogy megismerkedtem a mûvésszel. Így van ez a kisplasztikai
anyagommal is, amelyet rendszeresen gyarapítok egy mûgyûjtõi ba-
ráti körben, ahol közvetlenül a mûvészektõl rendelünk munkákat
(Csíkszentmihályi Róbert, Balás Eszter, Farkas Ádám, Tornai Endre
András, Katona Zsuzsa és mások). Külföldrõl még két Salvador Dalì-
szobrot is hoztam. Másrészt törekszem az átfogó gyûjtésre: csupán
azért nem veszek meg egy képet, hogy egy újabb alkotótól is legyen
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munka a gyûjteményben. Inkább megfontoltan gyûjtök: ha elkötele-
zem magam egy mûvész mellett, igyekszem több munkával reprezen-
tálni.

� Egyes mûvekben vagy gyûjteményi egységekben gondolkodik?
� A gyûjteményt egészében szemlélem, hogy legyen egy íve a ko-

rai modern alkotóktól a kortársakig. A gyûjtemény akkor igazi érték,
ha a képek összessége többet mond, mint maguk a mûvek egyenként.
Ugyanakkor személyes ízlés szerint gyûjtök: nem szakosodom mû-
vészekre vagy irányzatokra, hanem az etikai és esztétikai ítéletem
dönt, hogy egy korból milyen mûveket választok. A gyûjtéshez máig
mint örömet adó szenvedélyhez viszonyulok. Soha nem irigyeltem
más szerzeményeit, örültem a barátok új vételeinek. Gyûjteménye-
met nem mérem mások elképzeléseihez vagy mûvészettörténeti elvá-
rásokhoz. Ez nem verseny, ahol a legjobbnak kellene lenni. Számom-
ra legyen jó a gyûjtemény.

� Mennyire tekinti egységes történeti ívûnek a gyûjteményt?
� Törekszem egy ilyen vonulat kialakítására, de nem ragaszkodom

koncepciókhoz. A mûgyûjtés nem filozofálás kérdése: a képeket néz-
ni kell, nem pedig elméleteket magyarázni beléjük. Ha a gyûjtemény
jó, a képek magukért beszélnek. A képekrõl, alkotókról lévõ vélemé-
nyem változik is az idõ folyamán. Tóth Menyhért vagy Román
György mûvészete például csak idõvel került közel hozzám; mára vi-
szont a kedvenceim, számos jelentõs mûvüket õrzöm. Hasonló pél-
da Nádler István munkássága is: korszakai közül a kezdetit és a
Malevics-indíttatású, háromszög-motívumút kevésbé értékelem,
mint a zenei ihletésût, illetve a mostani, széles gesztusos képeit. Mi-
vel elõször éppen a � számomra kevésbé fontos � háromszögképeivel
találkoztam, egy ideig eltartott, mire ráéreztem más munkáinak az
ízére. E folyamatban is lényeges volt a kialakuló személyes kapcsolat;
s ma örömmel veszem, hogy a számomra izgalmas két korszakából
van képem.

� Eközben más festõk vagy irányzatok képeitõl eltávolodott.
� Több festészeti irányzattal szemben kritikus lettem, miközben

eredeti törekvéseit és fõbb mûveit máig nagyra tartom. Például az el-
múlt évtizedek alföldi festészetének értékeit nem látom abszolútnak, s
képviselõik � mint Holló László � mûvei már nem is szerepelnek a gyûj-
teményemben. Eközben ezt a nagy Németh József-képet kiválónak vé-
lem, és az alföldiek programjából több eredeti elemet máig érvényesnek
tartok. A vásárhelyi iskola, különösen Kurucz D. István korai munkái
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nagyon ígéretesek voltak, úttörõ szemléletet képviseltek a második vi-
lágháború után. Kár, hogy a mai alföldi festészet idõközben az átlagos
vásárlói igényekhez alkalmazkodott, és így sematikussá vált.

� Megjelenik-e esztétikai ítéletének változása a képek felfüggesztésé-
ben is?

� A képek falra akasztásában is egyfajta dinamikára törekszem:
sem kronologikus rendet, sem állandó helyet nem tartok a mûvek kö-
zött. Ahogy egy idõs gyûjtõ barátomtól tanultam, a képeket bátran
egymás mellé kell helyezni, s így ki fog ütközni közöttük a jobb és a
gyengébb is. Ez pedig azt feltételezi, hogy nem elõre meghatározott
értékekhez igazodik a gyûjtés, hanem a gyûjtõ és a mûvek folyamato-
san változó párbeszédére épül. A magángyûjteménynek ugyanis nem
múzeumi reprezentáció a célja, hanem személyes funkciója van. Me-
nedéket jelent a világtól; megnyugvást, felüdülést ad a mindennapos
feszültségektõl. Ha fáradtan hazajövök, kikapcsolódom a képek kö-
zött. Attól függõen, hogy melyik szobában ülök le, más és más han-
gulatba kerülök. A gyûjtemény képeit és elhelyezésüket az határozza
meg, hogy mennyire bensõséges velük együtt élni.

� Milyen a gyûjtõi jövõképe?
� Néhány éve úgy láttam, hogy korom miatt az aktív gyûjtés szá-

momra befejezõdött, legalábbis fiatal mûvészek már nemigen férnek
a kollekcióba. Annál nagyobb öröm volt, amikor megragadott Buk-
ta Imre és Gaál József mûvészete, s mindkettõjüktõl fontos mûveket
választottam. Az utóbbi egy-két évben pedig a még fiatalabbak felé
fordultam. Tervezem, hogy gyûjtök Kovács Lehel, László Dániel és
Barakonyi Zsombor munkáiból. A gyûjtésben ez az egyik legszebb
vonás: örökké tart, mindig nyitott a megújulás lehetõsége.
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