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Vékony Dália

Magángyűjtemény 
állami galériában?
Az idő legújabb cáfolata 
Kortárs magyar művészet az  
Irokéz Gyűjteményből 1988–2008

 � Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 
 � 2008. október 31 – 2009. február 1.

Magángyűjtemény egy állami intézményben? Hogyan lehetséges, hogy egy pri-

vát gyűjteményt olyan jelentős közgyűjtemény mutat be, mint a Magyar Nem-

zeti Galéria?

e sorok írója elsőként a művek léptékén gondolkodott el: valóban akkora térre 

lesz szükség a gyűjtemény bemutatásához, mint a Budavári Palota A-épületé-

nek földszintje és első emelete? Pados Gábor és Pajor zsolt, a gyűjtemény két 

tulajdonosa azonban nem okoztak csalódást: gyűjteményük körülbelül felével-

kétharmadával sikerült megtölteniük a régi Ludwig Múzeum tereit. A tárlat tehát 

a
 

s
z

c
é

n
aújságírója, és egy új lap, a Fair — zeitung für 

Kunst und Ästhetik (www.fairarts.org) kiadója 

írt, amely a Fair-ben „Gyula Pauer — Das 

Pseudokonzept” címmel meg is jelent.

• Milyen információ alapján jött létre ez a 

szöveg?

• thielnek a kiállítást megelőzően ismeretlen 

volt mind Pauer munkássága, mind a közép-

kelet európai konceptuális művészet összefüg-

gései. A munkákat látva úgymond meggyőzte a 

PSzeUDo, és ebből a startpozícióból vállalkozott 

arra, hogy csak minimális háttérinformációval, 

pusztán a művekből kiindulva gondolkozzon el 

Pauer helyén és kapcsolódási pontjain. ezeket 

a pontokat Balzac „Az ismeretlen mestermű”, 

Magritte, Duchamp, Broodthaers, Baudrillard, 

illetve Isa Genzkennek a velencei biennáléra 

készült munkájával határozza meg a thiel-

tanulmány. 

természetesen több alkalommal órákon keresz-

tül néztük át a — sajnos csak magyarul megje-

lent — Pauer-monográfiát, illetve megpróbál-

tam a felmerülő kérdésekre választ adván segí-

teni a munkáját. Perneczky Gézának épp a kiállí-

tás alatt jelent meg „Héj és lepel” című, három-

nyelvű Pauer-könyve, ami alapvető támpon-

tot nyújtott. Nagy segítségünkre volt mind az 

Artpool, mind pedig a C3 anyaga, főleg Peternák 

Miklós „A konceptuális művészet hatása Magyar-

országon” című, angolul is hozzáférhető írása, ill. 

Körner éva a Studio Internationalben 1974-ben 

megjelent összefoglaló tanulmánya,4 mely — az 

akkor 33 éves — Pauerrel kezdi a fiatal magyar 

avantgárd térképének felrajzolását. ez a tanul-

mány alapvető forrás, mert a 68-as generációt 

„ősapáinak” és a nemzetközi művészeti sodrás-

nak kettős perspektívájából vizsgálja. Hogy a 

Pauer-jelenséget a thiel-cikk mellett még pon-

tosabban körülírjuk, az említett lapban újrakö-

zöltük a Körner-tanulmányt. ezzel a Fairben elin-

dítottunk egy sorozatot, melynek célja, hogy 

elfelejtett, elrejtett vagy nehezen hozzáférhető, 

de alapvető jelentőségű szövegeket (elsősor-

ban a kelet-közép európai régióból) egy teljesen 

új szakmai közönség számára hozzáférhetővé 

tegyünk, és ezzel lehetőséget nyújtsunk ezek 

bevonására és használatára a „nyugati” művé-

szettörténet újragondolásához. 

4  újraközölve magyarul: Körner eva: Avantgárd — izmusok-
kal és izmusok nélkül, szerk. Aknai Katalin és Hornyik Sándor, 
Budapest, 2005, 397-408. old.
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már a méreteit tekintve is figyelemre méltó, 

nem beszélve a munkák művészi minőségéről — 

érzésem szerint a kollekciót több állami gyűjte-

mény is megirigyelhetné. 

Ugyanakkor a privát és állami szféra keveredése 

és találkozása sok kritikus — írott fórumon tudo-

másom szerint meg nem jelent — gondolatot is 

ébreszthetett a közönségben. S bár e kiállítás 

visszhangja alapvetően pozitív volt, kiválhatott 

volna olyasféle kritikát is, mint a magángyűj-

temények három napos, a Mecénásnapok alkal-

mával megrendezett kiállítása a Műcsarnok-

ban.1 ez utóbbi esetében ugyanis a szakma egy 

része úgy érezte, hogy a már amúgy is „tehetős” 

magángyűjtemények a Műcsarnok közvetíté-

sével ismertetik el munkásságukat, és ahelyett, 

hogy a szűkölködő állami intézményeket támo-

gatnák, még inkább a saját malmukra hajtják a 

vizet, hiszen a Műcsarnokban (illetve a Magyar 

Nemzeti Galériában) való megjelenés mintegy 

a minőség hivatalos bélyegeként szolgál. Vagyis 

azáltal, hogy a gyűjtemények ilyen fórumokon 

teret kapnak, az értékük növekszik, miközben 

szakmailag is elismertté válnak.2

Probléma merülhet fel a minőség tekintetében 

is: a gyűjtemények alapvetően a gyűjtő ízlésvi-

lágát tükrözik, és a kiállítások kapcsán — még ha 

egy intézmény kurátora szerepet is kap a mun-

kák kiválasztásában — a döntési lehetőségek 

korlátozottak, hiszen hozott anyagból kell dol-

gozni.3 (Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, 

hogy a jelentős magángyűjtemények komoly 

minőségi szűrés, szaktanácsadás nyomán ala-

1  Mecénásnapok — 11 kortárs magángyűjtemény. Műcsarnok, 
Budapest, 2008. november 28 — november 30.
2  http://index.hu/kultur/klassz/mecenas1126/
3  http://index.hu/kultur/klassz/mecenas1126/a
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kulnak ki, tehát dilettantizmusról jó esetben nem beszélhetünk.) ez a hozzáállás 

erősen elitista hangot üt meg: az állami intézmény a modernista múzeum hagyo-

mányait követve a grand gout védelmezőjeként exkluzív döntési jogot kíván 

fenntartani magának, azzal kapcsolatban, hogy mi a jó művészet, mi méltó egy 

múzeum szintjéhez, így kizár más, például kereskedelmi fórumokat az „igazán 

magas művészet” köréből. 

A két fórum — az állami és a privát - találkozása, illetve szeparációja megjelenik a 

gyűjtői mentalitásban is. Köztudott, hogy több múzeum kollekciójának magán-

gyűjteményi alapjai vannak, jó példa erre a Ludwig Múzeum avagy a Guggenheim. 

Magyarországon azonban az állami gyűjtemények egy része nehezen hozzáfér-

hető, pincékben, dobozokban porosodik, így érthető módon a gyűjtők nem akarják 

féltett kincseiket rájuk bízni. e kölcsönös bizalmatlanság több szinten létezik, és 

sajnos a jövőbe is mutat.4 

Az egész konfliktus ellentmondásosságát az adja, hogy a két szféra ugyanak-

kor egymásra van utalva: megfelelő állami támogatás hiányában az állami intéz-

ményeknek elengedhetetlenül fontos lenne a privát oldallal való együttműködés, 

miközben a gyűjtők érdeke is, hogy művészeik neves állami intézményekben kap-

janak teret. tehát a művészeti világ és piac akkor tud működni, ha az állami intéz-

mények legalább olyan fontos teret kapnak a piac tevékenységében, mint a gyűj-

tők, illetve a gyűjtők szempontjából is elengedhetetlen lenne a megfelelő kom-

munikáció az állami fórumokkal. 

talán ezt a szakadékot áthidalandó döntött úgy a Műcsarnok és a Magyar Nem-

zeti Galéria, hogy szakmai kapcsolatokat létesít a kortárs művészet nem állami 

fórumaival. erre több példát is láthattunk: a Műcsarnok Na mi van című kiállítását, 

mely kereskedelmi és non-profit galériákkal való együttműködés eredménye volt,5 

a 2008-as Mecénásnapok eseményeit, illetve az Irokéz kiállítást. Utóbbi abból a 

szempontból is jelentős, hogy egy vidéki, szombathelyi gyűjtemény kapott teret 

Budapesten, így a magyar kortárs világ főváros-központúsága is átértelmeződött 

egy kicsit. 

A fent említettek azért is fontosak, mert egyrészt kiépítik egy dialógus 

lhetőségét, kereteit a két szféra között, másrészt rávilágítanak a különböző 

művészeti fórumok különbségeire. Az Irokéz kiállítás egyik első élményeként 

Várnai Gyula hat méter átmérőjű neon békegalambja és felirata (Neonbéke, 

4  erre példa Gerő László gyűjteménye, melyet kiállítottak a Műcsarnokban is. ez a gyűjtemény  
a gyűjtő halálával fiára fog szállni, mert Gerő nem bízik az állami fórumokban.
5 Na mi van? Kortárs magyar művészet. Műcsanok, Budapest, 2008. június 21 — augusztus 31. 
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Jószerencse emlékmű, 2000, 2 bicikli, üveglap, 80×160×200 cm, © fotó: rosta József
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2008)6 fogadja a nézőt. egy ilyen óriási fényins-

talláció, melyet egyébként a Dunaújvárosban, a 

60-as évek végén, a gyógyszertár toronyépüle-

tére elhelyezett „politikai reklám” ihletett, nem 

azt juttatja a néző eszébe, hogy egy magán-

gyűjtemény tárlatán jár. Az ember hozzászokott 

ahhoz, hogy az átlagos magánygyűjtemények, 

illetve kereskedelmi galériák kínálata (ami elmé-

letileg a legfontosabb forrást jelenti egy magán-

gyűjtemény kialakításához) nemcsak esztétikai-

lag, hanem piacilag is „biztonságos”. A vevő már 

a vásárlás előtt tudja, hogy nem nagyon lőhet 

mellé — sok magángyűjteménynél a cél a kocká-

zat minimalizálása, hiszen az élvezet mellett a 

befektetési szempontok alapján alakul a gyűj-

temény.

Az Irokéz Gyűjteményre nem ez a jellemző. Az 

1990-es években Pados és Pajor, egy nagy adag 

humorral és bátorsággal felszerelkezve, bele-

vetette magát az neo-konceptuális, poszt-punk 

6 http://www.lektoratus.hu/palyazatok/varnai.neonbeke.
muleiras.pdf
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aés (később) digitális közepébe. A zene és a buli vonzotta a hozzátartozó vizuá-

lis művészeti világot: elindult a gyűjtemény az újlak csoporttal és „körével”, 

s azóta is folyamatosan bővül és terjeszkedik, megteremtve a kortárs művészet 

egyik lehetséges kánonát.7 A sokoldalú anyag számos különböző művészeti irány-

zatot és műfajt ölel fel, a digitális művészettől a „klasszikus” képzőművésze-

tig. Az összetettség azonban korántsem megy a minőség rovására — a kiállításon 

nagyon jó munkákkal találkozunk, ez a széles látókör is a gyűjtőt — és természe-

tesen a kurátort is — dicséri.

A gyűjtemény minőségi alapjait, a progresszív, digitális munkák, installációk mel-

lett olyan művészek biztosítják, mint Bernát András és Braun András, akik 

tökélyre fejlesztették a kép két, illetve három dimenziójával való játékot. Bernát a 

transzcendens szépséget keresi a dinamikus, organikus absztrakt forma és a fény 

viszonyában; Braun absztrakciója viszont egy játékos, az op-artra emlékeztető 

irányba megy el, utalva a reklámok szemfényvesztő világára. A szomszéd terem-

ben Szűcs Attila figuratív, tökéletes festőiséggel kivitelezett festményei kelte-

nek, a humor és az irónia mellett, valamiféle szorongást, torokszorító érzést. 

A tér távolabbi és kapcsolódó pontjain pedig ádám zoltán munkái folytatják ezt 

az érzékeny, festői vonalat.

A digitális világ lényegét — mely a kiállítás fő vonala — legjobban talán Németh 

Hajnal ironikus, szürreális printjei ragadják meg: egy-egy részletet ragadnak ki 

a videó játéknak tűnő valóságból. A Sunday to Monday (2001) sorozat elszemély-

telenedett, baudrillard-i értelemben szimulákrum-világunkra hívja fel a figyel-

met, egy olyan világra, ahol nincs valóság, nincs test, csak az állandó bizonytalan-

ságban való létezés állapota. S bár a sorozat egyik darabjában (Monday) a mosdó-

kagylóra hajló figura kalligráfiával tetovált teste mintha Peter Greenaway Párna-

könyvét (1996) idézné, de épp a testi közelség, a hús érzete és tragédiája hiányzik, 

így a mondanivaló eredeti lényege eltűnik. 

ez a testtelenség (disembodiment) nemcsak a print, illetve a digitális művé-

szet műfajában jelenik meg (ahol akár maga a szerzőiség, illetve a műalko-

tás mint tárgy is megkérdőjelezhető), hanem Németh Hajnal ezt témájának is 

választja, azt a műfajt használja eszközként, amit kritizál, visszatérve Warhol és 

Lichtenstein nyomdokaiba.

A nyomasztó érzés mellett Németh munkáiban is megjelenik a humor, és a 

kiállítás másik fő vonulataként, nem is veszít erejéből. Karácsonyi László 

videója (Ádám és Éva és Margit Néni, 2006) végre megértette velünk ádám és 

éva, valamint a bűn viszonyát: Margit néni narrációja közérthető nyelvre for-

dítja le a bonyolult, történetet. ravasz András Not your ordinary technoján 

(1995), amelyen Van Gogh fénymásolt és átalakított önarcképén fül-kötés 

helyett fülhallgatót viselő DJ-ként jelenik meg, ugyanúgy a digitális és reklám-

világ ironikus megközelítése, illetve kiüresedése és elszemélytelenedése jele-

nik meg, mint Szarka Péter és Szigeti András printjeiben. Komoróczky 

tamással folytatódik ez az ironikus hangvétel, míg a játékosságot Kovách 

Gergő plasztikái viszik tovább: Kezes rókája (2004) kétségbeesetten nézi, 

hogy csak négy ujja van, Fésülködő Nőjéből (2007) pedig csak annyit látunk, 

amit az éjjeliszekrény lámpája megvilágít, az árnyékban levő részek, a látha-

tatlan világ lényegtelen. 

Korodi János festményeinek humora már egy szarkasztikusabb, komolyabb 

irányba fordul: szőnyeg-festményein zuhanó, Vérző helikoptereket (2002) és más 

hadászati járműveket látunk. Korodi 2003-as tér-dekonstrukciós munkáin már 

nyoma veszik a megmaradt szarkazmusnak is: az üres épületek és gyártelepek 

vázai között bolyongó fényfoltok a világ szétesésére, elidegenedésére, és elma-

gányosodására emlékeztetnek; a dekonstrukció tragédiájára, hiszen hogyha nincs 

olyan, hogy jelentés és igazság, akkor semmi sincs, elvesztünk. ebben a világ-

ban az ereklye Ferenczi róbert neo-dada Pseudo ereklyetartója (1999) lesz: 

egy üvegmosó egy szelet kenyéren átszúrva, egy fél tojással a háttérben, mely 

a teremtés energiáit is jelképezheti. ennél a műnél is érvényesül a posztmodern 

rorty-féle tragédiája — ha nincs olyan, hogy jelentés és igazság, egy dolgot tehe-

tünk csupán: jól szórakozhatunk.8

7 Szoboszlai János: Olaj a tűzre — Az Irokéz Gyűjtemény 2008-ban. In: Irokéz Collection [szerk. Kozma 
zsolt], Golyós toll Kft., Budapest, 2008, 8-10. o. 
8  5 rorty, r.: Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge University Press, Cambridge, 1989
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