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Mintegy negyedszázaddal ezelőtt, a múlt század
nyolcvanas éveiben érkeztek az első hírek arról,
hogy Dorog városában egy magángyűjtemény for-
málódik. A gyűjtemény alapjai már korábban, a hat-
vanas-hetvenes években létrejöttek, de dr. Zsem bery
Dezső nyugalmazott főorvos teljes intenzitással
csak később, a nyolcvanas évtizedben bontakoz-
tatta ki gyűjtői tevékenységét, s az 1990-es évekre
alakította tudatos gyűjtői koncepciót tükröztető,
karakteres jegyekkel felruházott kollekcióvá
műegyüttesét. A gyűjtői ars poetica kialakításában
dr. Zsembery Dezső számára példaértékű volt
Dévényi Iván esztergomi munkálkodása, aki nem-
csak jelentős XX. századi művek gyűjtője, egy,
a modern magyar képzőművészetet remekbe szabott
alkotásokkal reprezentáló magánkollekció létrehozója,
hanem művészetszervezői és mű vészetkritikusi tevé-
kenységet kifejtő, Esztergomot az országos művé-
szeti vérkeringésbe kapcsoló, rendkívül aktív
egyéniség is volt. Az 1977-ben lezárult Dévényi-
munkásság nyomán az ezredforduló éveitől
a dorogi Zsembery-gyűjtemény vonzáskörében, egy,
az esztergominál sokkal ingerszegényebb művé-
szetföldrajzi közegben, a gyűjtő szervezőmunkája
eredményeként több fontos, átfogó és monografi-
kus jellegű, visszapillantó tárlat (Rauscher György-,
Faragó József-, Egerváry-Potemkin Ágost-, Koszkol
Jenő-, Einczinger Ferenc-emlékkiállítás) megrende-
zésére került sor, és a rendezvényeket élénk szak-
mai visszhang kísérte. A kiállítások legfontosabb
hozadéka a túlnyomórészt dr. Zsembery Dezső
szerkesztői tevékenysége, illetve írói munkássága
révén megvalósult, a Dévényi-kortárs és -barát Bodri
Ferenc művészeti író-történész által is inspirált és
segített kiadványok megjelentetése, a Doroghoz és
Esztergomhoz kapcsolódó művészet történetének

körében mindeddig ismeretlen fejezetek, vagy csak
alig-alig ismert életművek bemutatása volt.
2000-ben rendezte meg a Dorogi Galéria azt
a katalógussal kísért, A gyűjtő önarcképe című kiállí-
tást, amely egy szűk válogatás révén első alkalom-
mal tárta a nyilvánosság elé a Zsem bery-gyűjtemény
alkotásait. A főként hagyományos táblaképeket,
egyedi és sokszorosított grafikákat, valamint néhány
kisplasztikát és érmet koncentráló, alapvetően a XX.
századi képzőművészetet reprezentáló műegyüttes
kapcsán azt fogalmazhattuk meg, hogy az önzetlen
művészetszeretet által vezérelt gyűjtői szenvedélyt
két határozott, pontosan körvonalazott koncepció,
illetve kritérium tartja kordában: a regionalitás szem-
pontja és egy műfaj, illetve műnem kultiválása.
Ez a két gyűjteményszervezői aspektus a közelmúlt
éveiben ha lehet, még hangsúlyosabbá vált: dr.
Zsembery Dezső a modern magyar művészet festő-
inek, grafikusainak és szobrászainak alkotásai mel-
lett a Doroghoz, az Esztergomhoz, a történeti
Komárom-Esztergom megyei településekhez szüle-
tésük, itteni működésük, alkotásaik, valamint direkt
vagy áttételes kapcsolataik révén kötődő alkotók
műveinek szisztematikus gyűjtésére szakosodott,
illetve ezen művészek, továbbá a térséghez nem
kapcsolódó magyar festők és grafikusok önarcképe-
inek megszerzését tekintette feladatának. A hely
szelleme, a helyi színek jelenléte és sugárzása által
összekapcsolódó, lassan százas számot megköze-
lítő művészcsapat alkotói között így szükségszerűen
egymás mellé kerülnek a modern magyar képző-
művészet kimagasló jelentőségű művészeinek –
mint Vaszary János és Kernstok Károly – munkái,
valamint az alig-alig ismert kismesterek, vagy
a gyakran csak amatőrként, vagy műkedvelőként
szűkebb környezetükben számon tartott alkotók
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kompozíciói. És ez a gyűjtemény egyik legfontosabb
erénye: olyan, teljességre törő művészeti összképet,
már-már precíz művészetszociológiai áttekintést ad
a Doroghoz, az Esztergomhoz, a Komáromhoz,
Tatához és más településekhez elszakíthatatlan,
vagy lazább szálakkal kötődő művészetről a Zsem -
bery-gyűjtemény, amely izgalmas, csaknem száz
esztendőt átfogó történeti ívet rajzol meg, s amely-
ben a törekvések egymás mellett futása és váltako-
zása, a tendenciák egymásra épülése, a stíluskörök és
-eszmények kikristályosodása, a művészeti értékek
bonyolult viszonyrendszere is szük ségszerűen tükrö-
ződik. Mindezt újabb áttétellel árnyalja a mű vész-
önarcképek egymás mellé kerülő sorozata: minden
időszakban más és más alkotói elvek, indíttatások,
művészeti szempontok határozták és határozzák
meg az önportrék megszületését. A hely által inspi-
rált, esetenként az adott térséget megidéző művek
mindezen tényezőkön túl fontos helytörténeti jelen-
tőséget is hordoznak, valamint számos más, a helyi
esemény- és a kultúrtörténettel kapcsolatos mozza-
natra, valamint a különböző művészeti ágakkal való
összefüggésekre nyithatnak kaput. Fontos szempont
a történeti Magyarország területének gyűjteményszer-
vezői érvényesítése: így a Zsem   bery-gyűjteményben
a történeti hűség jegyében ismét egymás mellé
kerülhetnek azok a művek, amelyeket a Duna men-
tén meghúzott – valóságos és szellemi – trianoni
határ évtizedek óta elszakított vagy elválasztott egy-
mástól. És mindezek mellett van még egy szokat-
lan, a magyarországi műgyűjtemények körében
talán páratlannak minősíthető jellemzője a Zsem -
bery-gyűjteménynek: az esztergomi fotóművészeti
hagyomány és a jelenkori fotóművészek munkás-
sága arra inspirálta a gyűjtőt, hogy a festmények,
a grafikák, a kisplasztikák és érmek mellett kollekcióját
fotográfiák is gazdagítsák. A gyűjtő napjainkban is lázas
kutatómunkával, nem lankadó érdeklődéssel és figye-
lemmel cserkészi be a különböző műkereskedelmi

fórumokon, a galériákban és az árve réseken felbuk-
kanó, ma már nem élő művészek Komárom-Eszter -
gom megyei vonatkozású munkáit, míg az aktív
alkotók esetében rendkívül fontos számára a mű -
vésszel kialakított kapcsolat: általában egy-egy kiál-
lításon vagy a műteremben köttetik meg az alku
a dorogi magángyűjteménybe illeszkedő, a kollekci-
óban rövidesen otthonra lelő műről. Természetesen
a cél mindig a munkásságot leginkább jellemző,
vagy az életműben kimagasló jelentőségű mű gyűj-
teménybe illesztése, de sok esetben hallatlanul fon-
tos egy-egy alkotó mindeddig az ismeretlenségben
lappangó működésének egy-egy munkával repre-
zentált dokumentálása is. 
A Zsembery-gyűjtemény grafikai anyagából összeál-
lított válogatás 2007-es dorogi bemutatása kapcsán
próbáltuk megfogalmazni a műegyüttest általáno-
san jellemző azon jegyeket és vonásokat, amelye-
ket a gyűjtemény Komárom-Esztergom megyei
szekciójára is érvényesnek ítélhetünk. Úgy véltük,
hogy ez a közös nevező a humánus szemlélet által
determinált azon bensőségességben és mély
érzelmi-gondolati telítettségben ölt testet, amely
az inkább lírai, mint demonstratív hangvétellel inter-
pretált művek, az inkább a klasszikus hagyományo-
kat továbbvivő, mint a merészen kísérletező
alkotások, a figuratív, harmonikusan természetelvű
szemlélettel előadott munkák, a szépség-kultiválá-
sával, a klasszikus esztétikai minőség tiszteletével
és a megingathatatlan érték-központúsággal felru-
házott kompozíciók szellemiségéből és formarend-
jéből oly magától értetődően élesztődik. Dr.
Zsembery Dezső különleges ismérvek által éltetett
műgyűjteményével, és a gyűjteménye által indukált
művészeti történésekkel az elmúlt évtizedben
Dorog városa figyelmet érdemlő aktivitással kapcso-
lódott be a jelenkori magyar művészeti közéletbe:
értékeket tár fel, értékeket összpontosít, értékeket
vonz és értékeket sugároz.


