
ára az egyik legjelentõsebb közép-euró-
pai mûvészetet gyûjtõ magyar mûgyûj-
teménnyé fejlõdött az Erdélybõl szár-

mazó Böhm család kollekciója. Kétgenerációs tör-
ténete során a gyûjtemény alakításában az erdélyi
mûvészet tiszteletét mindvégig a gyûjtés lényegé-
nek tartották. Ifj. Böhm Józseffel, a németországi
orvossal és mûgyûjtõvel, a budapesti Semmelweis
Szalonban megrendezett kiállítása elõtti napok-
ban találkoztam budai lakásukon, ahol a gyûjte-
ményrõl, mûvészbarátokról, a gyûjtemény jövõjé-
rõl magával ragadó szenvedéllyel és szeretettel
mesélt. Néhány héttel késõbb volt szerencsém a
szülõkkel is beszélgetni a gyûjtés kezdeteirõl és az
akkori erdélyi körülményekrõl, nehézségekrõl.

A Böhm-gyûjtemény története egészen az
1960-as évekig nyúlik vissza, amikor a Romániá-
ban kisebbségiként élõ orvosházaspár – a
Szatmárról származó id. Böhm József és felesége,
Erzsébet – megvásárolta egy politikai fogolyként
fogva tartott családtag gyûjteményének megma-
radt részét, hogy megmentsék a szétszóródástól.
A gyûjtõtevékenység tehát „csak úgy adódott”,
ahogy Böhm Erzsébet beszélgetésünkben mesél-
te, de a képek szeretete a vásárlások folytatására
ösztönözte a házaspárt. A nagybányai alkotóktól,
elsõsorban a „neósok” munkáiból válogattak
(Ziffer Sándor, Perlrott Csaba Vilmos, Nagy Osz-
kár, Jándi Dávid), illetve Nagy István, a nagyvára-
di Macalik Alfréd és Tibor Ernõ, Mohy Sándor és
Incze János alkotásaiból is vásároltak. Az adódó
lehetõségekrõl, eladó képekrõl a széles ismeret-
ségi körnek köszönhetõen mindig értesültek.
Rendkívül jó barátságba kerültek a környék mû-42
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vészeivel is, mely mai napig meghatározó attitûd a Böhm családban, hiszen a kö-
zösen eltöltött esték, beszélgetések segítették hozzá az orvoscsaládot a mûvészet-
ben való jártassághoz is, így a kezdeti években vásárolt, alacsonyabb színvonalú
képektõl meg is váltak. 1981-ben az egyre szorítóbb romániai politikai helyzet mi-
att Németországba költöztek, de a gyûjtést ennek ellenére sem hagyták abba, és fi-
gyelték a magyar és erdélyi mûvészeti színteret. Orvostanhallgató fiuk, ifj. Böhm
József is bekapcsolódott a gyûjtésbe, aki önálló gyûjtõvé fejlõdve saját meglátása
szerint bõvítette és bõvíti mai napig a gyûjteményt jelenlegi otthonában,
Freibergben. 1996-tól a szülõk nagybányai anyagát igyekezett kiegészíteni, majd a
„nagybányai” jelzõt „erdélyi”-re szélesítve fõleg kolozsvári magyar mûvészek
(Nagy Albert, Fülöp Antal Andor) mellett az erdélyi nemzeti sokszínûséget kihasz-
nálva Henri Nouveau, Tasso Marchini, Mattis-Teutsch János vagy Hans Eder alko-
tásait is megszerezte. A mûtárgypiac azonban mindeközben hatalmas változáso-
kon ment keresztül, az árak a magasba szöktek. Jakobovits Miklós, a család jó ba-
rátjaként, a kortárs alkotók felé irányította ifj. Böhm figyelmét, megtanította a ké-
peket értõ szemmel látni, hogy saját maga is felismerje a valóban nívós mûveket,
mûvészettörténeti elemzések és meghatározások nélkül is. Hasonlóan szoros ba-
rátság alakult ki Jovián Györggyel és Ingo Glasszal, akiknek mûvészetrõl vallott
meglátásai szintén közelebb vitték Böhmöt a mûalkotások megértéséhez. Barátai
hatására a kortárs mûvészet kedvelõjévé vált, és az erdélyi koncepciót részben tart-
va, részben földrajzi értelemben tovább szélesítve közép-európaivá fejlesztette a
gyûjteményét (cseh, szlovák, magyar, német nyelvterület). Az informeltõl
(Eberhard Göschel), a koncepten keresztül az egyre hangsúlyosabb konstruktivis-
ta és geometrikus absztrakt (Milan Dobes, Bak Imre, Maurer Dóra, Joseph Kadar,
Menygán András, Hetey Katalin, Konok Tamás, Jan Kubicek, Waldemar Mattis-
Teutsch, Hans  Jörg Glattfelder) irányokig találhatók alkotások a sokszínû és jelen-
tõs nemzetközi gyûjteményben.

Az egyetemes mûvészettörténetbõl kifelejtett erdélyi mûvészetrõl – a Böhm-
gyûjteménynek köszönhetõen – bebizonyosodik, hogy sajátosságai új színnel egészí-
tik ki az európai szcénát. A gyûjtõ nem rest újabb és újabb kiállítási lehetõségek után
kutatni Németországban és Magyarországon egyaránt. 2002-ben a berlini nagykövet-
ségen vett részt a gyûjtemény az Álmok Mûvésztelepe: Nagybánya címû kiállításon,
majd Klasszikus Modernizmus Erdélyben címmel volt látható Freibergben, 2004-ben.
Két évvel késõbb Korwestheimben, 2008-ban pedig Annaberg-Buchholzban mutat-
kozott be az erdélyi anyag, de Gyõr és Mosonmagyaróvár is bemutatta a Böhm-
kollekciót. Nagyot lépve az idõben, 2012-ben már magyar sajtóvisszhangot is keltett
az altenburgi Lindenau Museumban rendezett tárlat csakúgy, mint egy évvel késõbb
a brüsszeli Balassi Intézet kiállítása. 2014 õszén, Budapesten, a Semmelweis Szalon-
ban nyílt kiállítás a Böhm-gyûjteménybõl ugyanazon a napon, amikor a gyûjtõ dél-
elõtt megvédte PhD-ját. A kiállításról Sipos László írt az Új Mûvészetben.1 Párhuza-
mosan a budapesti tárlattal Passauban, a Modern Mûvészeti Múzeumban csaknem
két hónapig volt látogatható az Erdélyi Mûvészet – Modern klasszikusok címû kiállí-
tás, amely az itt felsorolt korábbi bemutatókhoz hasonlóan nagy sikert aratott. A he-
lyi sajtóban (így kétszer a Süddeutsche Zeitungban) megjelenõ cikkek méltatják a ki-
állítást, és fontos kiemelni, hogy az erdélyi mûvészetet is elismerik mint az európai
mûvészettörténet számukra eddig fel nem fedezett szeletét. November 9-én szemé-
lyesen a gyûjtõ tartott tárlatvezetést, amelyre a reméltnél is jóval nagyobb volt az ér-
deklõdés. A Szépmûvészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria szervezésében április-
ban nyíló erdélyi mûvészetet bemutató kiállításon a Böhm-gyûjtemény 13 alkotása
szerepel majd. Várjuk már a 2015 végére, Gyõrbe tervezett impozáns kiállítást is,
melyhez a múzeum gyûjteményi katalógus kiadását is tervezi. 
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Böhm alapvetõ törekvése, hogy az erdélyi mûvészetet nem egy konzervatív, az
európai fejlõdéstõl kissé lemaradt perifériaként mutassa be gyûjteményében. Erõs
erdélyi és magyar magot szeretne létrehozni újabb vásárlások és eladások útján,
melyben a 20. század elejének erdélyi mûvészete mellé azoknak az Erdélybõl és Ma-
gyarországról származó nagy mûvészegyéniségeknek alkotásait szeretné kollekciójá-
ban tudni, akik mûvészi szabadságukhoz ragaszkodva külföldre távoztak, így Ke-
mény Zoltán, Lakner László, Ébneth Lajos,  Étienne Hajdu (Hajdu István), és még so-
rolhatnánk a mûvészeket, akik külföldön váltak világhírûvé. A konstruktív, konkrét
irányok képviselõibõl szemezget, de nem szeretné meglévõ mûgyûjtemények kópiá-
ját létrehozni, mint a nagyra becsült Vass István-gyûjtemény vagy a würzburgi
Ruppert-gyûjtemény, hanem szeretné a maga útját járva felfedezni a fiatalok között
is a tehetségeket. 

Ha Böhm József tervei megvalósulhatnak, akkor a közép-európai mûvészet egy
egységként mutatná meg sokszínûségét. 

JEGYZET
1. Sipos László: Közép-európai kortárs képek. Új Mûvészet 2014/11.
http://www.ujmuveszetfolyoirat.hu/2014/11/kozep-europai-kortars-kepek/
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