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Életkép az 5. számú aukcióról, 
1962. május. Sinkó Katalin 

dokumentumfotózással kísérletezik, 
mögötte egy látogató az árverés 

stencilezett katalógus- 
listáját búvárolja
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Az ember a képet  
úgy fogja föl, hogy az  

a szellemi önépítés tükre
„Én világéletemben – a mai napig is – kisebbségi érzésekkel küsz-
ködtem és küszködöm; akármilyen teljesítmény volt is mögöttem, 
mindig a kételyek, az önvizsgálat, az újabb feladatok és a tovább-
építkezés állt előttem.

Ez nem egy nagyon egészséges, önreflektív állapot?

Szerintem ezt mindenkinek fontos lenne gyakorolni. Irigylésre 
méltó alkatú kollégák vannak a jó barátaim között is, akik meg-
csinálják a munkákat, és akkor őrült boldogságban elolvadnak, 
hogy megint született egy remekmű. Ezt nekem sosem sikerült 
átélnem. Még a Fachwerk esetében sem, pedig arra elég gyorsan 
kaptam pozitív visszajelzéseket fontos szakemberektől még ott 
kint Németországban. De ez alkati kérdés.

Korábban említetted, hogy egy hatméteres kép láttán fölme-
rülhet a kérdés: egy, a ’80-as évei felé közeledő művésznek 
miért van szüksége ilyen méretekre… 

Igen, mert ez kemény fizikai munka, és ráadásul én vízszintesen 
festem a képeimet. Ötven éven keresztül derékszögben hajolni... 
ez megviseli az ember csigolyáit, úgyhogy óvatosabbnak kéne 
lennem. De mindig szerettem a méreteket. Hogy ennek mi az 
értelme? A tér. Nem valami mánia az, hogy nagy képet kell csi-
nálni; lehetővé akarom tenni, hogy aki nézi, beléphessen a kép 
terébe. Elé áll az ember, és körülveszi, mint Pollocknál. Ez másfajta 
élmény, nem olyan, mint a klasszikusoknál, ahol egy „ablakon” 
nézek át egy másik világba. Itt körülvesz engem a kép tere.”

Winkler Nóra: Mindig közösségben, a szakmám egészében próbáltam 
gondolkodni. Beszélgetés Bak Imrével, 2016/5
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Olyan szuggesztív 
előadást tartott, amely 
nyomán belátta  
a magyar közönség, 
hogy az árverés-vezetői 
szerep kulcsfontosságú.
   

Babucsik Anna: „Aki Magyarországon képet akart venni, nem hagyhatta 
ki a Kossuth Lajos utcát...” Interjú Pátzay Vilmával, 2008/2

Embernek érzem magam...
„Ha végignézed a huszadik század gyűjtéstörténetét, látod, hogy 
általában a műkereskedelem generálja azt a folyamatot, amely egy 
idő után a szakmai csatornákon keresztül érezteti hatását a múze-
umok gyűjteményezési praxisában. Azok a darabok, amik illesz-
kednének az adott gyűjteménybe, előbb-utóbb oda is kerülnek.”

Topor Tünde: Embernek érzem magam. Beszélgetés Pados Gáborral, 
az acb Galéria tulajdonosával és Kürti Emesével, a galériához tartozó 
kutatóbázis, a ResearchLab vezetőjével, 2016/2

Az egyik legsikeresebb 
kiállításunk a Babák és lovak volt

„Akkoriban a Műgyűjtők Galériája még az Almássy utcában volt, egy kétszer négy 
négyzetméteres helyiségben, ahol olajkályhával fűtöttünk. Ez éppen Anaf láto-
gatásakor a januári hidegben bedöglött, nemcsak hideget, de büdöset is okozva.  
A kedvünket mégsem vette el, hiszen a jól hangzó külföldi eladási lehetőség  
következtében sok festményt sikerült összegyűjtenünk.
Az Art Baselen egyre nagyobb sikereket arattunk. Birtokunkba került egy óriási 
méretű olajfestmény, Scheiber táncosnője, amit irdatlan magas áron, 50 000 svájci 
frankért kínáltunk. Az Art Basel alapítói között két magyar galériás is volt, és 
amikor meglátták a kikiáltási árat, gúnyosan kérdezték, hogy véletlen nem tévesz-
tettük-e el a valutát, és nem forintra gondoltunk-e. Aztán mikor másnap valaki 
megvette a képet, nem gúnyolódtak többet.”

Nem a semmiből  
jött elő a mai magyar 

műkereskedelem 
„Ha 1945 előtt valaki becsüs akart ott lenni, komoly kauciót  
kellett letennie; amennyire a memoárokból tudom, valami két 
kiló aranyról volt szó. 
A magyar műtárgypiac szerintem az 1900-as évek óta folyama-
tosan szennyezett a hamisítványokkal. Ez persze összefüggött  
a műkereskedelem fejletlenségével, a megfelelő nyilvánosság hiá-
nyával is. Egyszer összeállítottunk a múzeumi bírálaton egy sta-
tisztikát, hány százaléka az évről évre elbírált képeknek olyan, 
amelyre azt mondja a bizottság, hogy hamis. Megdöbbentő adat 
jött ki: harminc százalék! Ez persze kicsit torzít, hiszen a bírálat elé  
leggyakrabban éppen a problémás képek kerültek.”

Martos Gábor: „Nem a semmiből jött elő a mai magyar műkereskedelem” 
Interjú Sinkó Katalinnal, 2011/2
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Csákány István: Ghost Keeping 
(részlet), 2012, vegyes technika, 

változó méretek
© Fotó: Henrik Stromberg / HUNGART © 2017

Készült a dOCUMENTA (13) felkérésére és pro-

dukciójában a Horváth Művészeti Alapítvány,  

Budapest; a budapesti Ludwig Múzeum 

részeként működő ACAX I Nemzetközi Kortárs 

Képzőművészeti Iroda; Somlói Zsolt/Spengler 

Katalin; Szauer Péter; Málnay B. Levente; Dénes 

Andrea/Balázs Árpád; Gerő László; Bodnár 

Zoltán; Dr. Balogh Imre; Pálfi György és 

az Ahlers Ag, Herford támogatásával.
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Kassel legjobb öltönyei
„Hogyan tudtatok ennyire pontosan dolgozni? Fotók alapján? 

Kasselben az volt nagyon szerencsés a történetben, hogy találtak 
nekünk egy olyan varrodát, amelyet épp akkor zártak be. Ott 
álltak sorban a gépek, csak be kellett nyomni a gombokat és még 
minden működött. Elmentem megnézni, és leesett az állam, mert 
volt műterem-lehetőség is, több nagy tér, ahol lehetett mintázni. 
Négy hónapig ott laktunk, a helyszínen néhány gépet tudtunk 
megformálni. Az egész projektet ott akartuk megcsinálni, de 
aztán kiderült, hogy ez rengeteg pénzbe kerülne. A munka nagy 
része kölcsöngépekkel Isaszegen készült. 

Eredetileg kilenc öltönyös alakot terveztél, az erősen utalt 
volna Duchamp kilenc hím öntőformájára. Miért maradtak 
csak nyolcan? 

Egy öltönyt megtartottam magamnak. Az volt a tervem, hogy 
Kasselben bárhová megyek, abban fogok járkálni, de aztán ez 
technikailag nem működött. A bábukat ugyanis három ruhával 
próbáltam ki, ezeket aztán ki kellett tisztíttatni, a csatok kis 
csavarjai pedig nem bírták a rázkódást, és így ezek az öltönyök 
hordhatatlanná váltak. A szellemszerű hatás eléréséhez az ins-
talláción is erősen meg kellett tűzködni őket; ezt végül egy stylist 
készítette el, és tanácsokkal is ellátott, mit hogyan kell felvarrni, 
visszahajtani.”

Mélyi József: A varroda és a szellemek. Beszélgetés Csákány Istvánnal 
Ghost Keeping című művéről, 2012/4 

Vasarely kizsarolja Kassák kiállítását
„Szokás mondani: azt, hogy ki festette a késői Kassákokat, egyedül csak Fajó János tudja...

Azokat Kassák festette, isten bizony. Legalább száz Kassákot írtam alá, de ő festette mindet. 
Nekem legfeljebb annyi szerep jutott, hogy átfestettem egy-egy foltos flekket. Kassák akkoriban, 
az ötvenes évek végén hagyta abba a békásmegyeri festészetet, amit Gadányi hatására művelt. 
Portrékat, tájképeket készített akadémikus módon, ezeket aztán tulajdonképpen el akartuk égetni. 
És akkor elkezdte a 70x100 és 90x100-as olajképeket. 1967-ben készültünk a kiállítására a Fényes 
Adolf Teremben, amit Vasarely brusztolt ki Aczéléknál azzal, hogy azt mondta: addig nem közvetít 
a francia kommunista párt és Kádárék között, amíg Kassáknak nem lesz kiállítása és múzeuma 
Magyarországon. Ez lett az első önköltséges kiállítás, Makrisz Agamemnon rendezte, de csak  
a Vigilia írt róla, Bodri Ferenc és Dévényi Iván. Az öregnek nagyon fájt a kiállítása elhallgattatása, 
szerette volna, ha végre nyilvánosságot kap, de hírzárlat volt. A Kilencek – Csohány Kálmán,  
Konfár Gyula, Raszler Károly, Reich Károly, Ridovics László, Sarkantyu Simon, Stettner Béla, Szabó 
Zoltán, Vati József – közül valakik meg feljelentették ezeket az önköltséges kiállításokat, Kassákét is 
és az enyémet is. Makrisz viszont a kor hőse volt, nagy tekintély, elment és kiverte a balhét Kádárnál, 
hogy hogy tehetnek ilyet egy Kassákkal, akinek a kisujja többet ér, mint azok, akiket akkoriban 
támogattak. Úgyhogy Kassák utána visszakapta a 20 000 forintját – adólevonással. 1965. április 
4-én kapta a Kossuth-díjat írói munkásságáért, melyhez magas pénzdíjat is adtak, felesége, Klári 
ezért minden bútorukat kidobta és újakat vett helyettük, az öreg pedig nekem adta a kávézóasztalát 
és festőállványát és egy újat vásároltatott velem magának. Erre az asztallapra festettem az egyik 
kedvenc képemet, melynek stílusosan a Kassák asztala címet adtam.”

Gréczi Emőke – Topor Tünde: Interjú Fajó Jánossal, 2015/3 

Fajó János: Metsződés, 11/35, 1985,  
szita, papír, 59 × 64,5 cm
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