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Komárom-Esztergom megye legújabbkori művé-
szettörténetében immár kiemelt helyet és jelentősé-
get kell biztosítanunk a Zsem bery-gyűjteménynek:
az ezredforduló óta Dorogon, Esztergomban,
Nyergesújfalun és Tatán vendégeskedtek e magán-
gyűjtemény különböző szempontok szerint váloga-
tott kollekciói, illetve ezen a vidéken szerveződött
a gyűjtő és gyűjteménye által ösztönzött, az egy-
egy művész munkásságát feltáró, egy-egy művész-
kör tevékenységét áttekintő, visszapillantó tárlat is.
A kiállítások mellett fontos kiadványok jelentek
meg, forrásértékű feldolgozások is napvilágot láttak,
így elmondható, hogy a Zsembery-gyűjtemény
tulajdonképpen éppoly fontos művészeti fórummá
emelkedett, mint akár egy kisebb múzeum, vagy
egy kiállítási intézmény. Az aktivitást, a munka
hatásfokát, a kifejtett kulturális-művészeti misszió
jelentőségét tekintve ez mindenképpen igaz. És ha
megvizsgálnánk például a Zsembery-kollekció, és
a megye egyes múzeumainak a művészeti alkotá-
sok terén elért gyűjteménygyarapodását a mögöt-
tünk hagyott tíz-tizenöt évben, akkor a mérleg
nyelve minden bizonnyal a magángyűjtemény felé
billenne el. Most ismét egy esztergomi múzeumban
vendégeskednek – az állami és a magánszféra
együttműködését is reprezentálván – a dorogi
gyűjtő tulajdonában lévő munkák, vagyis Zsembery
doktor kollekciójával, illetve kollekciója egy válogatá-
sával újra visszatért abba a városba, ahol művészeti
tevékenységének inspirációit merítette: mint több-
ször hivatkozott rá, szellemi példaképe gyűjtői mun-
kájának nyolcvanas évekbeli megkezdése óta az
esztergomi Völgyessy Ferenc és Dévényi Iván által
létrehozott és gondozott műgyűjtemény volt.
Mint a korábbi gyűjtemény-bemutatókon már rá -
mu tathattunk, a Zsembery-kollekciónak számos
sajátos, sajátságos jellemzője van. Zsembery doktor

eleven kapcsolatot tartva a jelenkori művészet tör-
ténéseivel és érdeklődéssel fordulva a közelmúlt és
a múlt művészeti történései felé valamikor a ma -
gunk mögött hagyott évszázad nyolcvanas-kilenc-
venes évtizedének fordulóján döntött úgy, hogy
művekkel térképezi fel a hely, a térség, a környezet,
a közeg művészettörténetét, hogy a művészeti múlt
és jelen együttes képének feltárásával tükröztet-
hesse a hely szellemét. Személyes kapcsolatokat
teremtett a napjainkban itt, Dorogon, Esz ter gomban,
Komáromban, Nyergesújfalun, Tatán és Tatabányán,
esetenként a kisebb településeken élő-dolgozó
művészekkel, és mindemellett kitartó kutatómun-
kába kezdett, felderítvén a múltban itt működött
alkotók munkásságát. És szisztematikusan megis-
merve az életműveket igyekezett a termekből és
a műkereskedésekből, az árverésekről olyan alkotá-
sokat megszerezni, amelyek leginkább, mintegy
emblematikusan jellemzik az adott mű vész törek-
véseit, illetve amelyek tárgyuk, tematikájuk révén
erős szálakkal kötődnek ehhez a tájhoz vagy ezek-
hez a településekhez. Így, egyre táguló körben
műgyűjteménye feltérképezte Dorog és Esztergom,
majd a Duna-mente és a történeti Komárom-
Esztergom megye művészetének történetét.
Ez a gyűjtői szándék természetesen nem adott
teret az elitista szemléletnek: így a legnagyobbak,
a klasszikus nagyságok – mint például Vaszary János,
Kernstok Károly, Rauscher György mellett – szükség-
szerűen jelennek meg a gyűjteményben azok a kis-
mesterek, esetenként amatőr és műkedvelő alkotók
munkái is, akikről az összefoglaló szakmai feldolgo-
zások általában megfeledkeznek, és akiknek alkotá-
sai csak nagyon ritkán tűnnek fel a múzeumok és
kiállítótermek falai között. Ezért lehet hallatlanul izgal-
mas, új és új felfedezések élményével megajándé-
kozó ez a gyűjtemény: alig-alig ismert, vagy
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az ismeretlenség homályában lappangó
művészek nemegyszer remekművű alkotásai
sorakoznak a jól ismert mesterek kompozíció-
inak társaságában úgy, hogy a helyi kötődé-
sek, a sorsközösség, az azonos élettér miatt
fokozottan magunkénak érezhetjük a köze-
lebbi múlt és napjaink törekvéseit és művé-
szeti tükröztetéseit.
A művészetföldrajzi meghatározottság, a regionális
összkép-teremtési gyűjteményszervezői elv mellett
azonban még több érdekes vonás is megfigyelhető
a Zsembery-gyűjtemény műegyüttesét szemlélve
és vizsgálva. Így például a széleskörű, a tör  téneti
szempontokat érvényesítő szemlélet, amely különö-
sen fontos itt a Duna mentén: a kollekció révén
nemcsak a mai Komárom-Esztergom megye művé-
szete körvonalazódik, hanem egy-egy alkotó és
mű felvonultatásával a Trianon előtti Magyarország,
illetve a Trianon utáni határokon túli tájegységek és
települések művészei és művei is megjelenhetnek.
A gyűjtemény változatos összképének megterem-
tését szolgálja, hogy a festészeti művek mellett
a legkülönbözőbb egyedi és sokszorosított techni-
kákkal kivitelezett grafikai lapok, valamint a kisplasz-
tikák, és a fotográfiák is a festményekkel egyenrangú
helyet követelnek a kollekcióban. És a technikai,
ágazati változatosságot követi a tematikai sokszí-
nűség, amelyben azonban két kulminációs pon-
tot megfigyelhetünk: a konkrét helyhez kötődő
táj- és városképekét és a portrékét, illetve
önarcképekét. Ezek a tematikai, illetve műfaji
gócpontok arra teremtenek lehetőséget, hogy
megfigyelhessük: egy-egy kor, egy-egy korszak
hogyan jelenítette meg ugyanazon tárgyát, egy-
egy periódusban hogy tekintett az ember,
s kitüntetetten a művész önmagára. 
Ennek a válogatásnak a címe, a Fotók és modern
képek megjelölés azt jelzi, hogy ezúttal a fő kiállí-
tásszervező szempont a gyűjtemény fotográfiai
szekciójának reprezentálása, illetve a jelenkor művé-
szetének, a közelmúlt egy-két évtizedében született
művek bemutatása volt. Igencsak ritka, hogy egy
képzőművészeti gyűjteményben helyet kapjon
fotográfiai válogatás is, no de hát ez a kihívás
Zsembery doktor számára itt, Esztergom körzetében

minden bizonnyal megkerülhetetlen volt: az esz-
tergomi fotográfia jeles alakjának, Martsa Alajos -
nak a portréi mellett még további művész-portrék
kapcsolódnak az együtteshez, illetve az együttes
festészeti portré-sorozatához, összehasonlítási
lehetőségeket, vizsgálati aspektusokat adva egy
műfaj, egy képtípus különböző technikákkal való
megvalósításának problémaköréhez. A fotók mel-
lett egy másik, viszonylag egységes műcsoportra is
felfigyelhetünk, és ez az erdélyi magyar művészek
alkotásainak sorozata, amely új színfoltokkal, más
alkotói szemléletek érvényesítésével gyarapítja
a kollekció tájfestészeti palettáját. És a század első
felében működött mesterek korszerű, modern alko-
tóelveket és törekvéseket képviselő alkotásai mel-
lett a grafikák és a táblaképek között a modern
magyar képzőművészetet fémjelző, a század
második felében dolgozott alkotóinak kompozíciói
jelennek meg a helyben működött és működő,
a jól vagy kevéssé ismert művészek mindenkor
kvalitásos műveinek társaságában. 
Ez a tárlat is tanúsítja, amit már a korábbi bemu-
tatók alkalmával is hangsúlyozhattunk, hogy az
elmúlt évtizedben a Zsembery-gyűjtemény köz-
kinccsé vált. Bár a kiállítások után visszakerülnek
a művek a doktor úr otthonának falai közé,
emlékképeinkben megőrizhetjük, a kiadványok
révén újra meg újra felidézhetjük ezeket a hely
szelleme miatt is nagyon fontos alkotásokat.
És bár Zsembery doktor úr mindig elmondja,
hogy ez volt az utolsó gyűjtői fellépése a nyilvá-
nosság előtt, mi tovább reménykedünk: a gyűjtés
kemény rabság, lezárhatatlan tevékenység, és az
új és új megszerzett műalkotások általi öröm
csak úgy válik teljessé, ha azt a szűkebb vagy
egy kicsit tágabb közösség is átérezheti. Ezért hát
azzal a reménnyel ajánlhatjuk az esztergomi
közönség figyelmébe ezt a tárlatot, hogy viszont-
látásra, rövidesen újra találkozunk a következő
Zsembery-gyűjtemény kiállításon. 

(Elhangzott 2012. május 11-én Esztergomban,
a Duna Múzeumban a Fotók és modern képek
címmel rendezett Zsembery-gyűjtemény 
kiállításának megnyitóján.)
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Fotók és modern képek. Kiállítás a Zsembery-gyűjteményből.
Esztergom, Duna Múzeum, 2013. május 11. 
(Dr. Zsembery Dezső, Wehner Tibor)
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