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Magángyűjtemény: múzeummá vált lakás. Hiszen régen, a főúri gyűjteményeknél pal otányi termek 
álltak a gyűjtők rendelkezésére, nem is beszélve a gyűjtéshez elengedhetetlen pénzösszegről. Most 
azonban, a XX. század utolsó harmadában és Magyarországon, a mai lakásviszonyok és kereseti le
hetőségek között korántsem egyszerű dolog a magángyűjtés. Mi ösztökél mégis nemefyeket, hogy 
belekezdjenek a sziszifuszi munkába, a gyűjtemény alapításba, őrzésre és gyarapításra? 
Persze vannak, akiknél ez pusztán anyagi befektetés, hiszen világszerte bebizonyosodott, hogy a 
legjobban prosperáló kereskedelmi ág a fegyverkereskedés mellett a műkereskedelem, a legbiztosabb 
kincsfelhalmozási forma a műtárgy vásárlás. Aki azonban ha emiatt kezd gyűjteni, ha vannak is bir
tokában szép képek, nem válik magángyűjtővé. Mint egy bankban elhelyezett értékpapír — ennyit 
ér a gyűjteménye. 

Az igazi gyűjtőt más szempontok vezérlik. Persze nincs az igazi gyűjtő, hiszen ahány gyűjtő, 
annyi típus. Vannak, akik a művészettörténet által már szentesített neveket gyűjtenek, biztos érté
ket. Mások egy kor művészetére vagy műfajra koncentrálnak, a gyűjtés számára gyakran a tudomá
nyos tevékenységnek egy formája. Vannak, akik a kortárs művészet legjobbjait akarják gyűjtemé
nyükben szerepeltetni, vagy olyan műveket, amely számukra valamit jelent, érzelmileg kötődnek 
hozzá, együtt akarnak élni vele. 

Nehéz meghatározni, hogy Rácz István, az egyik legkvalitásosabb és legegyénibb szempontú 
magyar műgyűjtő melyik típushoz tartozik. Kétségkívül gyűjteményében realizálta a maga kép
zeleti múzeumát" — azaz kitűnően válogatva, alapos művészettörténeti ismereteitől és egyéni 
ízlésétől vezérelve, a művekkel társalogni tudó ember biztonságával vette körül magát a modern 
magyar képzőművészet remekeivel. 

Ha csak a neveket soroljuk fel Ferenczy Károlytól kezdve a gyűjtemény törzsanyaságát al
kotó Gulácsy Lajos, Egry József, Vajda Lajos, Bálint Endre és Ország Lili művein át Kondor Bé
láig — még nem mondtunk el mindent, jóllehet ez a korántsem teljes névsor is felér egy esztétikai 
hitvallással. Ami azonban Rácz István gyűjteményének különös jellemzője: e művészektől főmű
vek találhatók a gyűjteményben, hiszen olyan képe, mint Gulácsy „Dal a rózsatőrőf, a „Nő 
fejfák között", a Nagy István pasztellek, Egry „Festő"-je. Vajda Lajos „Lebegő házak", „Északi 
táj" és „Krisztus maszkkar с kompozíciói, Bálint Endre „Groteszk temetés"-e, Ország Lili „Ka
tedrális"-a vagy „Ikon far-a és Kondor Béla késői remeke, a vizionárius festészet főművei közé 
tartozó ,A két kerub" — a szerzőik oeuvrejében is a legelsők között foglalnak helyet. 

Szuverén esztétikai izlés, ítélni tudás, szakmailag gondos mérlegelés és intuitív ráérzés rejlik 
e gyűjtemény mögött, joggal mondhatjuk, e vonások jellemzik a gyűjtő Rácz István egyik arcát. 

Ám ugyanakkor ő az örök nyugtalanok, a ,/iagy kalandorok" gyűjtőtípusához is tartozik. 
Nem elégszik meg ugyanis a már ismert és e/fogadott értékek gyűjtéséve/. Hiszen mikor például 
e/kezdte gyűjteni Ország Lili műveit, korántsem volt még a szakmai közvélemény és a mű kritiku
sok között eldöntött, hogy valóban a gyűjteményében őrzött remekekhez méltó fiatal festőt válasz-



tptt Az idő azonban e kérdésben is igazolta. Ez az értéket felfedezni és elfogadtatni akarás mű
ködik benne most is, mikor az immár klasszikussá vált művészek és művek mellé néhány fiatal 
festő munkáit, mindenekelön Dienes Gábor és Nagy Gábor műveit is beilleszti gyűjteményébe. 

Rácz István számára a gyűjtemény nem megmerevedett, zárt egység, nem mond le a szünte
len változás /ehetőségének, az alakulásnak az izgalmáról, a felfedezés örömérő/. Ezért tágítja gyűj
teménye horizontját és az eredetileg csupán festményre koncentráló gyűjtés most már kiterjed 
szobrokra és kerámiára is. Ezért is izgalmas végigkövetni Rácz István gyűjtői útját, mert érződik, 
hogy e gyűjtemény számára a tudása mélyülésével, új élményeivel együttrezonáló, élő organiz
mus. A gyűjteményben található főművek nyújtotta esztétikai élmény mellett ez adja e gyűjte
mény különös jelentőségét, egyediségét és avatja az egyik legrangosabb magyar magángyűjtemény-
nyé. 

NÉMETH LAJOS 

Vajda Lajos: Északi táj 1938. 



Vajda Lajos: 
Krisztus maszkkal 1937. 



Bálint Endre: 
iteszk temetés 1963. 





A GYŰJTEMÉNY JEGYZÉKE 

FERENCZY KÁROLY (1862-1917» 
Fésülés. 1903 ki olaj, vászon. 

NAGY ISTVÁN (1873-1937) 
Tisztás. 1926 k. Pasztell, papír. 
Bakonyi táj. (Birkák tisztáson.) 1926 k. Pasztell, papír. 
Erdélyi falu. 1927. Pasztell, papír. 
Karám télen. 1927. Pasztell, papír. 
Karám. 1927 k. Pasztell, papír. 
Kaszáló. 1928 k. Pasztell, Papír. 

GULÁCSY LAJOS (1882-1932) 
Dal a rózsatőről. 1904. Olaj, vászon. 
Nő fejfák között. 1914. Pasztell, papír. 
Kalapos nő. 1914 k. Pasztell és ceruza, papír. 
Csuklyások. 1914 k. Olaj, lemezpapír. 

EGRY JÓZSEF (1883-1951) 
Badacsonyi est, 1930 k. Olaj és tempera, lemez papír. 
Festő. 1934 k. Olajpasztell, papír. 
Badacsonytomaji öböl. 1940 k. Olajpasztell, papír, 
önarckép. 1947. Hígított olaj és ceruza, papír. 

BARCSA Y JENŐ (1900 - ) 
Szentendrei táj. 1934 k. Olajtempera, vászon. 
Két fej festőállvánnyal. 1961. Olaj, vászon. 

KORNISS DEZSŐ (1908-) 
Együgyűek. 1949. Olaj, vászon. 

VAJDA LAJOS (1909-1941) 
Szentendrei udvar. 1934 k. Pasztell, papír. 
Gyertyás lány. 1936. Olaj, papír. 
Lebegő házak. 1937. Tempera-montázs, papír. 
Krisztus maszkkal. 1937. Tempera-montázs, papír. 
Kereszt báránnyal 1937. Szénrajz, papír. (A Krisztus maszkkal hátoldalán.) 
Északi táj. 1938. Pasztell és szén, papír. 

BÁLINT ENDRE (1914 - ) 
A „Játékok című sorozatból: 

Lidérc. 1950. Tempera, papír. 
Bagoly. 1950. Tempera, papír. 
Jégtörő Mátyás. 1950. Tempera, papír. 
Akasztott ember. 1950. Tempera, papír. 

Honvágy. 1960. Olaj, falemez. 
Séta a temetőben. 1960. Olaj, falemez. 
Raueni látomás. 1961. Olaj, vászon. 
Sápadt nap. Olaj, fa. 
Groteszk temetés. 1963. Olaj, vászon. 
Törmelékek mögött. 1964. Olaj, farost. 
Angyal. 1968. Olaj. fa. 

129 x 110 cm 

62 x 69 cm 
64 x 71 cm 
68 x 82 cm 
47x62 cm 
46 x 60,5 cm 
51 x 70,5 cm 

84 x 49,5 cm 
47,5 x 34,5 cm 
47,5 x 34,5 cm 
48 x 32,5 cm 

49 x 69 cm 
73 x 101 cm 
65 x 47 cm 
30 x 24 cm 

73 x 79 cm 
22 x 30,5 cm 

24x19 cm 

62 x 47 cm 
68 x 55 cm 
48 x 36,5 cm 
44 x 30 cm 
43 x 30 cm 
29 x 88 cm 

22,5 x 15 cm 
19,5 x 9 cm 
24 x 13,5 cm 
22,5 x 13 cm 
80 x 155 cm 
32 x 200 cm 
96 x 50 cm 
22 x 53 cm 
92 x 66 cm 
30 x 35 cm 
30 x 35 cm 



Gyász. 1968. Olaj, papír. 25,5 x 26,5 cm 
Szentendrei látomás. 1968. Olaj, papfr. 25,5 x 26 cm 
Egyszarvú. 1973. Olaj, papír. 33,5 x 23,5 cm 
Isten nevében. 1973. Olaj, vászon. 30 x 5 x 30,5 cm 
Zsennyei fohász. 1973. Olaj, vászon. 30 x 30 cm 
Csodálatos halászat. 1973. Olaj, vászon. 31 x 101 cm 
Asszonyok ünneplőben. 1976. Monotypia. 30,5 x 70,5 cm 

ORSZÁG LILI (1926-1978) 
Jeruzsálem falai. 1962. Olaj, farost. 60 x 112 cm 
Kopt betűs tryptychon. 1968. Olaj, farost. 61 x 90 cm 
Római fal. 1969. Olaj, papfr. 34,5 x 25,5 cm 
Ikonfal. 1970. Olaj, falemez. 125 x 100 cm 
Katedrális. 1970 k. Olaj, papfr. 50 x 34,5 cm 
Angyal. 1971 k. Olaj, papír. 25 x 35 cm 
Kopt betűk. 1972 k. Olaj, papír. 43 x 32 cm 
Kőtáblás kapu. 1972 k. Olaj, papír. 58 x 41 cm 
Frangmentumok. 1973 k. Olaj, papír. 50 x 34,5 cm 
Ikon. 1976. Olaj, papír. 49,5 x 34,5 cm 

KONDOR BÉLA (1931-1972) 
A két kerub. 1971. Olaj és ceruza, farost. 40 x 20,5 cm 

DIENES GÁBOR (1948 - ) 
Játék a térrel. 1977. Vegyes technika, farost. 100 x 120 cm 
Mozdulatok. 1977. Vegyes technika, farost. 100 x 70 cm 
Nászrepülés. 1977. Szén és pasztell, papír. 70 x 100 cm 
Meditáció. 1978. Vegyes technika, farost. 82 x 44 cm 
Renaisence. (Lila álom») 1978. Vegyes technika, farost. 7 5 x 45 c m 

NAGY GÁBOR (1949 - ) 
Portré. 1976. Vegyes technika, farost. 60 x 70 cm 
Tanyai történet. 1976. Olaj, fa. 51 x 41 cm 
Csősz és helikopter. 1976. Olaj, farost. 44 x 40 cm 
Tanyai postás. 1976. Olaj, farost 47 x 37 cm 
Tiszagáti portré I I I . 1976. Vegyes technika, papír 64 x 72 cm 
Major. 1977-1979. Olaj, farost 52,5x35,5 
Tanyai emlékmű. 1978. Olaj, farost 52,5x46 cm 
Horgászok és halászok I. 1979. Olaj, fa. 37 x 41 cm 
Horgászok és halászok I I . 1979. Olaj, fa. 39,5x41 cm 

MEDGYESSY GERENC (1881-1958) 
Ülő kislány. Terakotta. 34 cm 
Kislányfej. Terakotta. 26,5 cm 
Régészet. Terakotta. 42 cm 

ORBÁN ISTVÁN (1901-1979) 
Öregasszony. Színezett fa. 34 cm 
Parasztember. Fa. 43 cm 
Pásztor. Pácolt fa. 43 cm 
Gubás paraszt. Színezett fa. 39,5 cm 
Leány. Fa. 80 cm 
Leány. Színezett fa. 55,5 cm 
Apáca. Színezett fa. 38 cm 



Hosszú ruhás nő. Fa. 29 cm 
Barnaruhás nő. Színezett fa. 32 cm 
Menyasszony. Színezett fa. 48,5 cm 
özvegyek. Színezett fa. 22,5 cm, 23 cm 

/f 24,5 cm 
Bátyus öregasszony. Színezett fa. 21 cm 
Juhász subában. Fa. 19,5 cm 
özvegy. Színezett fa. 26,5 cm 
Piacra induló özvegy. Színezett fa. 24,5 cm 
Menyasszony. Fa. 21 cm 
Pista bácsi. Fa. 14 cm 
Hazafelé a hóban. (Öreg házaspár) Színezett fa. 17 cm, 17 cm 
Számadó gazda. Színezett fa. 15 cm 
Koldus a templom előtt. Fa. 15 cm 
Vénlány. Színezett fa. 16,5 cm 
Vénlány. Színezett fa. 15 cm 
Asszony szatyorral. Fa. 15 cm 
I nségkonyhás. Színezett fa. 20 cm 
Néger nő. Színezett fa. 13,5 cm 
Juhász. Színezett fa. 12,5 cm 
Gazda. Színezett fa. 15 cm 
Kertész kapával. Színezett fa. 17 cm 
Szemlélődő paraszt, fa. 15 cm 
Ballagó juhász. Színezett fa. 15 cm 
Juhász. Színezett fa. 15 cm 
Pirosruhás apáca. Színezett fa. 16 cm 
Szegény asszony. Színezett fa. 13 cm 
Asszony orvosnál. Színezett fa. 9,5 cm 
Kicsi öregasszony. Színezett fa. 10 cm 
Munkaszolgálatos. Színezett fa. 23 cm 
Sumér pap. Színezett fa. 21 cm 
Apáca. Színezett fa. 28 cm 
Nő korsóval. Színezett fa. 57,5 cm 
Kucsmás paraszt. Színezett fa. 27 cm 
Subás paraszt. Fa. 23 cm 
A szobrok 1964 és 1970 között készültek 

NAGY KÁROLY (1903-1978) 
Éneklők. 1969. Fa. 29 cm 
Fohászkodó. 1969. Fa. 37 cm 
öregasszony. 1975. Fa. 26 cm 

BORSOS MIKLÓS (1906- ) 
Ülő nő. 1973. Bronz. 18 cm 
Rácz Andrea portréja. 1978. Bronz. 11,5 cm 

VARGA IMRE (1923-) 
Radnóti. (E változat III., eredeti példánya). Bronz. 39 cm 

GESZLER MÁRIA (1941 - ) 
10 kerámia a „Téglák" с sorozatból. 
Homokszínű hacskar 
Tálak 



Kedves látogatók, 
engedjék meg, hogy néhány mondat erejéig én is megszólaljak. 
Kaposvárott születtem, a Virág utca 21. számú házban. 
Édesapám korai halála (1931) után Pécsre kerültem, 1957-től kezdődően pedig Budapesten élek 
Jogász vagyok, s mini országos gyermekvédelmi 
szakfelügyelő az Oktatási Minisztériumban dolgozom. 
Most ilyen módon térek vissza szülővárosomba, ahol gyermekkorom sorsdöntő 
kilenc évét eltöltöttem. 
Ajánlom e kiállítást régi-régi pajtásaimnak, itteni rokonaimnak, 
barátaimnak, a város művészetszerető közönségériek, 
a szépre fogékony gyermekeknek. Csak értő módon vezessék be őket — lépésről-lépésre — a 
művészetek világába. 
Immáron huszonöt éves gyűjtői tevékenységemnek egy-egy állomása volt a gyűjtemény pécsi 
(1970) és veszprémi (1978) bemutatás. Megjelent róla néhány írás is. 
Remélem, lesz rá módom, hogy magam is megírjam a gyűjtemény „történetét"', 
ama szellemi háttérbe ágyazottan, 
amelyben létrejött és folyton-folyvást alakult. A XX. századi művészettel, a művészet egyes 
alkotóival kapcsolatos véleményemet már eddig is egy sor tanulmányban próbáltam 
megfogalmazni. (Egry Józsefről, Gadányi Jenőről, Bene) Gézáról, Ország Liliről.) 
Kérdezgetik tőlem, mennyi pént kapok azért, hogy gyűjteményemet 
közszemlére bocsátom. Semennyit. Hogy mégis „kockára teszem" a művek 
épségét, annak egyszerű az oka: szeretnék hozzájárulni a hozzáértők öröméhez, a még csak 
érdeklődők szemny'nógatásához, a nem provinciális, de sajátos 
karakterű képzőművészeti kultúránk egyfajta, a 
gyűjtemény tavalyi kiállítása óta is valóban táguló horizontú (Dienes Gábor, Orbán István, Nagy 
Károly, Gesz 1er MáriaiNagy Gábor) együttesbe szervezett bemutatásához. 
Nem kérek érte cserébe a nézőtől különösebb erkölcsi elismerést sem, mert az 
igazi érdem azoké, akik a műveket megalkották. Ezzel természetesen 
nem tagadom konkrétan és általában sem a gyűjtő kitapintható és lemérhető kulturális 
érdemeit. 
Mégjnéhány szót talán a kiállítás rendezéséről, azért is, mert bármi/yen gyűjtemény vagy 
kiállítás jó e/rendezését fontos hozzájárulásnak tartom ahhoz, hogy 
az egyes műveket valódi mivoltukban önállóan is, 
és nem ,/nanipuláltan'', együttesüket pedig 
összefüggéseikben ismerhessük meg. 
Egry József így ír az alkotás folyamatáról: „Először a látottakat ismertté, az 
ismerteket tudottá, a tudottakat élménnyé, az élményeket 
magasztossá kell tennünk, hogy művészeteti hozhassunk létre." 



Úgy gondolom, hogy a műalkotásokat is csak ilyen 
módon lehet megközelíteni és a Rilke-/ szeretettel elfogadni, hogy 
élményekben részesíthessenek 
bennünket. 
Száz műalkotás százféleképpen rendezhető el, de az adott alkalommal, 
az adott térben jól csak egyféleképpen. (Ezért lenne 
izgalmas kísérlet egy kiállítást például két-három rendezésben bemutatni. Micsoda különbségek 
lennének az „interpretálásokban"!)-A jelen kiállítás 
szempontjából 
nem egészen kedvező térbeli és rendezési 
lehetőségek ellenére igyekeztem úgy elhelyezni a müveket, hogy 
a türelmes látogató előtt az egyes művek, valamint a 
gyűjtemény egészének mondanivalóját is kifejezésre juttassa. így talán még egy 
kisebb kollekció is érzékeltetheti, hogy sokszínű újabbkori 
képzőművészetünk megteremti újabb és újabb értékeit. 
Vallom, hogy esztétikai érték-teremtés kizárólag „totális" műalkotásokban jöhet 
létre, és azokon a határokon belül, ahol az értékhordozó 
művek megszülethetnek. 
Feladatunk, úgy vélem, „csak" annyi, hogy minden tekintetben jól 
sáfárkodjunk szellem 'nemzeti kincseinkkel. A ragyogó 
példák — itt, Kaposvárott is —, és a lelkes hozzáértők munkálkodása végül is meggyőznek és 
végső soron optimistává tesznek a tekintetben, hogy érdemes meghozni minden 
áldozatot közművelődésünk e/őbbrevite/éért. 

RÁCZ ISTVÁN 

KRITIKÁK A GYŰJTEMÉNYRŐL 

Szabadi Judit: Egy budapesti magángyűjtemény. Dr. Rácz István gyűjteménye. Műgyűjtő. I. évf. 1961/1. szám. 
Szabadi Judit: A gyűjtemény pécsi kiállításának megnyitója. 1970. Kézirat. 
Szabadi Judit: Képgyűjtés és hitvallás. (Dr. Rácz István magángyűjteménye) Jelenkor. 1971/2. szám. 
Németh Rudolf: (Zürich): Részletek egy levélből. A Bakonyi Múzeumban 1978-ban rendezett kiállítás kataló

gusának előszava. 
Pogány Ö. Gábor: A gyűjtemény veszprémi kiállításának megnyitója. 1978. Hangszalag, kézirat. 
Heitler László: A műgyűjtő magányossága. Dr. Rácz István képzőművészeti gyűjteménye. Veszprémi „Napló . 

1978. aug. 5. 
Bodri Ferenc: A modern magyar képzőművészet jeles alkotásai a veszprémi Bakonyi Múzeum termeiben. 

Dr. Rácz István gyűjteménye. Elhangzott a Magyar Rádióban. 1978. Kézirat. 
Németh Lajos: A jelen kiállítás katalógusának előszava. 



Borsos Miklós: Rácz Andrea portréja 



farga Imre: Radnóti 
liil 





^^ Orbán István szobrai 

Nagy Károly: Éneklők 1969. 





Dienes Gábor: 
Meditáció 1978. 

C Nagy Gábor: 
Portré 1976. 
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