
C
zigány Dezsőként 
vált ismertté az 
a festő, aki 1883-
ban született Bu-
dapesten, eredeti 
nevén Wimmer 

Dezső volt. Első felesége halála 
miatt is megvádolták, de tisztázta 
magát, később egyik éjszakai kó-
borlása során egy férfi t lőtt agyon, 
azt önvédelemnek állította be, azt 
is megúszta. 1937-ben már egyér-
telmű volt, hogy mit tett, hiszen 
maga vallotta be egy hátrahagyott 
levélben: kiirtotta a családját. 
Megölte a lányát, az unokáját és a 
harmadik feleségét, majd saját ma-
gával is végzett. Ha egy ismeretlen 
magánemberről írták volna ezt egy 
rendőrségi jelentésben, sokakban 
csak felháborodást és megrökö-
nyödést váltott volna ki, csakhogy 
Czigány Dezső festő is volt, képei 
ma is milliókért kelnek el, az egyik 
legkeresettebb magyar művész a 
huszadik századból.

Jogosan merül fel a kérdés az 
olvasóban: megvásárolnánk-e a 
festményeit, ha megtehetnénk? 
Mennyire befolyásolja egy műal-
kotás értékét az, ha ismerjük a 
művész vagy a szerző magánéle-
tét? Sebestyén-Spielmann Mihály 
marosvásárhelyi művészettörté-
nész úgy véli, a legtöbb műalko-
tás alkotójától függetlenül is él, de 
az alkotó életével izgalmasabbá, 
érdekesebbé válhat. „A művésze-
tet »fogyasztó« közönség legke-

vésbé tudja, hogy a művész mi-
lyen magánéletet élt. A mű abban 
a pillanatban, ahogy az alkotó 
kezéből kikerült és nyilvánossá-
got kap, azaz megnézik, eladják, 
rábízzák, elkezd önálló életet 
élni. Azt csak mi, fi loszok tudjuk 
általában, hogy ez a derék ember 
micsoda gazember volt. De miért 
is? Villonról köztudott volt, hogy 

gonosztevő volt, felakasztották, 
mégis a Villon-verseknek a har-
mincas években óriási divatjuk 
támadt. Faludy át is írta őket, an-
nak is akkora sikere volt, hogy az 
eredetire is visszavetült a fénye” – 
magyarázza a művészettörténész.

Az értékét önmagában
hordozza

Ugyanakkor van, amikor a poli-
tika lép fel a művekkel szemben, 
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Számít-e a sztori 
a festmény mögött?

A Vatikáni Múzeumban ott 
vannak Caravaggio fest-
ményei, de róla tudjuk, 
hogy a fiúkat szerette, 
őket festette, nőket szinte 
soha. A pápaság, amely 
az egyneműek szerelme 
ellen van, ezt a festőt 
kiteszi a falra, mert nagy-
szerű, értékes festményei 
vannak.

Adolf Hitlert nem azért utálják a legtöbben, mert rossz festő volt, ám óhatat-
lanul is feltesszük a kérdést: kiaggatnám-e a szobám falára a festményét, 
ha jó festő lett volna? Egy deviáns, környezete számára is veszélyes művész 
élete megpecsételi-e az alkotásait, vagy el tudunk-e vonatkoztatni attól, 
hogy például Czigány Dezső kiirtotta a családját, majd önmagával is végzett? 
Esetleg attól, hogy François Villon köztudottan gazember volt, fel is akasz-
tották érte. Művészettörténésszel és műkedvelőkkel jártuk körbe a kérdést: 
számít-e a sztori a festmény mögött?
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