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kutatások kezdték azt mutatni, hogy a brit közönség nagy 
többsége úgy érzi, neki bocsánatot kellene kérnie »megbot-
ránkoztató« könyvéért.” (136.)
5. Mivel e sorok szerzôje nem ellenôrizte, hogy a JO-
SEPH ANTON-ban idézett megnyilvánulások valóban 
ilyen formában hangoztak-e el, tulajdonképpen va-
lamennyi idézet elé odaértendô a „Rushdie szerint” 
megszorítás. Mindez nem a recenzens bizalmatlan-
ságára, mint inkább pedantériájára utal.
6. A XVII. század végén hozott Blasphemy Act csak az 
anglikán vallást védte. A törvényrôl folytatott vitákban 
a XXI. század elején a kiterjesztés csak az egyik ja-
vaslat volt, végül 2008-ban a törvényt hatályon kívül 
helyezték.
7. A gondolat egészen szürreális: szigorúan véve min-
den vallás „istenkáromló” az összes többi vallás szem-
szögébôl nézve.
8. Pedig utóbbin meg is botránkozhatna: míg a hit 
vagy hitetlenség másodlagos egy politikusnál, addig 
a humorérzék hiánya komoly fogyatékosság.
9. A KÖZÉPKOR ALKONYA. AZ ÉLET, A GONDOLKODÁS ÉS A 
MÛVÉSZET FORMÁI FRANCIAORSZÁGBAN ÉS NÉMETALFÖLDÖN 
A XIV. ÉS XV. SZÁZADBAN. Európa, 1979 [1919]. 155–
161.
10. AZ APRÓ DOLGOK ISTENE is lenyûgözô könyv – ennek 
az írásnak a szemszögébôl fôleg azt érdemes kiemel-
ni, hogy megmutatja: az indiai társadalmon belül is 
lehetnek olyan, szakadékszerû távolságok, amelyek-
hez képest eljelentéktelenedik például a középosz-
tálybeli indiaiak és a britek egymáshoz viszonyított 
mássága.
11. „Veszedelmes hatalom van egy kormány kezében: a jog, 
hogy meghatározza, mit olvassunk és mit ne... Indiában 
ezzel a hatalommal valószínûleg visszaélnek” – olvassa „a 
világ legnagyobb demokráciájának” vezetôi fejére Rush-
die (138.). Dzsaváharlál Nehru 1929-es megnyilvánu-
lását idézte.
12. Valószínûleg fiktív levelét: „azon kapta magát, hogy 
ezer levelet fogalmaz a fejében, és kilövi ôket az éterbe, mint 
Bellow Herzogja, félôrült rögeszmés vitairatokat, amelyeket 
valójában nem küldhetett útjukra” (214.). A levelekben 
újságokat, írótársakat, politikusokat, vallási vezetôket, 
a brit miniszterelnököt, Istent (326–327.) vagy akár 
a „kedves Vallást” szólítja meg (363. k.). A recenzens 
kedvence: „Kedves Robinson Crusoe! Tegyük fel, hogy az 
Ön társaságában négy állig felfegyverzett Péntek van. Na-
gyobb vagy kisebb biztonságban érezné magát?” (216.). 
Illetve... Péntek származására gondolva ezt a poént 
értelmezhetjük-e a polinéz népeknek címzett gunyo-
ros megjegyzésként is? 
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Mûértôk köreiben kivételes érdeklôdést keltett 
2013 végén egy mindössze néhány napig meg-
te kinthetô kiállítás a budapesti Kieselbach Ga-
lé riában. Váratlan hirtelenséggel került elô rej-
tekhelyérôl az 1981-ben elhunyt Kövesi István 
mészáros eddig szinte teljesen ismeretlen, gaz-
dag mûgyûjteménye, amely tartalmaz jó néhány 
korszakos jelentôségû festményt is. A gyûjtô 
tizennégy éves korában, apja mellett, a vácrátóti 
mészárszékben tanulta ki a mesterséget, 1939-
ben munkaszolgálatra hívták be, 1944-ben Maut-
hausenbe hurcolták, három testvére meghalt, ô 
túlélte az üldöztetéseket. Visszatért a szakmá-
ba, de az üzletet államosították, így a kôbányai 
növényolajgyárban lett segédmunkás. Új élete 
1957-ben vette kezdetét. Mikor az izraelita hit-
község kóser hússzékének a vezetôje, Grüner 
Endre disszidált, Kövesi István vette át a Csanády 
utcai hentesüzletet. S hasznos ötlettel növelte a 
jövedelmét, a feleségével otthonában készített 
üveges savanyúságokat: kovászos uborkát, csa-
lamádéval töltött zöldparadicsomot, az állami 
boltokban nem kapható csemegéket. Meg gaz-
da godott. Egy barátjától kapta a hasznos taná-
csot, hogy a mûgyûjtés a legjobb befektetés, 
kövesse a jól keresô és mûvészekkel barátkozó 
orvosok, mint például az írókat gyógyító Tompa 
Kálmán, a gyermekgyógyász Gegesi Kiss Pál 
vagy a fogorvos Kunvári Bella példáját, vásárol-
jon festményeket. Lásson neki a gyûjtésnek mi-
elôbb, mert a professzorokkal már komoly ver-
senyre keltek a maszek kisiparosok: Barna Jenô, 
a Keleti pályaudvar-közeli táskás egy gazdag 
kötôssel cserélgeti a Vaszary- és Czóbel-képe ket 
a Luxor kávéházban. A kitelepítettek lakásaiból 
kincsek kerültek elô, a nagypolgárok szorultuk-
ban sorra adják be a festményeket a Bizományi 
Áruház Vállalathoz, olyannyira, hogy a BÁV 
immár árveréseket rendez. Az árverések iránti 
megnövekedett érdeklôdés következtében na-
gyobb helyiség után kellett nézni, a BÁV 1969-
tôl a MOM mûvelôdési ház nagytermét vette 
igénybe.

Kövesi István megfogadta a tanácsot. Jó ér-
zékkel válogatott a gazdag felhozatalban, szí-
vesen hallgatott a BÁV-nál dolgozó mûvé szet-
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tör ténészek és becsüsök szakvéleményére. Sze-
ré nyen élt, kuporgatta a pénzt, s végül már volt 
olyan aukció, ahol 160 ezer forintot költött. 
A képek sûrû sorokban függtek a lakása falain, 
vagy stószolva álltak a falak mentén. Míg Tompa 
Kálmán doktor büszkén mutogatta gyûjtemé-
nye vásárolt vagy gyógykezelésért kapott kin-
cseit a barátoknak (egy „Giorgione-tájkép” volt 
a szeme fénye, amelyrôl sajnos idôvel kiderült, 
hogy nem Giorgione mûve), Kövesi nem enge-
dett avatatlan vendéget a belsô szobákba. Még 
tanácsadója, Kolozsváry Mariann sem jutott tíz 
éven át a konyhánál tovább.

A jó szemû, rámenôs mészárszékvezetôt egyre 
hevesebben kapta el a gyûjtés láza, megtanulta, 
hogyan lehet árverésen vagy galérián kívül, kéz 
alatt vásárolni, s miként teremthet kapcsolatot 
mûvészekkel vagy mûvészözvegyekkel. Kol lek-
ció jába pompás darabok kerültek. Csak egy pél-
da: 16 000 forintért vásárolta meg azt a korai, 
fauve-os Ziffer Sándor-csendéletet, amely nem-
rég a párizsi Musée d’Orsay magyar festészeti 
ki állításának az egyik gyöngyszeme volt. Anna 
Margittal éveken át állt üzleti kapcsolatban, a 
kortárs nyugati mûvészet által inspirált s emi-
att mellôzött festômûvésznô tucatjával adott 
el Kö vesi Istvánnak képeket, rajzokat a saját 
anya  gá ból és koncentrációs táborban megölt 
férje, Ámos Imre hagyatékából. (Grafikai la po-
kat varázsolt elô az ágynemûtartóból.)

Molnos Péter, a Kieselbach Galéria állandó 
katalógusírója és mûvészettörténésze újból ala-
pos munkát végzett, a szép kiállítású kötet be-
mutatja és részben kommentálja a gyûjtemény 
anyagát, még az abból eladott, máshová került 
festményeket is.

Rippl-Rónaitól tizenhárom kép található a 
Kövesi-gyûjteményben. Megkapó egy atipikus 
tájkép, melyet a mûvész akkor festett, amikor 
barátja, Aristide Maillol 1899-ben meghívta a 
családjához, a katalán vidékre. A teraszos mû-
ve léssel megmunkált, széles domb alján hajla-
dozó figura Ferenczy Noémi gobelinterveit idé-
zi emlékezetünkbe. Ez a Rippl-Rónai-mû nem 
volt népszerû, mert nem volt tetszetôs. Szilágyi 
Sándor sírkôfaragó az 1934-es hagyatéki auk-
ción vásárolta, és valamikor a kádári idôkben 
adta el. Ma teljes szépségében értékeljük a kva-
litásait. Kövesihez került a jellegzetes LAZARINE 
PAPAGÁJJAL-portré is, a festô feleségérôl. Ez már 
színes, csendéletes, enteriôrös fômû.

Kövesi István szinte újra felfedezte Perlmutter 
Izsákot, akitôl tíz képet vásárolt. Genthon István 
nem méltányolta a festôt. Ezt írta: „Egymás mel-
lé dobott, éles színei felelôtlen tarkaságban állanak 
össze.” Épp a merev Perlmutter-képek rontják 
a festô hitelét, míg a laza kompozíciói, az „egy-
más mellé dobott színekkel” mestermunkák, jelzik: 
mit tanult a jómódú fiatal mûvész Párizsban, 
majd pedig mire inspirálta az, hogy egy ideig 
Hollandiában élt. Minél szabadabban kompo-
nál, annál meggyôzôbb. Perlmutter 1932 tava-
szán tüdôgyulladásban halt meg. Vagyonát a 
zsi dó hitközségre hagyta, ebbôl alapították meg 
a Zsidó Múzeumot. Leánya az elsô világhábo rú 
idején egy perzsa fôherceghez ment feleségül, 
hamar megözvegyült. Ahmed Al Mirzáné bér-
házat örökölt, az Andrássy út 60. épületét. Naiv 
módon a szervezkedô nyilas pártnak adta bér-
be, így lett ez 1945 után ÁVO-központ, miköz-
ben a perzsa fôhercegnét kitelepítették Do mosz-
lóra répát kapálni. Haláláig ott élt. Mit sejtett 
minderrôl ô, a finom vonású leány, aki Perlmut-
ter 1929-es portréján ábrándosan mosolyog?

A Vaszary-anyag különlegessége az 1900 kö-
rül született Mercur-plakátterv, toulouse-laut-
reci minôségû, sárga-kék-fekete grafika, vala-
mint a „Corrida”, a spanyol bikaviadal-élmény. 
Vaszary János MODELL címû képe korábban Ne-
mes Marcell híres gyûjteményében szerepelt. 
Ô dúsgazdag szénkereskedô volt a virágzó ma-
gyar kapitalizmus idején, neki El Grecóra, Go-
yára, fél tucat Cézanne-ra, Renoirra, Gauguinre 
is telt. Kövesi Istvánnak a kádári idôkben ilyes-
mire nem.

Kövesi rendszeres Fillér utcai látogatásai a 
pénzszûkében lévô Anna Margitnál igen ered-
ményesek voltak. Jelentôs mûveket vásárolt, 
és személyes dedikációkat is kapott. Tizenegy 
Ámos Imre-kép került a gyûjteményébe, pél-
dául az imaszíjas fej az átszellemült ifjúról. 

Ízlések és pofonok különbözôk – szól a mon-
dás, de nem kizárólag ízlés kérdése, hogy saját 
kánonunkban hová sorolunk egy-egy mûvészt. 
Besorolásomban a nagy sikerfestôk, akiknek a 
mûveibôl Kövesi István természetesen nem mu-
lasztott el vásárolni, tetszetôsségükkel, kérdéses 
mélységükkel többnyire az általános értékelé-
sükön alul kapnak helyet. Kieselbach Tamás 
pontosan tudja, mi az európai mércével mért, 
meggyôzô mûvészi alkotás, és azt is, hogy mi 
mennyit ér vagy érhet. Lehet, hogy nem veszi 
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tôlem jó néven, ha nála kevésbé értékelem a 
tarka és bravúros Aba Novák-kompozíciókat, 
Kádár Béla túlzott sokféleségét, Scheiber Hugó 
németes utánérzéseit. Azt pedig valószínûleg 
nem bocsátja meg nekem, hogy Bortnyik Sán-
dor, a korábbi reklámgrafikus, számomra épp-
oly mesterkélt – bármily jól komponáljon is –, 
mint explakáttervezô társa, Victor Vasarely. Elek 
Artúr látta úgy a Bortnyik-mûveket, mint én: 
„Öncélú újszerûségrôl, steril architektonikus me rev-
ségrôl” írt képei láttán. Mûkereskedelmi szem-
pontból persze szenzációt jelent, hogy a Köve-
si-gyûjtemény megtekinthetôsége révén korai, 
rég nem látott Bortnyik-képeket lehet elemez-
ni. S az is fontos, hogy ha Kövesi nem teremtett 
volna személyes kapcsolatot az idôs mesterrel, 
ezek a Bauhaus ihlette értékes kompozíciók ja-
varészt külföldre kerültek volna. 

Molnos Pétert bizonyára szorította az idô a 
hasznos és pontos Kövesi-katalógus szövegének 

megírásakor, nem írja le a gyûjtemény néhány 
kiemelkedô remekmûvének keletkezéstörténe-
tét, de említhetjük, hogy e nem mindennapi 
kollekcióban ott találjuk Ferenczy Károly ÖKÖR-
CSORDA címû érdekes, szép képét, Egry József 
egy 1908-as és egy 1930-as fontos alkotását, él-
vezhetünk továbbá egész sor elsôrangú Med-
nyánszkyt, egy tipikusan misztikus Gulácsyt (FE-
HÉR GYÖNGYÖS LÁNY), és olyan nagy festôk mun-
káit sorolhatjuk, mint például Derkovits, Szônyi, 
Berény, Barcsay, Czóbel és Csók. Amikor elmu-
laszthatatlan alkalom adódott, Kövesi István 
akár Lotz Károly-képet is vásárolt, bár ez ke-
véssé illett a gyûjteményébe. Ha mûalkotások 
helyett aranyba, ékszerbe fektette volna a pén-
zét, a neve nem maradt volna fenn. S nem telt 
volna megelégedett öröme abban, hogy ottho-
nában a kanapén ülve élvezte nagy mesterek 
istenadta tehetségét.

Sárközi Mátyás 


