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P R E M I E R :  E X K L U Z Í V

Eleni ösztön
Ráérzés? Tapasztalat? Felkészültség? Ösztön? Mi segíti az eligazodást a „hamis vagy valódi?”
útvesztõiben, legyen szó szakmáról, privát szféráról vagy a mindannyiunk közérzetét meg-
határozó pandémiáról. A mûkincskereskedelem és a társasági élet ikonikus nagyasszonyát, 
a görög származású Eleni Koranit impozáns budai villájában kereste fel a Premier. FOTÓ: EMMER LÁSZLÓ

Belváros ékkövének számító
Ernst Galéria társtulajdonosát
sokféleképpen szokták nevez-

ni: mûkincskereskedõ, mûvészeti
szakértõ, a magyar kultúra nagyköve-
te, a Honthy-díj alapítója, a Budapesti
Operettszínház tiszteletbeli nagykö-
vete és 20 éve a Belvárosi Görög Nem-
zetiség elnöke.

Beszélgetésünk elsõ percei rögvest
igazolják az utóbbi titulust, nagyon is
megõrizte temperamentumos, cél-
orientált, görögös gondolatvilágát. Az
identitást firtató elsõ kérdésünkre le-
szögezi: Görögország a hazája, Ma-
gyarország az otthona, a magyar mû-
vészet pedig a szenvedélye.

De honnan is indult ez a rendkívüli
életút? 1995-ben egy éjjeli repülõgé-
pen találkozott az osztrák mûkincske-
reskedõ Ernst Rene Wastllal. Három
hónap után eljegyzés következett, és
két évvel késõbb tartották a saját
„bazi nagy görög lagzijukat”. Két
kamaszgyermekük van: Akilina és
Maximilian. 

Bár eredetileg orvosnak szánták
szülei, de az Ernsttel való találkozás
megpecsételte sorsát: a mûkereske-
delem izgalmas világa teljesen beszip-
pantotta. Elsõ galériájukat 1997-ben
nyitották a Károlyi-palota szomszéd-
ságában, majd amikor az alig egy sa-
rokra található Centrál Kávéház újra-
nyitásáról kezdtek cikkezni, tudták, a
történelmi kávéház mellett a helyük.
Megvásárolták az omladozó, valaha

szebb napokat látott, impozáns sze-
cessziós portálú fodrászüzletet, és
belevágtak a felújításba. Ez akkor ha-
talmas vállalásnak bizonyult, a precíz,
minden részletében korhû restaurá-
lás évekig tartott, végül 2002 májusá-
ban megnyílt az Ernst Galéria, ezt kö-
vette a 2008-2009-es világválság kel-
lõs közepén egy újabb szalon megnyi-
tása a Zrínyi utcában. 

Büszkék arra, hogy építész körök-
ben mindkét galériát mint követendõ
példát említik. Míg az Irányi utcai sze-
cessziós portál számtalan szakmai
publikációban jelent meg, addig a Ba-
zilika közeli galéria éppen modern
megoldásaival vívta ki a szakma elis-
merését.

Mára megkerülhetetlen szereplõi
lettek a magyar mûkereskedelemnek.
Eleni az évek során vérbeli profivá
nõtte ki magát a férje oldalán. Kialakí-
totta saját klientúráját, hazai és nem-
zetközi gyûjtemények alapítója és
gondozója lett. Sok aukciós rekord az
õ nevükhöz fûzõdik, a mûkereskedel-
mi piac utolsó 10 évének ízlését for-
málták és alakították. Akár mondhat-
nánk: elemi ösztön dübörög benne, ha
mûvészetrõl van szó.

Elenit itthon a közélet nagyasszo-
nyaként tartják számon, hatalmas
kapcsolati tõke veszi körül, ismerõsé-
nek mondhat sztárokat, az európai
arisztokrácia, az üzleti élet, a magyar
és nemzetközi közélet elismert tag-
jait. Õt is szinte mindenki ismeri – a
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RIPPL-RÓNAI JÓZSEF: PÁRIZSI NÕ

mûkereskedelem diszkrét, elitista
berkein túl is. Nevéhez fûzõdik a mo-
dern magyar festészet ikonikus képé-
nek, Rippl-Rónai József Kalitkás nõ I.
címû festményének hazahozatala az
Egyesült Államokból, Rippl-Rónai Me-
netelõ Francia katonák, 1914 címû
mûvének a párizsi Musée d’Orsay
gyûjteményébe történt integrálása,
valamint Tihanyi Lajos Pont Saint-
Michel, 1908 címû képének rekord-
áron (264 millió Ft) történt megvásár-
lása, mely paradigmaváltást eredmé-
nyezett a magyar mûkincspiacon.

„A munkám a hivatásom, egy életre
szóló szenvedély. Ez nem egy napi 8
órás munkakör. Itt nincsenek hétvé-
gék vagy esték. Amikor felbukkan a
tárgy, azonnal kell reagálni – vallja
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Eleni. – Az Ernst Galéria lassan ne-
gyedszázada mûködik, de 1996-ban
többszörös hátránnyal indultunk.
Nem volt könnyû, mert ez nem egy be-
fogadó szakma, itthon különösen nem
az. A görög-osztrák identitásunk ré-
vén nem ismertük a magyar mûvésze-
ket, és fiatalok voltunk az 90-es évek
meghatározó szereplõi mellett. De
hittük, hogy tudással, szakmai alázat-
tal és egy más szemlélettel elõbbre tu-
dunk jutni. Sok mindenben mást csi-
náltunk, mint a többiek, például min-
den bútort restauráltunk, a festmé-
nyek egyedi kézi keretet kaptak, a mû-
tárgyak mellett szerepelt egy leírás az
alkotóról és a korszakról, vétel esetén
pedig a darab mellé mindezt odaadtuk
– megosztottuk a tudásunkat. Az
internet és lézeres nyomtató nélküli
világban kihívás volt létrehozni ezt a
szolgáltatást. Senki sem foglalkozott
ilyesmivel, vagy invesztált ilyesfajta
passziókba.

Az utóbbi évtized technikai fejlõdése
óriási változást eredményezett a mû-
kereskedelemben. Mára már mindenki
aukciót tart. Bár gazdaságilag biztosan
okos döntés lett volna, mi kitartottunk
a klasszikus galéria mûködésének ér-
tékei mellett. A kliensekkel, gyûjtõkkel,
mûvészeti szereplõkkel való szoros in-
tellektuális kapcsolat kialakítása, a be-

szélgetés, az együttgondolkodás esz-
szenciális. Mindig arra törekedtem,
hogy értéket adjak és közvetítsek. Ha
az igaz-hamis kérdéskörrõl beszélünk,
akkor azt kell mondanom, hogy az em-
beri kapcsolatok õszinte ápolása min-
dennél többet ér, különösen a korona-
vírus-járvány alatt.”

A hollófekete hajú asszony tevékeny
felhasználója a közösségi médiának,
pedig csak négy éve regisztrált a
Facebookra – hosszú évekig ellenállt,
végül úgy döntött, a saját nevén indít
profilt. Ahogy mondja, az Ernst Galé-
ria nem tudta volna bemutatni, kom-
munikálni azt a sok, változatos tevé-
kenységet, amiben szerepet vállal:
nemzetiségi ügyek, színházi és köz-
életi mecenatúra, Raoul Wallenberg-
gel kapcsolatos kutatások, ékszerter-
vezés, filmforgatások, fogadások,
csak néhányat említve. 

Habár a Facebook és az Instagram
messzirõl sem a valódi arculat bemu-
tatásáról híres, Eleni nagyon határo-
zott abban, hogy az igazi énjére irá-
nyítsa a reflektorfényt. Láthatjuk az
üzletasszonyt, az anyát, a feleséget, a
barátot, a kultúra elkötelezettjét és
alakítóját, a mecénást. Hétköznapjai-
nak fénypontjait ugyanúgy megosztja,
mint a magán- és szakmai életben
megtett mérföldköveket.

„Számomra kiemelt jelentõséggel
bír, hogy minden igaz legyen, amit itt
megmutatok. Ez a hitelesség. És az én
szakmámban, életemben ez a fizetõ-
eszköz. Például ott látható a Csáky-fej
a zongorán, pontosan úgy, mint a teg-
napi fotómon. Sokszor megjegyzik,
hogy nagyon jól megkomponált mind-
két felület, és biztosan egy kreatív
csapat dolgozik ezen nap mint nap.
Nem. Ezt én kezelem és osztom meg a
velem történt eseményeket, a mûtár-
gyakat vagy az impressziókat. Az én
gondolataim és érzéseim. Mûalkotá-
sokat csupán 3-4 posztonként szok-
tam elhelyezni. A diszkréció szak-
mánk alappillére, így azt, hogy milyen
mûtárgyat mutatok meg, százszor át-
gondolom, mielõtt a nyilvánosság elé
tárom.”

Novemberben a TEDx-konferencia
egyik meghívottjaként – korábban Bill
Gatestõl Bonóig a világ kiválóságai ad-
tak elõ a programsorozatban – arról
beszél, mi igaz és mi hamis. Motiváció-
ról, szenvedélyrõl és kíváncsiságról. A
szabadságról. Arról is szól, hogy miért
adományozott a koronavírus-járvány
második hullámában a Budapesti Ope-
rettszínháznak két és fél millió forint
értékben teszteket, és miért fordít fi-
gyelmet, energiát és pénzt mûvészet-
ápolásra, mûvészpártolásra.

ELENI ÉS ERNST A KÉT REKORDER TIHANYI LAJOS-FESTMÉNNYEL

ölgyeim és uraim, mondta a bûvész, és elhangzott
az a mondat, amit a gyerek most hallott elõször éle-
tében, de mindenki más unja, igényesebb bûvészek

már kerülik is, hogy nem csalás, nem ámítás. És akkor repül-
tek a kártyalapok, és elõkerült az üres dobozból egy kiskutya
(a nyúl már lejárt lemez), meg a porondra felhívott vendég fü-
le mögül egy pénzdarab. Aztán folytatódtak a csodák, jöttek
az újabb és újabb számok, akrobaták és bohócok, mindegyik-
ben az volt az újítás, mint a bûvésznél, hogy nyúl helyett kis-
kutya, lejárt lemez után lejárt lemez.

Azért, mondta a kisfiú, az tényleg varázslat volt, ugye, és
megnevezte a bûvész egyik mutatványát. Igen, mondta az
anya, a cirkuszsátor mellett mentek el, a HÉV-megállótól nem
messzire volt, biztos minden évben itt van, de õk csak most
vannak itt elõször, mert nyáron költöztek Budakalászra, elõt-
te a belvárosban laktak, de kicsi volt, meg zajos és büdös,
meg hát olyan alakok voltak az utcán, hogy a gyereket biztos
nem lehet egyedül elengedni sehová, még a sarki kisboltba
se, ha mondjuk, elfogy otthon a kenyér.

Egy elkerített rész volt a sátor mellett, lakókocsik, ketre-
cek. Ott hallotta az anya, hogy vitatkoznak. A gyerek nem vet-
te észre, hogy az egyik a bûvész, mert itt nem nézett ki annak,
csak Janinak, ahogy a másik megszólította, hogy igenis meg
kell csinálni, Jani, és nem vehet fel mindenre egy külön em-
bert, ma is alig voltak, és az állatoknak is enni kell. Mibõl? De
azt én már nem csinálom, mondta a ko-
rábban bûvész, most Jani, az én ke-
zeimmel olyat nem lehet. Azt csinálod,
amit mondok, mondta a másik, aki
egyébként az este során a mûsorszá-
mokat mondta be, s amúgy a cirkusz ve-
zetõje volt. Az anya nem merte azt érez-
ni, amit érzett, mert a gyerek olyan lel-
kes volt. Hazaértek, az apa már otthon
volt, azért nem volt velük, mert a kez-
désre nem tudott volna odaérni. Valójá-
ban oda tudott volna, de ezt mondta,
mert azt nem akarta mondani, hogy
utálja a cirkuszt.

Minden rendben, kérdezte a feleség. Igen, mondta a férj. A
férjek egyrésze hallgatag, ami a házasság elején még titokza-
tos, mert azt lehet hinni, mindegy, a lényeg, hogy késõbb nem.
Lefektetem a gyereket. Jó, mondta a férfi, és hogy várlak. Ma
tudod, hogy. Tudom, mondta a férfi.

A nõ egy kicsit elaludt a gyerek mellett, egy óra múlva jött
ki. Ébren vagy még, kérdezte. Igen, mondta a férfi, s hogy
mindent tud. Mit, kérdezte a nõ, mintha nem lenne olyan, hogy
minden. Akkor a férfi mondta, hogy tudok arról, akivel, s hogy
valaki még a gimibõl, aztán konkrétan is megnevezte, amikor
összekerültek, elmondták egymásnak, hogy kik voltak koráb-
ban, nem mindenkit, csak a fontosabbakat, hogy voltak egyéj-
szakások is, arról hallgattak. A nõn nem látszott semmi, olyan
volt épp, mint egy férfi, amikor rajtakapják, én ilyet sohasem,
volt az arcára írva. Készült erre a jelenetre, hogy majd, mond-
juk, nem mára volt tervezve, hanem nemsokára elõjön az új
kapcsolattal, helyesebben azzal pont nem, hanem a válással,
s hogy ez azért van, mert a férfi úgy viselkedett, ahogy, hogy
mennyit kérte, hogy szeresse, és hogy legyen vele többet, ez
nem olyan nagy kérés. Nem, azt nem árulja el, hogy van egy
külsõ kapcsolat, hanem majd úgy csinál, hogy nincs, hogy
majd szeretné, ha lenne, mert õ már belebetegszik ebbe az
érzelmi ínségbe, amit a férje mellett meg kell élnie, dehát ed-
dig házas volt, és õ olyat, hogy megcsalás, nem csinál, mert
az szemét dolog.

H Erre készült, csak még nem látta elérkezettnek az idõt,
mert az a férfi, aki be volt tervezve, még nem látszott elég
megbízhatónak a jövõ tekintetében, és õ olyan volt, hogy min-
dig biztosra ment. Amikor gimis volt, már akkor is úgy szakí-
tott, hogy a következõ már be volt biztosítva, már meg volt
neki mondva, hogy csak egy hét, legfeljebb kettõ, és leszámol
az épp aktuális kapcsolattal. Most is ezt akarta, hogy bizton-
ságosan tudjon válni, esetleg megszerezni a budakalászi há-
zat, a férje majd vesz másikat, bár ez a ház száz százalékig a
férfié volt. De a gyerek mégiscsak nyomós indok, azt mindig a
nõnél hagyják, s mivel neki nincs lakása, egyértelmû, hogy a
háznak is maradnia kell.

Tagadott, hogy ezt most megússza, aztán majd felgyorsít-
ja a másik férfival, és akkor egy hét vagy kettõ múlva õ áll elõ.
Nem, valamit félreértettél, mondta. Láttak, mondta a férfi,
mert a kollégái szóltak elõször, akik szintén meg akarták sze-
rezni azt a feleséget, de a feleség mindig lepattintotta õket.
Egy ideig azt hitték, azért, mert olyan becsületes, mint az õ fe-
leségük, aki persze még napszemüvegen át sem vetne szemet
egy másik férfire. Így gondolták, mert az a kolléga, akinek
most elmesélték, hogy mit láttak, nem mesélte el, amit õ lá-
tott, mert úgy gondolta, nem az õ dolga a mások házassága.
Aztán kiderült a kollégák számára, hogy ez a feleség pont nem
azért nem akar velük, mert olyan, hogy rendes, hanem azért,
mert pont nem az, ezért látták indokoltnak a kipakolást.

Szóval mondták, mondta a férfi. És te
mindent elhiszel, kérdezte a nõ még
mindig rezzenéstelen arccal, s gondolta,
hamarosan felajánlja, hogy mégis lehet-
nének együtt, mert már nem vérzik any-
nyira. Akkor a férfi elõvette a mobilját,
és a nõ elé dugta, ott voltak a képen a
férfival, akivel az osztálytalálkozón fel-
újították a régi szerelmet. Te követtél,
kiabált a nõ, és belekezdett abba, amit
mondani akart késõbb, hogy érzelem, és
hiány, és beszélgetni valakivel, és telje-
sen magára lett hagyva, és hogy a két-
ségbeesés, hogy így telik el az élete. A

férfi közbeszólt. A külsõ kapcsolat miatt van. A nõ elhallgatott.
Semmit nem értesz, mondta, s hogy tényleg reménytelen ve-
led. Egy órád van, mondta a férfi, hogy összepakolj. Mindent el-
vihetsz, de a gyerek marad. Hogy mi? A gyerek marad, ismétel-
te meg a férfi. Nincs hová vinned, mondta a férfi, s megismé-
telte az egy órát. De azt nem lehet, a nõ zokogott, és kiabált zo-
kogva, hogy azt már nem. Agglomerációban olyanok a házak,
hogy a telekhatárig jut el a zokogás és az üvöltés, a kerítésen
túl mindent leugatnak a helyi kutyák, akik legtöbbször városból
lettek kiköltöztetve, és nem képesek megszokni, hogy vidéken
minden olyan közelrõl hallatszik, ha egy macska átszaladt az
úton, már attól veszett ugatásba fogtak, és ez az ugatás átter-
jedt a szomszéd utcába s végig az egész településen, s mikor
elhalt volna, akkor egy másik kutya közelében szaladt át egy
macska az úton, ezzel biztosítva a folyamatos ugatást. A nõ zo-
kogott, hogy nem, az nem lehet. De, mondta a férfi, csak az le-
het, mert a gyerek itt lakik, de te nem, és kilépett a lakásból.

Az utcán elõvette a mobilját, felhívta a szeretõjét. Most pa-
kol, mondta. Á, nem ezt nem lehet elhinni, pedig pont így volt,
de nem lehet mindent megírni, ami pont úgy történt, mert
senki nem hiszi el. Nem is írom tovább, a férfi amúgyis csak a
nõ miatt került a történetbe, kit érdekel az õ sorsa, ami külön-
ben is ott kezdõdik, ahol a novella véget ér, hogy hazamegy
egy óra múlva, a gardróbra néz. Üres. A gyerekszoba ajtaja
nyitva. Belép. Üres.
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