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SK I Á L L Í T Á

Ezzel a címmel jelent meg Molnos Péter művésze" ör-
ténész könyve és nyílt meg tavaly november végén 
az a kiállítás a budapesti Kieselbach Galériában, amely 
decembertől március végéig Győrö" , a Rómer Fló-
ris Művészeti és Történeti Múzeum termeiben lehet 
megtekinteni. Az album Kövesi István kétszázhar-
minc tételből álló magángyűjteményéről ad számot. 
Noha a műgyűjtő már három évtizede elhunyt, a 
tőle eredő családi hagyományhoz ragaszkodó örö-
kösök is elkerültek eddig mindenféle nyilvánossá-
got. Most mégis, csaknem száz alkotás ismeretének 
örömét oszto" ák meg a tárlatlátogatókkal. 

A fővárosi bemutatón az előkelő kiállítóhely ki-
rakatában – meghökkentő látványként – szebbnél 
szebb, nagy savanyúságos üvegek: fehér gyalult 
káposztával töltö"  piros paradicsompaprikák, zöld 
ecetes uborkák, színpompás csalamádék töltö" ék ki 
a falra akaszto"  remekművek tövében a helyet. Nem 
véletlenül, hiszen Kövesi egykori, új-lipótvárosi bolt-
jának a felvágo" ak melle"  a házi savanyúság volt az 
egyik különlegessége. A szájhagyomány szerint a 
hajdani vásárlók emlékként a hazalátogatásaikról 
Angliába és Amerikába is magukkal vi" ek belőlük. 
A hetvenes évek derekán magam is többször vásá-

roltam a Csanády utcában, mert a környéken kizáró-
lag i"  lehete"  hozzájutni például az akkoriban még 
kevésbé közismert borjúmirigyhez. A „jó bornak 
nem kell cégér” közmondás igazságában bízva, a 
parányi bolt bejárata melle"  egyszerű felirat hirdet-
te: „Budapesti Izraelita Hitközség Kóser Hússzéke”. 
A pult mögö"  a törzsvendégek körében csak „Kóser 
Pistiként” emlegete"  hatvanas, mindig mosolygó 
tulajdonos fogadta a belépőt, s még az egyes ételek 
elkészítéséhez is szívesen ado"  tanácsot. A polcok 
közö"  virágos cseréptányérok és bokályok, régi réz-
mozsarak és kimustrált vasalók, sárga kukoricacsö-
vek és bordó cseresznyepaprika füzérek sorakoztak, 
de akadt egy-két kisebb, népies zsánerkép is. Noha 
tudta, hogy az akkor épp a Kúria épületében székelő 
Nemzeti Galériában dolgozom, sosem dicsekede"  a 
magángyűjteményével. Annál szorosabb kapcsolat-
ban állo"  a BÁV (Bizományi Áruház Vállalat) közeli, 
Szent István körúti részlegével, ahol hetenként meg-
tekinte" e az új felhozatalt. Magát sohasem tarto" a 
eléggé felkészültnek, ezért szívesen tanácskozo"  
szakértőkkel. Az évente néhányszor megrendeze"  
nagy árveréseken olykor százezer forint fele" i ösz-
szeget is o"  hagyo" , pedig az átlagfi zetés akkoriban 
csak kétezer körül volt. A családja takarékosan élt, ő 
maga pedig minden káros és költséges szenvedély-
től tartózkodo" . A mindennapi szorgalom nyomán 
keletkeze"  üzleti haszonból így jö"  létre lassan, de 
biztosan ez a látványos – de mások által idáig meg 
nem ismerhető – magángyűjtemény. Eleinte talán 
csak titkos tőkebefektetésként, de később mindin-
kább a család örömére. 

Amíg idáig juto" , Kövesi István sorsa sok varga-
betűt írt le. Bár szülei szívesen taní" a" ák volna, a 
vácrátóti kóser mészáros fi a szándékosan kicsapa" a 
magát a polgári iskola második osztályából, beállt 
apja mellé segédnek és három év múlva már iparen-
gedélye volt. A harmincas évektől saját boltot nyi-
to" , ahol ő a kóser termékeket árusíto" a, míg bátyja 
– kiváló munkamegosztással – a szigorú vallási elő-
írások utáni maradékot, a tréfl it forgalmazta, hogy 
semmi se vesszen kárba. A harmincas évek végétől 
aztán megjárta a zsidótörvények golgotájának min-
den stációját: többszöri munkaszolgálatos behívók 
melle"  előbb az állampolgári jogaitól, vagyonától és 
munkájától foszto" ák meg, majd ge" óba zárták, vé-
gül Mauthausenbe deportálták. Egyedül menekült 
meg a családjából, a fl ekktífusztól azonban életre 
szóló szívkárosodást szenvede" . A kifoszto"  csalá-
di házban a nulláról indult újra, oldalán feleségével, 
Weisz Klárával, akinek teljes rokonságát Auschwi& -
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ban küldték a halálba. Két év ala�  a húsbolt 
úgy beindult, hogy földeket, állatokat vásá-
roltak, két gyermekük születe� . Az államo-
sítások harmadik szakaszában, 1949 végén 
már a kis vállalkozásokat is kisajátíto� ák, 
ezért a kitelepítéstől tartva, mindenüket 
hátrahagyva a fővárosba menekültek. Köve-
si a kőbányai Növényolajgyárban dolgozo�  
segédmunkásként, de angyalföldi lakásuk 
udvarán már állatokat tarto� . Később egy 
libakereskedő segédje le�  a Lehel út és a Ró-
bert Károly körút sarkán működö�  „kis Le-
hel piacon”. 1957-ben átve� e az Amerikába 
disszidált Grűner „Bandi” kóser húsboltját a 
Csanády u. 5. szám ala� , majd lakáscserével 
sikerült az üzlet fölö� i emeletre költöznie. 
És innen már ismerős a történet…

Egyik első, rangos szerzeménye Munkácsy 
Miltonjának I. jelzésű előzetes vázlata volt. 
A csúcsot a BÁV 1971-es karácsonyi árve-
rése jelente� e számára, amikor a jutalékkal 
együ�  összesen 160 ezer forintot hagyo�  o�  
a pénztárnál. Ebben az „ünnepi csomagban” 
egy Berény, két Mednyánszky, három Perlmut-
ter és egy Vaszary is szerepelt, az árak meg-
lehetősen széles szórásában, hiszen az első-
ként említe�  festő Fehér kutya, fekete macs-
ka állatképéért potom 6 ezret ado�  csak, 
viszont az utolsó 1905-ös Bikaviadaláért a 8 
ezer forintról induló licit-harcban egészen a 
75 ezer forintos leütésig kitarto� . Városi le-
gendák szólnak arról, hogy a reggeltől estig 
sokat dolgozó mészáros üzletébe a közvetí-
tők meg a nepperek gyakran „helybe vi� ék” 
a képeket, de ő nem szórta könnyen a nehéz 
fi zikai munkával szerze�  pénzt, mindvégig 
„óvatos duhaj” maradt és csak jól ismert, 
szintén „maszek” műgyűjtő kollégáival 
vagy a boltjába áthívo�  BÁV-szakértőkkel 
tanácskozva szánta el magát vásárlásra. Ba-
rátságos természete mia�  nemcsak mások 
o� honi gyűjteményeibe pillanthato�  be, ha-
nem néhány műterembe is bejáratos le� . Így 
került hozzá az idős Bortnyiktól néhány korai 
ritkaság éppúgy, mint „menet közben” Klie 
Zoltán vagy Bényi László néhány legújabb 
munkája. A házaspár szoros barátságot kö-
tö�  az egyébként elzárkózó Anna Margi� al 
is, akinek Fillér utcai lakásán többször meg-
fordultak. A saját képeit akár névre szólóan 
is dedikálta nekik, sőt, férjének – Ámos Im-
rének – az ágyneműtartójában féltékenyen 
őrzö�  képeiből is hajlandó volt eladni nekik 
egész tucatnyit. Anna Margit hagyta az utó-
korra azt a történetet, miszerint azt hallo� a 
egyik ismerősétől, hogy Kövesi diszkréten 
jótékonykodo�  is. Olykor az olcsó húst vá-
sárló, szegényebb sorsú vásárlóinak ugyan nem vi� e 
le az árat – hogy ezzel ne sértse az érzékenységü -
ket –, de a kért portéka mellé észrevétlenül becsoma-

golt némi készpénzt, amelyet csak o� hon fedeztek 
fel. Többek közö�  ilyen titkokból állo�  össze végül 
„a titkos gyűjtemény”.
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