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A Műértők című sorozat harmadik részében négy fontos 
hazai műkereskedelmi szereplő csatlakozik a korábbi 
kötetek illusztris névsorához. A csaknem százéves Dávid 

Katalin művészettörténész, a szakma „grande dame”-ja élet-
korából adódóan is „mindenkit” ismer, aki az elmúlt évtizedek-
ben jelentős szereplője volt a hazai művészeti szcénának – a 45 
utáni római ösztöndíjasoktól kezdve a „művészeti spektrum” 
másik oldalán álló kultúrpolitikusig, Aczél Györgyig. Tőle azt 
is megtudhatjuk, mi köze volt a Lukács uszodának ahhoz, hogy 
hová kerüljön végül az Amerikából hazatért Szent Korona. 

Feuer András befektető-vállalkozó elmondja, milyen érzés 
volt, amikor egy reggel a szobába lépve a 230 milliós áron le-
ütött Csontváry-képnek csak a hűlt helyét találta a falon, mert 
betörők vitték el. A Törő Istvánnal és Virág Judittal készült be-
szélgetésekből az érdekes sztorikon kívül az is kiderül, hogy 
Törő István hobbijához, a pókerezéshez hasonlóan a műkeres-
kedelemben is sokkal inkább az izgalmat látja, vagy hogy miért 
fontos Virág Judit számára, hogy egy képhez valamilyen zenét 
vagy könyvélményt tudjon társítani. 

Bánó András és Makláry Kálmán tudják, hogy mi kell egy 
könyvsorozat sikeréhez: egy jó ötlet, kíváncsiság, értő kérdező 
és nem utolsósorban érdekes válaszadók. Ez a könyv már a 
negyedik bizonyíték arra, hogy ez a recept tényleg működik.
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