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főszerepet a kultúránkban szim-
bolikus jelentést hordozó kenyér, 
hal, bor, pálinka vagy fröccs, a szö-
vegek pedig feltételezik, hogy a 
szerkesztők és az olvasók közös 
ismeretanyaggal rendelkeznek. Az 
egyetemes magyar vonatkozások 
mellett kiolvasható az európai 
gasztrokultuszokhoz való kapcso-
lódás igénye is, az egyensúlyér-
zék itt is a szerkesztők munkáját 
dicséri.

A már említett ellentétek adnak 
lendületet a lapnak: a feledés feszül 
neki az újjáértelmezésnek, a sietség 
az aprólékosságnak. Néha azonban 
a valóság feszül neki a fikciónak, és 
itt jelenik meg a fent bemutatott, 
nehezen beszerezhető tojás problé-
mája. A novellaszerű írások végén 
szereplő receptek elkészítése néha 

több napot is igénybe vesz, a hoz-
závalókkal pedig – melyekhez ne-
héz hozzájutni – a leírás szerint 
nagyvonalúan kell bánni. A borsos 
tokány például 20 órán keresztül 
készül 70 fokon, de komoly küzde-
lemre számíthat az is, aki cuk ki-
nivirágot szeretne készíteni sóska-
majonézzel és korianderpürével. 
Úgy látom, a Magyar Konyhában 
megjelenő cikkek esetében a ha-
gyományos gasztrolapokkal szem-
ben egy új olvasási stratégiát kell 
alkalmazni, és a képzeletünkre bíz-
ni, ott lejátszani az ételek elkészí-
tését; így végül az étkezés örömét 
felváltja a főzés öröme.

SZŰTS ZOLTÁN

(Magyar Konyha Kiadó Kft., 
megjelenik havonta)

sőt úgy látja, hogy „a magyar mű-
vészet későbbi sorsa ekkor dőlt el”, 
hiszen ekkor alakult ki az a művé-
szetélvező, -pártoló, -vásárló széle-
sebb nagyközönség, amely a század 
második felében a ha-
zai művészet kibonta-
kozásának anyagi táp-
talaját biztosította.

A sorozat hagyo-
mányaihoz hűen na-
gyon sok (száznegyven-
hét) szép, kifejezetten 
magas színvonalú il-
lusztrációt közöl a kö-
tet, ezzel valóban kö-
zel hozva, elénk vará-
zsolva ezt az 1815-től nagyjából az 
1850-es évek végéig tartó korszakot. 
Ez az idő az, amikor a magyaror-
szági polgárság megerősödik, és egy 
új, a nemesitől eltérő életformát 
igyekszik kialakítani magának. Mi-
vel a biedermeier nem kiállítás cent-
rikus elitművészet, a könyv a fest-
ményeken túl fontos fejezeteket 
szentel a bútoroknak, használati 
tárgyaknak, épületeknek is. Mind-
azon   által kétségtelen, hogy a szer-
ző elsősorban a festészetben je-
lentkező műfajokra, megformálá-
si mó  dokra irányítja figyelmünket, 
a könyv nagyobb része képek leírá-
sából, elemzéséből áll. Ezek között 
megtaláljuk az ismert, sokszor idé-
zett reprezentatív alkotásokat – pél-
dául Barabás Miklós vagy Schoefft 
Ágos ton festményeit – és olyan 
rit kán látott darabokat is, mint 

Szále János tájképe a tihanyi apát-
ságról.

Noha a szerző a könyv elején 
hosszan fejtegeti, hogy a bieder-
meier a hétköznapokat átható mű-

vészeti irányzat, úgy 
érzem, ennek szelle-
mében lehetett volna 
még több példát, idé-
zetet felhasználni en-
nek bemutatására. 
Akár irodalmi idéze-
tek – naplókból, leve-
lekből –, akár képző-
művészeti alkotások – 
a mindennapi életben 
egyre inkább ottho-

nossá váló művészeti tevékenysé-
get bemutató képekből – formájá-
ban. A könyvnek furcsa kettősséget 
kölcsönöz, hogy mind a használati 
tárgyak megjelenésének, mind a ki-
váló festmények csoportosításának 
egy-egy országos kiállítás, tárlat 
lesz az összefoglaló csomópontja, s 
emiatt a biedermeier némiképp mú-
zeumi látószöget kap.

A magyar biedermeier erősen 
és több szállal kapcsolódott Bécs-
hez, részben mert bizonyos tárgyak 
bécsi importként jelentek meg Ma-
gyarországon – így például a por-
celánok legnagyobb része –, rész-
ben mert az uralkodói családhoz 
kötődött számos nagyon fontos me-
cénási tevékenység, amely a Nyu-
gat-Európában már meghonoso-
dott művészeti irányt hazánknak 
bemutatta. Kiemelkedő e téren Jó-
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SZVOBODA DOMÁNSZKY 
GABRIELLA:
A magyar biedermeier

A „biedermeier asztalka” szót hall-
ván először egy műtárgyaukcióra 
vagy egy műkincslopásos krimire 
gondolunk, s csak másodjára jut 
eszünkbe, hogy a biedermeier egy 
olyan fontos stílusirányzat – dizájn 
– volt, amely Európa legnagyobb 
részében dominánsan uralta a köz-
ízlést a 19. század első harmadában. 

Az elsősorban német nyelvterüle-
ten erős divatnak nagy hatása volt 
hazánkra is – ezt a hatást igyekszik 
„bemérni”, feltérképezni Szvobo-
da Dománszky Gabriella könyve, 
amely a Stílusok – korszakok című 
sorozatban jelent meg. 

Létezik-e külön magyar bieder-
meier, amelynek lokális sajátossá-
gait ki lehet mutatni műalkotások-
ban, műtárgyakban? A könyv tét-
je, hogy választ találjon e kérdésre. 
A szerző álláspontja határozott igen, 

Művészet
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ménye, valamint ez a képsíkot kü-
lönös módon átszelő amorf forma, 
de hamarosan az egész kép, a két kö-
vet, és a köztük elhelyezett polcon 
megfigyelhető szimbolikus tárgyak 
is vizsgálat alá kerülnek.

Így történik az, hogy az első har-
minc oldal után már jócskán VIII. 
Henrik Angliájának világában já-
runk, ahová a Holbein-képen meg-
festett két francia férfi, Jean de 
Dinteville, I. Ferenc francia király 
követe és Georges de Selve, Lavaur 
fiatal püspöke an-
nak idején megér-
kezett. Hamarosan 
kiismerhetjük ma-
gunkat az udvari 
intrikák szövevé-
nyes útvesztőiben, 
a korszak nem ke-
vésbé bonyodalmas 
nemzetközi politi-
kai viszonyaiban, 
és egy német festő 
londoni életének 
nehézségeit is tapasztaljuk. Foko-
zatosan egyre mélyebb rétegeit is-
merhetjük meg a koraújkori ember 
világról alkotott képének, annak 
a mára titkosnak tűnő, de inkább 
csak elfeledett tudásnak, ami min-
den egyes korszak sajátja, és amire 
a történettudomány napjainkban a 
mentalitás szót használja. Ennek 
a mentalitásnak része a századok-
kal korábban élt ember életről és 
halálról való gondolkodása, amely 
filozófia a 16. századi festmények 

egy részén, így a Követeken is kü-
lönféle szimbolikus tárgyakon ke-
resztül került kódolásra: a kvad-
ráns, a poliéder, az ég- és föld-
gömb, a lant és a biblia együttes 
ábrázolása és elhelyezésük rendje 
sem véletlen tehát Hans Holbein 
festményén.

Csak ezek után lép színre a cím 
másik szereplője, a fáraó. A könyv-
ben ugyanis hangsúlyos szerep jut 
egy másik, korábban szintén Hol-
beinnek, ma már azonban csak egy 

ismeretlen követő-
jének tulajdonított 
festménynek, a 
New York-i Met-
ro politan Museum 
Mózes és Áron a fá-
raó előtt című képé-
nek, amelynek meg-
rendelője a Követek 
egyik fő alakja, 
Jean de Dinteville 
volt, akinek egész-
alakos portréja most 

Mózesként újra feltűnik. Miután a 
mai bulvárlapok hasábjaira kínálko-
zó információk derülnek ki a Din-
teville család tagjairól, azt is meg-
tudhatjuk, miért volt szükség egy 
újabb kép bevonására az előző ér-
telmezéséhez, és a széttartani látszó 
szálak végül bravúros módon fut-
nak össze.

UGRY BÁLINT

(Typotex Kiadó, Budapest, 
2011, 208 oldal, 3900 Ft) 

zsef nádor szerepe, melyet a könyv 
szerzője is kellő mértékben méltat. 
A Bécshez kötöttség mindazonáltal 
nem minden művészeti területen 
jelentette a nyugat-európai minták 
átvételét; a könyv plasztikusan vá-
lasztja szét azokat a területeket, ahol 
kevéssé alakult ki nemzeti irány a 
biedermeieren belül (például búto-
rok, asztalosmunkák) és azokat, ahol 
törekedtek egy sajátosan magyar 
megjelenési mód kialakítására (pél-
dául ruhadivat).

A magyar biedermeier olyan 
könyv, amelyet jó kézbe venni, mert 
szép, bőségesen adja az ismereteket, 
és napjaink szemléletéhez igazodva 
igyekszik társadalomtörténeti kon-
textusba helyezni ezt a fontos kor-
stílust. Remélhetjük, hogy felkelti 
sokak érdeklődését e korszak és íz-
lésvilág iránt.

THIMÁR ATTILA

(Corvina Kiadó, Budapest, 
2011, 180 oldal, 4990 Ft)

OROSZ ISTVÁN:
A követ és a fáraó

A követ és a fáraó szokatlan könyv. 
Aki kezébe veszi és elolvassa, azt 
fogja érezni, hogy ilyen munkával 
még nem találkozott. Én legalábbis 
így voltam vele, és minthogy sze-
retem, ha egy könyv újat nyújt szá-
momra, nagyon tetszett az a mód, 

ahogy Orosz István beléptetett, 
majd körbevezetett az általa vizs-
gált és teremtett világban. Az él-
vezetes elbeszélői stílusba öntött 
tudományos gondolatmenetet a 
szerző rajzos illusztrációi kísérik, 
az egyes fejezeteket pedig rímekbe 
szedett összegzések zárják. Nem 
túlzás azt állítani, hogy virtuóz mó-
don – egyáltalán nem zavaróan, sőt 
roppant szórakoztató olvasmánnyá 
téve a könyvet – keverednek egy-
mással az olyan, néha össze nem il-
lőnek tartott műfajok, mint a tudo-
mányos értekezés, az esszé, a de-
tektívtörténet, valamint a szerző 
személyes múzeumi tapasztalatain 
alapuló beszámolói vagy franciaor-
szági útinaplója és az elhagyatott 
Dinteville-kastélyban történt láto-
gatásáról készült leírás.

Orosz Istvánt mint grafikusmű-
vészt régóta foglalkoztatják az olyan 
képi szemfényvesztések, torzítások, 
amelyeknek – M. C. Escher nyom-
dokain haladva – ő is egyik modern 
kori tolmácsolója. Egy ilyen ún. ana-
morfózis fedezhető fel ifjabb Hans 
Holbein 1533-ban készült – ma a 
londoni National Gallery termeinek 
egyikében függő – Követek című 
festményén is: egy szembenézetből 
szélsőséges torzulásban látható 
tárgy, amit ha a befogadó megfele-
lő szögből, azaz nem a szokásos, 
frontális nézetből vizsgál, egy ko-
ponya képét kapja. A kiindulópont 
valóban Holbein emblematikus és 
rengeteg interpretációt szülő fest-




