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Vár Hunyadi-termébe szánt, eredetileg hat-, 
késôbb nyolcra tervezett pannósorozat ugyan 
teljes egészében sosem valósult meg, de két mû 
– közülük az egyik, A DIADALMAS MÁTYÁS, még 
megérhette a boldog békeidôk legutolsó alko-
nyi sugarát. Gondos elôtanulmányok kísérték 
a mûvet, Galeotto Marziótól a közölt forráskiad-
ványokig, Csánki Dezsô monográfiájától Frak-
nói Vilmos könyvéig a festôt jelentôs olvasmá-
nyok segítették a korhû részletek kidolgozásá-
ban, s abban is, hogy hajlott kora ellenére vál-
tozatlan intenzitással mûvelhette a müncheni 
manírt. A török foglyok, a hadizsákmányok, a 
kürtösök, a virágesô: megannyi olyan motívum 
volt, amely enyhet adó írként hathatott a honért 
keservben megszakadt hû keblek fájdalmára. 

Mint ismeretes, a csonka pannósorozat a két 
világháború közötti Hunyadi-teremben hirdet-
te a nagy király tetteit. (Közelében állt s áll most 
is az a kisméretû Mátyás-szobor Fadrusz János-
tól, amelynek emlékmûváltozata Kolozsvár fô-
terén annyi érzelmet kavart a közelmúltban.) 
De nem csak a könyveknek, a képeknek is meg-
van a maguk sorsa. A trianoni Magyarországon 
a csonka sorozatból megmaradt festmény pej 
paripán vonuló hôse a nézôt szükségszerûen 
emlékeztette és emlékezteti ma is egy másik, 
egy valódi 1919-es bevonulásra. Elképzelhetô, 
hogy a funkciót váltó épület erre a mûre is szá-
mít? Elképzelhetô, hogy rekonstruálják a félig 
kész termet? Elképzelhetô, hogy a „bevonulás” 
önmagában is kiemelt helyet biztosít egy fest-
ménynek?

A harmadik fehér lovasra nem illô sok szót 
vesztegetni. Megtette azt a napi média, nem 
csak vele, de a körletben kiállított többi „Kerényi-
remekkel” is. A rendszerváltó festmény icipici 
Orbán Viktoráról éppen úgy „lerántotta a lep-
let”, mint az októberi sajnálatos lovasrohamot 
idézô és értelmezhetetlen lándzsás szentrôl. Há-
lás témák, de aránytévesztés lenne Incze Mózes 
HORTHY MIKLÓS KORA címû festményének elem-
zésébe belemenni és szálára szedni, hogy mi-
képpen keveredett össze benne a késô Kádár 
kori szürrealizmus a buja erdélyies látomásos-
sággal, a képcsarnoki vacakság a sanda ak tu ál-
po litikai szándékkal.

Incze produkciója azért fontos, mert általa 
nyer értelmet a nemzeti szenvedéstörténet ga-
lériáját hivatalból ellensúlyozó „rendteremtô” 
képek sora. Az ô modellje az a harmadik lo-
vas, akinek mintegy elôképe Árpád és Mátyás, 

és aki talán maga is elôképnek fog számítani 
egyszer.

A kiállításszervezôi koncepció – ha valahol le 
volna írva – ilyenformán összesíthetô tehát. „A 
magyar sors – történelemtôl és idôtôl függetle-
nül – a radikális vesztesé. Ennek a sorsrendnek 
bármi áron, de véget kell vetni. A világ ebben 
nem segít, a megoldás bennünk, a törzsben rej-
lik. Kell egy vezér, aki kivezet minket az út vesz-
tôbôl. Ha ezt békével teszi, jó. Ha nem, hát úgy 
is jó. Szóljon tehát errôl a magyar kép!”

Negyedik lovas egyelôre nincs megfestve, 
mert mint az Apokalipszisból tudjuk, a negye-
dik lovas a halál.

P. Szûcs Julianna

A RÁSZEDETT SZEM

Nicolaas Matsier: 3D a festészetben – 
Trompe-l’oeil régen és most
Fordította Balogh Tamás
Typotex, 2011. 380 oldal, 4200 Ft

Rosszkedvûen ballagtam a szegedi Tisza Lajos 
körúton a szemklinika felé. Néztem a járdát 
magam elôtt. Havas esô szitált a decemberi dél-
elôttön, amikor az általános szürkeségben vala-
mi élénkkék szín fogta meg a szemem. Az asz-
falton egy esôcsatornából kiömlô, szabályos kör-
vonalú, világoskék színû tócsa látszott, belôle 
színes halacskák ugráltak elô. Megtorpantam, 
megnéztem a vizuális tréfát, ami végre meg-
mozdított bennem valami belsô derût.

Így esett hétköznapi találkozásom az aszfalt-
ra festett trompe-l’oeil-jel, s mi tagadás, kelle-
mes volt. A múzeumok kiállított darabjai sosem 
tudtak volna ezzel az elemi meglepetéssel meg-
állítani, hiszen maga a múzeumlátogatás aktu-
sa természeténél fogva tudatos, majdhogynem 
mesterkélt. A látogató a hétköznapitól elemel-
kedett, várakozó, meglepetésekre felkészült lel-
kiállapotban van. A spontán meglepôdés csak 
a leírthoz hasonló, természetes szituációban pro-
vokálható. 

Nicolaas Matsier holland szerzô a trompe-
l’oeil évezredeken átívelô példáit mutatja be 
közel százhúsz vizuális tréfán keresztül az ókor-
tól kezdve napjainkig. Bevezetésében megálla-
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pítja, amire a rászedett szem magától rájön: 
„...a múzeum a trompe-l’oeil formában készült fest-
mények halála... A trompe-l’oeil-ben van valami egy 
szemfényvesztô bûvészmutatványból vagy egy otrom-
ba tréfából”. (12.)

Nem ismerem az eredeti holland szöveget, 
de erôsnek érzem az otromba jelzôt. Az angol 
nyelvû szakirodalomban inkább a pictorial prac-
ti cal joke vagy az optikai csalás kifejezésekkel ta-
lálkoztam.

A practical joke által célba vett, rászedett sze-
mély valóban érezheti magát kínosan, ez az ug-
ra tás kíméletlenségén-kíméletességén múlik. 
A vizuális rászedés, az optikai csalás viszont nem 
okoz sem fájdalmat, sem kellemetlenséget, ki-
véve persze, ha a falnak megyünk, mert a virtuá-
lis perspektíva vagy a vászonra festett kert csá-
bít, és beverjük a fejünket. De sokkal gyakoribb 
a tévedésünk belátása és a meglepetés keltette 
derû. 

A BEVEZETÉS-nek AZ IDÔ ÉS A TROMPE-L’OEIL címû 
részében Matsier idézi Anne-Marie Lecoq fran-
cia mûvészettörténészt, aki szerint a trompe-
l’oeil az egyetlen mûalkotás, „...amelyet a nézôre 
gyakorolt hatása alapján definiálunk”. (18.)

Milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, 
hogy trompe-l’oeil-rôl beszélhessünk? Matsier 
az alábbi három tényezôt gondolja a legfonto-
sabbaknak: a középpontos perspektíva felfedezését 
és tudatos alkalmazását, a csendélet mint önálló 
mûfaj megszületését és a keret eltûnését.

Természetesen az egész témakör értelmez-
hetetlen lenne a látás mint központi idegrend-
szeri és pszichológiai jelenség ismerete nélkül. 
A vizuális információ feldolgozásának folya mata 
ugyanis egyáltalán nem egyszerû. Látó rend sze-
rünknek kétdimenziós, térben és idôben frag-
mentált jelsorozatból kell létrehoznia három-
dimenziós képi élményt. Környezetünk vizuális 
érzékeléséhez ezután adódik hozzá a mûvészi 
alkotás feldolgozásának többlete.

Ernst Gombrich MÛVÉSZET ÉS ILLÚZIÓ címû 
híres köny vében ugyanarra a Plinius-anekdo-
tá ra hivatkozik, amellyel Matsier indítja a saját-
ját: Parrhasziosz és Zeuxisz festôi versenyére. 
„A szem fényvesztô festôk mindig arra építettek, hogy 
az illúzió és várakozás kölcsönösen erôsítik egymást: 
az ablaküvegre festett légy vagy a levéltartó keretben 
ábrázolt levelek a példa erre...”

Témánk szempontjából lényegi jelentôségû 
Erwin Panofsky alapmûve, A PERSPEKTÍVA MINT 
„SZIMBOLIKUS FORMA” címû tanulmánya. A pers-

pektíva ugyanis kulcsfogalma Matsier könyvé-
nek, enélkül nincs trompe-l’oeil. A perspektíva 
jelenségének társadalmi, filozófiai, esztétikai 
hátterét Panofsky így értelmezi: „Altdorfer... egy 
olyan ábrázolási eljárás elôfutárává válik, melyet 
majd a 17. század nagy németalföldi festôi – Remb-
randt, Jan Steen és a delfti épületfestôk, mindenekelôtt 
De Witte – használnak ki igazán... ezek jelzik azt a 
pillanatot, melyben (a filozófiában Descartes révén, 
a perspektívaelméletben Desargues munkássága ré-
vén) a tér mint világnézeti fogalom végleg megtisztul 
minden oda nem tartozó szubjektív elemtôl.”

Az elsô két feltétel, a centrális perspektíva el-
méleti kidolgozása és rutinná váló gyakorla ti 
alkalmazása, valamint a csendélet önálló mû faj-
ként egzisztálása a reneszánszban teljesedik ki, 
ugyanakkor Matsier nem köti a trompe-l’oeil-
je lenséget mûvészettörténeti korszakokhoz. 
A pers pektíva és a csendélet inkább technikai 
feltétel a vizuális tréfa megvalósulásához, amely 
búvópatakként van jelen az európai festészetben. 
Amerikában a XIX. század elején jelenik meg, 
XX. és XXI. századi közege pedig az utca.

A TROMPE-L’OEIL ÉS A MÚZEUM címû fejezetben 
Matsier azonnal felhívja a figyelmet a pszicho-
lógiai hatás bekövetkezésének nélkülözhetetlen 
elemére: „...hogy a trompe-l’oeil észrevétlenül lehes-
sen jelen, létfontosságú, hogy eltûnjön a mûvészetben 
megszokott szétválasztás, a festményt körülvevô, az 
ábrázolást pontosan be- és elhatároló keret”. (11.)

A szerzô türelmesen elmagyarázta a BEVEZE-
TÉS-ben, mirôl lesz szó. Ki ez a barátságos hol-
land, mi a könyv eredeti címe, és miért adta a 
fordító a 3D A FESTÉSZETBEN címet a sokkal kife-
je zôbb eredeti helyett? Miért nem volt jó a be-
csapott vagy rászedett szem? Konzultált vajon 
a fordító ezzel a rokonszenves holland férfival, 
akirôl annyit elárul az internet, hogy polgári 
neve Tjit Reinsma, egy Krommenie nevû hol-
land városkában született 1945. május 25-én, 
görögöt, latint és filozófiát tanult. Fordított Xe-
nophónt és Lewis Carrollt, írt esszéket és regé-
nyeket, a BEZÁRT HÁZ (GESLOTEN HUIS, 1994) címû 
regényéért a Bordewijk Prijs nevû holland iro-
dalmi díjban részesült 1995-ben. Érdekes ’vi-
meó kat’ lehet róla nézni, amint egy csatorna 
partján üldögél, s hollandul felolvas a kéziratá-
ból, a háttérben komp és kacsa úszik, a papíro-
kat fújja a szél.

Matsier a könyv elején leszögezi: „Nem vagyok 
mûvészettörténész.” (23.) A szakmán kívül állóként 
határozza meg magát, az egyszerû mûkedvelô 
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attitûdjét veszi fel, s kezdetben talán rászedi az 
olvasót. Ez azonban nem más, mint írói trompe-
l’oeil, az imitált spontaneitás hamar leleplezô-
dik. A képinterpretációk ugyanis széles körû 
tájékozottságról, a szakirodalom elmélyült is-
me retérôl tanúskodnak, a helyszínek aprólékos 
leírásáról és a jelenségek történeti távlatba he-
lye zésérôl.

Nem véletlenül hangsúlyoztam az imént a 
szerzô hollandságát. Annak ellenére, hogy pél-
dáit idôben és térben hallatlanul gazdag tár-
házból meríti, a holland trompe-l’oeil-ök meg-
különböztetett figyelmet kapnak. Matsier hol-
land példatára hiánypótlásként értelmezhetô: 
„Meglepô lehet, hogy éppen Hollandiában vagy tá-
gabban értelmezve, Németalföldön nem jelent meg 
soha egyetlen könyv sem a trompe-l’oeil-ökrôl – pedig 
ez a terület két idôszakon át is fôszerepet játszott a 
mûfaj fejlôdésében. Az úgynevezett Flamand Primití-
vek idején (15. század), illetve az Arany Évszázadban 
és a barokk korban (17. század).” (21.) 

Ezért láttam volna szívesebben a kötet cím-
lapján az olasz barokk freskó helyett holland 
festményt, jobban kifejezte volna a könyv lelkét. 
Matsier közel százhúsz példája közül harminc-
három holland vagy németalföldi, antik és mo-
dern mû.

 A leggyakrabban elôforduló trompe-l’oeil-
témák, amelyekkel Matsier könyvében találkoz-
hatunk: élônek látszó, ’véletlenül’ a festményre 
tévedt legyek, szobornak vélhetô monokróm 
falfestmények épületeken vagy díszleteken (gri-
saille), kivágott falemezre festett alakok (chan-
tournée), perspektívát imitáló falfestmények, 
különféle felületekre varázsolt, felpöndörödô 
papírlapok, jegyzetek, amelyek elôfordulhatnak 
porcelántárgyakon, mozaikon, vásznon, állatok 
élve és halva, függönyök szobabelsôben és képek 
elôtt, és végül az utca trompe-l’oeil-ei, tûzfala-
kon és aszfalton.

A példák zavarba ejtô gazdagsága választás-
ra késztet. Mivel a szerzô, következésképpen a 
könyv szellemisége holland, ezért az Arany Év-
század mesterének, Rembrandtnak és tanítvá-
nyainak trompe-l’oeil-eit helyezzük a közép-
pontba, an nál is inkább, mert Matsier bensô sé-
ges viszonya ezekkel a festôkkel átragyog a szö-
vegen.

A hollandok és a képek kapcsolata amúgy is 
példa nélküli a kontinensen. Talán csak a tu-
lipánjaikért rajongtak ennyire, emelték az egy-
sze rû hagymákat a tôzsde magasába, és süllyesz-

tették a mélységébe, dédelgették, nevelték ôket, 
terveztek számukra a világon sehol sem ismert 
emeletes vázákat, hogy szálanként, külön-külön 
és együtt megcsodálhatók legyenek. 

A hollandok sajátos viszonya a képekhez kü-
lön könyvet követelne, remélem, N. Matsier 
megírja még ezt a mûvet. Elgondolkodtató, hogy 
a holland társadalom minden rétegét átjárta a 
festmények szeretete, kinek milyenre telt, ki-
csire, nagyra, hatalmasra, csendéletre, bibliai 
témájúra, kocsmai életképre, legelészô tehén-
re, szélmalomra: a lényeg az, hogy kibélelték 
otthonaikat a képekkel, szemükkel simogatták, 
nézegették, mutogatták. Társasági életük ré-
szévé tették azáltal, hogy függönyt csináltattak 
elé, nap ne fakítsa, por ne tompítsa a fényét, de 
leginkább azért, hogy a látogató elôtt színpadia-
san elhúzhassák a puha bársony- vagy ragyogó 
brokátfüggönyt, csak azért, hogy kifejezzék ezzel 
a gesztussal a szépség ünneplését. A függönyt 
elhúzó kéz mást is ünnepelt – önmaga helyét 
ebben a virágzó, gazdagodó társadalomban, az 
életörömet és a magabiztosságot, mindazt a sok-
színûséget, amelynek kifejezôdése az Arany kor 
festészete.

„Feltûnô, hogy milyen sok Rembrandt-tanítvány 
festett életében legalább egy trompe-l’oeil-t. Közé-
jük tartozik Gerrit Dou, Carel Fabritius és Samuel 
Hoogstraten, sôt Frans Mieris... Heiman Dullaert.” 
(211.)

Samuel Hoogstraten négy trompe-l’oeil-jel 
szerepel a kötetben (SZEKRÉNYAJTÓ, 1655; IDÔS 
FÉRFI AZ ABLAKBAN, 1653; PERSPEKTÍVA A KÜSZÖB -
RÔL, 1662; TROMPE-L’OEIL CSENDÉLET, 1664 – 158–
167.), megkülönböztetett figyelmet követelve 
magának az olvasótól. Nemcsak a képek okán, 
hanem elméleti mûvének egyik idézete miatt 
is: „Ami a festômûvészet szándékát illeti: mi az, és 
mit hoz létre. A festômûvészet olyan tudomány, amely 
arra való, hogy ábrázoljon minden eszmét vagy fo-
galmat, amilyet csak a látható természet egésze létre-
hozni képes, és rászedje a szemet rajzzal és szín-
nel.” (Idézi Svetlana Alpers: HÛ KÉPET ALKOTNI 
– HOLLAND MÛVÉSZET A XVII. SZÁZADBAN. Corvina, 
2000. 99. k.) Talán innen származik Matsier 
könyvének eredeti címe.

Samuel van Hoogstraten négy munkája közül 
az 1662-es PERSPEKTÍVA A KÜSZÖBRÔL címû fejezi 
ki talán legjobban a mûfajt és a korszakot. Hoog-
straten 1662–1666-ig tartózkodott London-
ban. A PERSPEKTÍVA A KÜSZÖBRÔL a yorki herceg 
kincstárnoka, Sir Thomas Povey londoni háza 
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számára készült, aki szívesen mutogatta ven-
dégeinek mûgyûjteményét. A londoni házá-
nak architektúrájába simuló perspektívakép a 
látogatók szemének becsapását szolgálta. Ez 
a trompe-l’oeil nem egy apró kis tábla, mint 
Cornelius Saftleven MACSKAFEJ-e, hanem egy 
264x136,5 cm nagyságú, ajtókeretbe tökélete-
sen beilleszthetô, perspektivikus lakásbelsôt imi-
táló vizuális tréfa. Egykorú látogatója, „...Samuel 
Pepys, a festészet és a divatos újdonságok nagy ked-
velôje, a képet 1663 és 1664 között három különbözô 
alkalommal is látta, és mindháromszor el volt ragad-
tatva”. (163.)

Az ajtót kitárva tökéletes lehetett az illúzió: 
egymásba nyíló szobák sorát látjuk. Fekete-fehér 
kôpadló vezeti a szemünket az utolsó szobáig, 
ahol fekete-piros a padozat. A legbelsô szoba 
a legelegánsabb. Piros bársonyhuzatú szék áll a 
fal mellett, kôkeretes kandalló helyezkedik el 
a nézôvel szemben, felette kép. Az elôtérbôl 
jobbra tölgyfa lépcsô indul fölfelé, rajta „ottfelej-
tett” levélke a festô nevével. Balra go be lin hím-
zésû szék, a falon térkép. Az ajtókereten antik 
büsztök, a trompe-l’oeil-t jobbról lezáró fényes, 
fekete, gömbölyû oszlop felett boltív zárja le a 
látványt. A mennyezet közepérôl kerek kalitka 
lóg, benne kis sándorpapagáj. A térkép és a pa-
pagáj utal a holland tengeri hódításokra. Az 
ajtónyitástól meglepett kutya és macska kíván-
csian tekint a „belépôre”, balra a ragyogó padló 
ôre, a jellegzetes kerek partvis.

Az elôtér után meghitt ebédlô következik, az 
asztalt keleti szônyeg borítja. Jellegzetes csú-
csos, finom fekete hódprémbôl készült kalapot 
viselô férfi ül háttal, vele szemben kék ruhás 
nô, beszélgetnek. Ennek a kalapnak és a hol-
land kolonizációnak a történetét meséli el Ti-
mothy Brook. (Timothy Brook: VERMEER KALAP-
JA – A TIZENHETEDIK SZÁZAD ÉS A GLOBALIZÁCIÓ HAJ-
NALA. Európa, 2009. Fordította Jutai Péter.)

A festmény bravúrja nem elsôsorban a mes-
teri módon ábrázolt enyészpontos perspektíva, 
hanem a fények finom játékának megragadása 
a belsô szoba gyertyafényétôl a kockás padlón 
játszó napfoltokig. Fokozzák a festmény han-
gulatának titokzatosságát a háttal ülô férfi, a 
ma gukra hagyott tárgyak, az ismeretlen be lé-
pô tôl meglepôdött állatok, a különbözô irány-
ból érkezô fénynyalábok. Ennek a fényjátéknak 
a szerepe az intimitás megteremtése, a férfi és 
a nô közötti érzelmi feszültségbôl fakadó rej-
telmes atmoszféra felragyogtatása. Ilyen házak-

ba vágyunk álmainkban, jó lenne Hoogstraten 
asztala mellett ülni és beszélgetni. 

Az olvasó a számtalan trompe-l’oeil-t tanul-
mányozva arra is rájön, hogy a kezdetben szi-
gorúan intim, lakáson belüli közegbôl hogyan 
kerül ki az utcára a XX. században a vizuális 
tréfa. A kortárs alkotások mérete olykor gigan-
tikus, a megtévesztettek száma hatalmas. A XX. 
századi példák közül figyelemre méltó René 
Magritte festményeinek kiválasztása. Elgon dol-
kodtató és tanulságos, miképpen használja ki 
a trompe-l’oeil lehetôségeit az avantgarde, a 
szürrealizmus és a metafizikus festészet.

A könyv nem nélkülözi a jó értelemben vett di-
daktikus szándékot. Minden bemutatott trompe-
l’oeil után jól megválasztott, idôszerû szakirodal-
mat ajánl, nem beszélve a mûvek le lôhelyének 
topográfiai pontosságáról. Uta zá sokat lehet ne 
komponálni az egyes témaköröket megjelenítô, 
klasszikus táblakép alakú vagy utcai szemfény-
vesztések köré. A könyv átte kint hetô, világos 
szerkezete megfelel a fent említett szándéknak: 
a rövid elméleti BEVEZETÉS-t a mû ismertetések 
követik, majd a FÜGGELÉK következik. Ez három 
részbôl áll: MEGTÉVESZTÔK ÉS MEGTÉVESZTETTEK cím-
mel közli a trompe-l’oeil-höz fûzôdô anekdo-
tákat, a KÉPJEGYZÉK összesíti a könyvben elôfordu-
ló képek adatait, végül korrekt NÉVMUTATÓ zárja 
le a kötetet.

Sokféle sorrendben kínálja magát a könyv 
olvasásra. Hozzákezdhetünk lineárisan, de for-
gathatjuk elôre-hátra, kedvünk és érdeklôdé-
sünk szerint. Ha az elôbbit választjuk, elôször 
egy ókori mozaik szemet becsapó, látszólag fel-
pöndörödô papírlapra írt névaláírását csodál-
hatjuk meg, aztán a kora reneszánsz olasz és 
németalföldi trompe-l’oeil-eivel ismerkedhe-
tünk meg. A kora középkori példák között ta-
lálunk szobrokat, falfestményeket, fából készült 
intarziákat, kódexek festett lapjait és táblaké-
peket. Viszonylagos egységet alkot a XVII. szá-
zadi holland festészet trompe-l’oeil-eivel fog-
lalkozó szakasz, amely Rembrandt mûveivel in-
dul, és egy felakasztott hegedûvel zárul. 

A hangszer kedves tárgya a trompe-l’oeil-
ábrázolásoknak. A mûfaj játékossága, társasági 
jellege, kifinomult eleganciája okán az euró -
pai udvari kultúra közelében érzi otthon ma-
gát, zenei párhuzama pedig Lully, Rameau, 
Coupe rin, Charpentier, Marin Marais muzsi-
kája. A trompe-l’oeil ugyanis csak megfelelô 
kommunikációs helyzetben bontakozhat ki, fejt-



heti ki hatását. A magányos meglepettség bizo-
nyítja ugyan a vizuális tréfa megkomponáltsá-
gát, de megelevenedni, sokoldalú hatást kelte-
ni csak társaságban tud. Hoogstraten PERSPEK-
TÍ VA A KÜSZÖBRÔL címû darabja emblematikus 
példája a társas kommunikációban megvalósu-
ló trompe- l’oeil-hatásnak. Az összejövetelre ér-
kezô, élményekre szomjas társaságot a házi-
gazda vezeti végig a meglepetések állomása-
in. Ô a tekintetek karmestere, az értelmezés irá-
nyítója, a titkok feloldója. Vendégei rezonálnak 
a tôle eredô információkra. Ô játszik érzékszer-
veik csalódásain, mint valami hangszeren, ke-
zeli a meglepôdésükbôl fakadó érzelmeiket.

Az épületek és az otthonok belseje a szem 
megtévesztésének kedvelt terepe a XVII–XVIII. 
században. A zwollei idôsek házában a fônök-
asszony szobájába nyíló ajtóra festettek egy ke-
zét üdvözlésre emelô, pompás öltözékben elôt-
tünk álló fiatalasszonyt, kedvenc példánk pedig 
Johannes Verspronck chantournée-je, amely 
egy etetôszékben elaludt fiúcskát ábrázol, macs-
kája társaságában.

Matsiert láthatóan faszcinálja a felpöndörö-
dô papírlapok, mint trompe-l’oeil-ök látványa. 
Leg alább húsz példát gyûjtött ezekre az ábrá-
zolásokra különbözô korszakokból. Talán a leg-
érdekesebb a strasbourgi Musée des Arts Déco-
ratifs-ben található tálca, amely De Custine már-
ki niderviller-i kerámiaüzemében készült. Azért 
figyelemre méltó, mert elôképe a bécsi porce-
lángyár biedermeier korszakban készült hason-
ló darabjainak, s általuk az elsô magyarorszá -
gi gyárak Bécset többé-kevésbé szolgai módon 
má soló tálcáinak, kannáinak, csészéinek. A re-
géci, korai tatai, holicsi esetlen, kicsit bumfordi 
porcelánnemûk egyszerre meghatók és meg-
mosolyogtatók, amikor ugyanezt a mustrát fe-
dezzük fel rajtuk.

Amerikai példától, Charles Willson Peale LÉP-
CSÔS JELENET-étôl kanyarodik vissza Európába a 
szerzô, idôben pedig egyre közeledünk napja-
ink trompe-l’oeil-eihez. René Magritte tábla-
képei a XX. század elejérôl a keretprobléma 
révén kerülnek be Matsier példatárába. A XX. 
század második felének hatalmas, utcai vagy 
tájba illesztett trompe-l’oeil-ei kilépnek az ott-
hon intimitásából, méretük és hatásuk léptéke 
összehasonlíthatatlanul nagyobb. A kommuni-
kációs helyzet pedig radikálisan más, hiszen a 
szemlélôk idôben és térben egyedi módon szem-
besülnek a trompe-l’oeil keltette hatással. Nincs 

Vergiliusuk, aki segítene az értelmezésben, ma-
gányos individuumok csupán.

 A könyv utolsó példái közül Ernest Pignon 
Ernest drámaian provokatív utcamûvészetét 
választottuk. A nápolyi mûvész trompe-l’oeil-ei 
a következôképpen készülnek: „...a festészet tör-
ténetébôl kiszakított idézetekkel dolgozik. A hullák 
szállítását bemutatandó, egy nápolyi pestisjárványt 
megidézve Caravaggio és más barokk festôk mûveihez 
nyúlt vissza... a képet lefotózza, arról szitanyomatot 
készít, eredeti méretben... Ezt a rendkívül vékony és 
rugalmas papírra készített szitanyomatot aztán éjjel 
kiragasztja a kiszemelt helyre”. (329. kk.) El kép-
zel hetô az elsô reggeli járókelôk meglepetése.

 A szerzô szenvedélye a téma iránt garantál-
ja az alaposságot, részletességet, megjátszott 
kívülállósága pedig könnyen olvashatóvá és szó-
rakoztatóvá teszi a szöveget. Stílusa természe-
tes, közvetlen, derûs, s ezt a fordítás gördülé-
kenyen adja vissza. 

Legnagyobb erénye pedig az, hogy ôszinte 
kíváncsiságot ébreszt az eredeti mûvek megte-
kintésére, hogy jöjjünk és lássunk, gyakorol-
juk az autopsziát, éljük át a kellemes vagy kel-
lemetlen optikai becsapottság állapotát a hely-
színen.

A kérdést, amelyet N. Matsier feltesz, hogy 
festett-e Rembrandt trompe-l’oeil-t, megvála-
szolatlanul hagyjuk. Megtudja, aki figyelmesen 
elolvassa a könyvet. Nem fogja megbánni.

Ujvárosi Emese

TALÁLTAM EGY KÖNYVET

Horváth Judit: Pince
Magvetô, Albatrosz Könyvek, 1988. 214 oldal

Hetek óta a saját Gutenberg-galaxisom felszá-
molásán ügyködöm. Elôször csak méláztam a 
problémán, aztán valóban nekikezdtem az ügy-
ködésnek. Egy nem könnyû döntés és egy újabb, 
meglehetôs költözés kellett ahhoz, hogy ez így 
történjen.

Az új letelepedés sürgetô volta miatt több sor-
ban, fektetve a polcokra hányt könyvtáram lát-
ványa egyre kellemetlenebbül érintett; a mun-
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