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A konyha színpadán
K o v á c s  M i h á l y :  A  s z o l g á l ó  t o a l e t t j e

É B E R  M I K L Ó S

Kovács Mihály (1818–1892) fára festett, 55x79 centimé-

teres, az irodalom számára ez idáig ismeretlen és jelzés 

nélküli olajfestménye számos tekintetben rendkívülinek 

és jelentősnek minősíthető. Ahhoz, hogy e festmény az 

ő műve, több okból sem férhet kétség. A kép jelenlegi 

tulajdonosának tudomása szerint annak régóta elhunyt 

nagybátyja valahol Észak-Kelet-Magyarországon az 

1930-as évek eleje táján vásárolta meg mint Kovács 

Mihály művét, és azt a család akként is tartotta számon. 

A közelmúltban Dr. Ludányi Gabriella művészettörté-

nész, a Képzőművészeti Kiadónál 1987-ben megjelent 

Kovács Mihály-monográfi a szerzője, a festményt egy 

széleskörű és beható vizsgálat alapján minden kétséget 

kizáróan a festő művének minősítette. További erre 

vonatkozó utalás gyanánt említést érdemel a víz alatt 

lévő lábfejek messzemenően azonos, rendkívül sajátos 

és jellegzetes ábrázolása – hasonlóan Kovács Mihály 

Fürdőző nők című, 1850-re datált, jelzett és az iroda-

lomból is ismert festményéhez.

A szolgáló toalettje megalkotásának éve és eredeti 

címe ismeretlen. Az itt használt cím csupán e cikk 

szerzőjének javaslata. A festmény keletkezésének 

évét – amelynek komolyabb jelentősége nincsen – 

Dr. Ludányi Gabriella 1860 körülre teszi.

Kovács Mihály ismert és számon tartott életműve 

tekintélyes terjedelmű. Œuvre-katalógusa, mely 

több mint 500 festményét tartja nyilván, már csak 

külföldi tartózkodásai miatt sem tekinthető teljesnek, 

például e festménye, melyet pedig feltehetőleg 

Magyarországon alkotott, nem szerepel benne. 

Festészetének uralkodó témái történelmi, vallási és 

allegorikus jelenetek, valamint portrék voltak.

Mit ábrázol e festmény? A környezet minden való-

színűség szerint egy magyar városi lakás konyhája, 

amelyre a helyiség berendezése és mindenekelőtt 

a kép hátterében ábrázolt tűzhely szolgál utalás-

ként. A folyóvíz és főleg a fürdőszoba az idő tájt 

– a 19. század derekán – még korántsem volt az 

általánosan elterjedt lakáskultúra velejárója. Ebből 

pedig természetszerűen adódott, hogy a vidékről 

származó szolgáló vagy cselédlány tisztálkodását 

a konyhában kényszerült végezni. A fürdődézsa és a mellette 

ábrázolt veder arra utal, hogy a vizet – és így a fürdővizet is – 

általában a házon kívül lévő kútról kellett fel-, illetve behozni és 

a tűzhelyen felmelegíteni.

Mi az, ami ebben az ábrázolásban egyedülálló? Mindenekelőtt 

már maga az aktábrázolás egy konyhában. Aktok ismertek 

ágyon vagy pamlagon fekve, széken ülve vagy álló helyzetben, 

falak között vagy a szabadban, de sohasem egy olyan prózai, 

mindennapi környezetben, mint egy konyha, és ráadásul még 

tisztálkodás közepette, amire egyértelmű utalás a dézsa melletti 

sámlin nyugvó szappandarab, az akt kezeiben tartott fehér 

törülköző és a dézsa mögött álló széken nyugvó ruha.

Sok minden utal arra, hogy a festő az enteriőrt természet után 

festette, elsősorban az egyes tárgyak bensőséges, szeretetteljes, 

J. S. Chardin festészetét felidéző szuggesztivitása. Külön említést 

érdemelnek a sámli és a rajta fekvő tükör, a dézsa és a faveder, 

de maga a tűzhely és a levetett ruhadarabok is. Ezzel szemben 

az, hogy az ábrázolt akt a festő számára modellt állt (vagy inkább 

térdelt) volna, szinte kizárható. Már csak annál fogva is, mert a 

modell alapján történő aktfestészet az idő tájt szinte tabu tárgya 

volt (másrészt alig elképzelhető, hogy egy modell a képen ábrázolt 

pózban képes lett volna huzamosabb ideig kitartani).

Ennek alapján feltehető, hogy a festő a természet alapján festett 

háttérbe az aktot belekomponálta, avagy annak rövid idejű modell-

pózát csupán emlékezetből rekonstruálta. Mindenesetre sikerült 

neki egy kompozicionálisan és a színösszeállítás tekintetében 

egyaránt harmonikus, elbűvölő hatású, nézőjében mély benyomást 

keltő művet létrehoznia, mely a maga nemében a magyar festé-

szetben társtalannak tekinthető.

A festmény harmonikus volta, minden részletre kiterjedő 

egyensúlya, az, hogy róla semmi nem látszik hiányozni, hogy 

minden a saját magától értetődő és természetes helyén tűnik 

lenni, valamiféleképpen, az aktábrázolás dacára, egyfajta 

csendélet jelleget kölcsönöz neki. Szinte hallani lehet rajta a 

csendet. Azt várjuk el egy jó csendélettől, hogy azon a csend 

– és a harmónia, a nyugalom – életteliséggel párosuljon. 

Elvárásunk egy jó csendélettel, annak élettelen tárgyaival 

szemben, hogy azok némán társalogjanak egymással, és hogy 

társalgásuk számunkra érdekes és életteli legyen. Ez még foko-

zott mértékben áll azokra az alkotásokra, melyek emberábrá-
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csupán néma statisztaszerep jut két, feltehetőleg 

víztárolásra szolgáló, sötétvörös kancsónak, valamint 

a falon lógó szitának és fedeleknek.

A szolgáló toalettje indokolttá és aktuálissá teszi 

még azt a kérdést is, hogy miután egyértelműen 

egy akt a festmény domináns motívuma, milyen 

szerepet játszik abban az aktábrázolással szinte 

törvényszerűen együtt járó erotika? E kérdés 

megválaszolása már természeténél fogva is szub-

jektív jellegű. E sorok írója arra a maga számára is 

meglepő válaszra jutott, hogy feltehetőleg a prózai 

környezetnek és az ábrázolt hétköznapi tisztálkodási 

tevékenységnek tulajdoníthatóan a kép annak néző-

jében lényegében nem vált ki erotikus hatást. Ennél 

fogva talán még fi gyelemre méltóbb az a kétségte-

lenül erős és maradandó összhatás, melyet ennek 

dacára kiváltani képes. 

zolásuk dacára csendélet jellegűek, mint amilyenek 

például Nagy Balogh János földmunkásokat 

ábázoló témájú festményei.

Kovács festményén a színházi rendezőéihez hason-

lítható eszközökkel él. Az esemény szereplőit (a 

tárgyakat) a főszerepet játszó akt köré csoportosítva 

a kép előterében kiemelt megvilágításba helyezi, és 

ezzel eléri azt, hogy a néző számára a lehető legna-

gyobb természetességgel nyilvánuljanak meg. Így a 

kép nem csupán pillanatfelvétele annak, amikor az 

akt fürdőjét befejezvén már megtörülközve a törül-

közőt letenni, a dézsából kiszállni és azt követően 

ruházatát magára ölteni készül, hanem „szereplői“ 

azt is elbeszélik, hogy ezt megelőzően a fürdővíz a 

vederben lett odahozva, és azt követően a tűzhe-

lyen nyugvó fazékban lett felmelegítve. A szolgáló 

tisztálkodásához szappant is használt, és közben 

olykor a sámlin nyugvó kis tükörbe is belepillantott. 

A kép hátterében, a bal sarokban a félhomályban 


