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Cséka György 

Senki sem számított a spanyol inkvizícióra 

 

Szilágyi Sándor A fotográfia(?) elméletei c. könyve a magyar nyelven elérhető 

fotográfiaelméleti vagy pusztán csak a fotográfiával, annak történetével foglalkozó munkák 

sivatagába érkezett nagy lendülettel, imponáló terjedelemmel. Úttörő és egyedülálló mű, nem 

született eddig ilyen átfogó fotóelméleti könyv magyar nyelven. 

 

A mű egy bevezető után a fotográfia alapfogalmait járja körül, majd a gyorstalpaló jellegű 

fotótörténeti vázlat után a legfontosabb fotóelméleteket és munkákat (Peirce, Benjamin, 

Sontag, Flusser) veszi sorra, továbbá a Photography theory c. tanulmánygyűjteményt, majd a 

Fotográfia és művészet c. fejezetben Moholy-Nagy László és Ernst Gombrich különböző 

elgondolásait vázolja, később a digitális fotográfia sajátosságait. A könyv függeléke egy 

segédletet a fotók elemzéséhez, majd a felhasznált irodalom bőséges jegyzéke zárja a 

könyvet. 

 

A könyv célkitűzése, „hogy próbálja demisztifikálni a „fotóelméletek” klasszikus szövegeit és 

kategóriáit”. Szilágyi szerint ugyanis e munkák szerzői többnyire tájékozatlanok mind a 

fotótörténetben, mind a fotózás gyakorlatában, kategóriák homályosak, nehezen megfoghatók, 

továbbá e művek nem a fotográfia elméletéről szólnak, hanem puszta ürügyként használva 

azt, valami másról. Ezzel szemben viszont e művek és e kategóriák mozdíthatatlan 

sarkpontokká kövesedtek, népszerűségük, hírük töretlen. 

 

A könyve célja és mögöttese a fotográfiák elméletének megalkotása. A szerző 

elméletalkotásra viszont nem vállalkozik, pusztán a hozzá vezető utat kívánja megtisztítani. A 

könyv hangneme vállaltam személyes, elfogult, jelezve ítéletei, véleményei relativitását. 
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A művet kizárólag magyar fotósok munkái kísérik, valószínűleg financiális okokból, a képek 

nincsenek összefüggésben a szöveggel, ami egy fotóról szóló könyvben zavaró és különös. 

Sokkal szerencsésebb lett volna a képek teljes elhagyása. 

 

A munka legnagyobb érdeme szinte halált megvető, tekintélyt nem ismerő bátorsága, amellyel 

nekiesik a fotóelméleti kánonnak. Inkvizítori lelkesedésével szinte a szerzők szőnyege alá is 

benéz és kérlelhetetlenül ítél minden vélt vagy valódi tévedés fölött. Szempontrendszere, 

ítéletei mögött bevallottan egyfajta személyes, gyakorlati és történeti tudás, a tények 

tisztelete, egy józan paraszti ész áll, ami néha az elméletellenesség pozíciójába sodorja. 

 

Bár személyességére, szenvedélyére, mint tárgya iránti alázatra reflektál, és álláspontja 

relativitásaként írja le, ez puszta deklaráció marad, mert ítéletei, értékelései 

megfellebbezhetetlenek, kétséget nem tűrőek, a mögöttük álló érvelés viszont sokszor 

hiányzik, vagy túl rövidre záró, személyes.  

E személyességből és reflektálatlanságából adódik a könyv bőbeszédűsége, túlírtsága, sokszor 

megmagyarázhatatlanul és szerencsétlenül személyeskedő kitérői. Sontag kapcsán szexista: 

„Sontag próbálja általános szinten is megfogalmazni a következtetéseit, ezek rendre egy New 

York-i kékharisnya fedőszövegeire emlékeztetnek.” 

Barthes Világoskamrájának elemzésénél nem pusztán túlinterpretálja, hanem félreolvassa, 

megerőszakolja Barthes szövegét, hogy abban homoszexualitásának nyomaira, „színt 

vallására” találjon. 

 

A bőbeszédűség, a sokat akarás, a didaxis a könyv terjedelmében és szerkezetében is tetten 

érhető. A mű magja a négy nagy elmélet (Peirce, Benjamin, Sontag, Flusser) bemutatása és 

„demisztifikációja”. Az újabb elméleti fejlemények illusztrálásának szánt 

tanulmánygyűjtemény kiválasztása esetleges, bemutatása szinte érintőleges. A könyv 

didaktikai részei, az alapfogalmak definiálása, a fotótörténeti vázlat, és a függelék nem 

illeszkednek szervesen a könyvhöz, feleslegesek és elhagyhatók. Ahogy az egész „Fotográfia 

és művészet” fejezet sem függ össze szorosan a könyv magjával, indokolatlan, hogyan 
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következik a nagy elméletalkotók kritikája után Moholy-Nagy, Gombrich, és miért éppen 

ebben a fejezetben és könyvben kerül sor a digitális fotográfia tárgyalására. 

Új Művészet, 2015/3. 


