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VALAHOL EL KELL KEZDENI

Könyvem címében szerepel egy kérdőjel. Úgy érzem, magyarázattal tartozom.
Két dolgot kívántam vele jelezni. Egyrészt magát az alapkérdést: igaz-e, hogy 

a fotóelméleti művek a fotográfiáról szólnak? A válasz számomra most már 
– s remélem, hamarosan e könyv olvasói számára is – magától értetődően az, 
hogy nem; nem erről szólnak, hanem a fotográfi a kapcsán (néha csak ürügyén) 
sok minden másról: társadalmi, politikai, gender, lelki, fi lozófi ai és sok más egyéb 
témát érintő kérdésekről. 

Másfelől viszont azt is jelezni kívántam, hogy valójában nem is szólhatnak 
a fotográfiáról – ilyen ugyanis, hogy fotográfia mint elvont entitás, nem 
létezik; csak fotográfi ák, különféle fotóhasználatok vannak. A fotográfi áról 
való diskurzust a kezdetektől máig összezavarja, hogy a szerzők egybemossák 
a különféle fotóhasználatokat, illetve bizonyos fotóhasználatok (leginkább a 
sajtó- és reklámfotó) sajátosságait általános érvényűnek tekintik: kiterjesztik 
a fotográfi a egyéb területeire is. A kérdőjel arra is fi gyelmeztet, hogy ez nincs 
rendjén.

És még valamire. A klasszikus szerzők többnyire meglehetősen tájékozat-
lanok a fotográfi a gyakorlati kérdéseiben – holott mégiscsak egy technikai 
képalkotásról s az így keletkezett képekről kellett volna érvényes kijelentéseket 
tenniük. Emellett – mai szemmel nézve – megfigyelhető náluk egyfajta 
nagyvonalúság abban is, ahogyan a fotográfi a történetét kezelik. Viszont az 
általuk bevezetett kategóriák – index, punctum, aura stb. – s a sokszor való-
ban frappáns félmondataik és szentenciáik a fotóelméleti diskurzus mozdít-
hatatlan sarokpontjaivá, ők maguk pedig e diskurzus idoljaivá kövesedtek. 
És ez nem jó. 

Könyvem legfőbb célja, hogy próbálja demisztifikálni a „fotóelméletek” 
klasszikus szövegeit és kategóriáit. Megvizsgálni: valójában mit is jelentenek? 
S vajon igazak, érvényesek-e? Mennyiben, mely területeken igazak és érvénye-
sek? S melyeken nem? És ahol nem: miért nem? 

Ugyanis most, hogy a hagyományos, analóg, kémiai alapú fotográfi a gya-
korlatilag már minden területen átadta helyét a digitális képalkotásnak (kivéve 
a művészi célú fotót, ahol ma sem – és a jelek szerint később sem lesz – teljes 
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az átállás), szóval ma már épp itt volna az ideje, hogy megalkossuk végre a foto-
gráfiák – s különösen ami engem közelebbről érdekel: a művészi célú fotó-
használatok – elméletét. 

Én magam, jóllehet elég határozott elképzeléseim vannak a fotográfi a alap-
kérdéseiről, nem vállalkozom erre – csupán a hozzá vezető utat igyekszem 
megtisztítani. Ennek megfelelően mind a klasszikus, mind pedig a kortárs 
fotóelméleti munkákhoz alapvetően kritikai szemlélettel közelítek. Magyarán: 
nem tekintem szent szövegeknek, megmásíthatatlan kinyilatkozásnak mind-
azt, amit   Benjamin,  Barthes,  Sontag,  Flusser,  Moholy1 vagy bárki más a foto-
gráfi áról előad.

Végezetül: ebben a könyvben mindvégig valóban a fotográfi a, vagyis az opti-
kai és kémiai állókép elméleti megközelítéseiről van szó (ennyiben tehát még-
sem jogos a kérdőjel), s csak egy fejezet erejéig foglalkozom benne a digitális 
képalkotás kérdéseivel – mely utóbbi a felfogásom szerint már nem fotográfi a, 
hanem számítógépes grafi ka (CGI: Computer Generated Image). Véleményem-
mel nem állok egyedül ugyan (lásd William J.  Mitchell és mások nézeteit erről), 
de kétségtelen, hogy ez a felfogás nem magától értetődő – éppen azért szántam 
rá egy fejezetet, hogy tisztázzam az analóg és a digitális technikai állókép meg-
különböztetésének elvi alapjait. 

A személyes hangnem okai
Természetesen nem tekintem kinyilatkozásnak azt sem, amit e kritikai értelme-
zések kapcsán magam előadok a fotóról. Nem ezért fogalmazok sokszor egyes 
szám első személyben, hanem épp ellenkezőleg: a tárgyam iránti alázatból. 
Azért, hogy jelezzem: ez csupán az én olvasatom, az én értelmezésem és értéke-
lésem. A látszólag személytelen tudományos érvelések éppúgy személyes dönté-
seken, érték- vagy ízléspreferenciákon nyugodnak, mint azok, amelyek ezeket 
vállalják. Ami engem illet: úgy érzem, semmi okom rá, hogy ne vállaljam az elfo-
gultságaimat.

Ez a másik – és voltaképpen a fontosabb – oka annak, hogy sokszor egyes szám 
első személyben írok a fotográfi áról. Nekem a fotográfi a – pontosabban a művészi 
rendeltetésű fotográfi a – nem akadémikus téma, hanem személyes ügy. Nem azért, 
mert a ’90-es évek elejétől egy jó évtizedig a fotográfi át önkifejezésre is hasz-

1 A szakirodalomban az a bevett gyakorlat, hogy a könyv- és tanulmánycímekben kiírják a 
művész teljes nevét, a szövegben való említésekor viszont egyaránt használják (néha még egy-
azon tanulmányon belül is!) a Moholy-Nagy és a Moholy alakot; én az utóbbit használom.
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náltam – eközben ugyanis egy percig nem gondoltam (tényleg!), hogy fotómű-
vész lennék: egyszerűen csak örültem, hogy a szavak mellett egy új kifejezési 
eszközre leltem. 

Személyes ügyemmé attól kezdve vált a fotográfi a, amikor 1995-ben egy 
pécsi rendezvényen megismerkedtem az akkori kortárs fotóművészek színe-
javával. Ebből eleinte még csak barátkozás lett, majd hamarosan közös 
munka is: előbb egy interjúsorozat, majd a New York-i és pozsonyi kiállításaink, 
melyek kurátora és szervezője voltam, és persze kiállításmegnyitók, cikkek 
és tanulmányok. E közös munka során fotóművész barátaimtól szakmai 
értelemben a legtöbbet kaptam, amit egy művészeti író kaphat: megtanul-
tam belülről, az ő szemszögükből látni a munkájukat, az alkotói vágyaikat 
és gondjaikat.

Írásaimban, a most közreadott könyvemben is, biztonsággal támaszkod-
hattam erre a személyes tudásra – ezt szembesítettem mindazzal, amit egyfelől 
a fotográfi a technikai alapjairól a saját gyakorlati tapasztalataimból és a szakiro-
dalomból tudok, másfelől amit a fotográfi a történetéről és elméleti kérdéseiről 
az idők során elolvastam. Mindez persze nem azt jelenti, hogy most hirtelen 
a fotóművész barátaim mögé bújok, s kijelentem: amit mondok, azt valójában 
nem is a magam nevében mondom. Nem ez a helyzet ugyanis: az elvi kérdések-
ről rengeteg vitám volt, van és – remélem – lesz még a fotós barátaimmal. 
Rossz is volna, ha nem így lenne!

A fotográfi a a fotóművészet felől nézve
Azt mindenesetre egy életre megtanultam tőlük, hogy az ember másképp fényké-
pez a maga és az Örökkévalóság számára, mint megrendelésre. Nem az odaadá-
son vagy annak mértékén van a hangsúly! Azok a művészek, akikkel alkalmam 
volt fotósként is együtt dolgozni eff éle munkákon, mint például   Drégely Imre, 
vagy kritikusként alaposan megbeszélni a megrendelésre készült fotóikat is, 
mint például  Haris Lászlóval a plakát- és magazinfotóit vagy  Kerekes Gáborral 
a riportképeit, éppúgy a tudásuk legjavát adták a megbízásra készült képeikhez, 
mint a „saját”, művészi céllal készültekhez. Viszont eszük ágába nem jutna egy 
kiállításon vagy az albumaikban együtt szerepeltetni a kettőt: az alkalmazott 
fotográfi a és a művészi céllal készült fotográfi a ugyanis két különböző, autonóm 
területe a fotográfi ának. 

Az alkalmazott és a – mondjuk röviden így – művészfotó minden szem-
pontból különbözik egymástól. Először is: más a médiuma.  Kerekes Gábor 
az ételfotóihoz,   Drégely Imre vagy  Bozsó András a reklámfotóihoz,  Szilágyi 
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Lenke a színházi és standfotóihoz – legalábbis amíg analóg technikával dol-
goztak – például más felvételi nyersanyagot használt, mint a művészfotókhoz: 
az utóbbiak rendszerint fekete-fehér nagyítások, fényképek voltak, az előbbiek 
pedig színes diák, melyekről aztán – és ez a lényeg! – nyomdai sokszorosítás 
készült. De nyilvánvaló a különbség már a puszta témaválasztásban, illetve a kom-
munikálni kívánt érzelmi-esztétikai üzenetekben (s így a beállításokban, a meg-
világításban stb.) is.

 Nem beszélve arról, hogy önmagukban is más médiumként léteznek. Köny-
vem talán legfontosabb tétele, hogy szemben az összes többi fotóhasználati 
területtel, a művészi kommunikáció céljából készült fotográfi a médiuma nem 
a puszta fotólátvány, az image, hanem – amennyiben nem egyedi fényképkészítési 
technikáról van szó – a szerző által jóváhagyott, autorizált, rendszerint a szig-
nójával is hitelesített fénykép: a kiállításra vagy műkereskedelmi forgalomra szánt 
szerzői kópia. A műalkotásnak szánt fotó esztétikai szempontból releváns elemeit 
a fotográfi ai technikák kamera- és printingszintaktikai jellemzői határozzák 
meg. Ennek részleteiben itt nem kívánok elveszni: e könyv Alapfogalmak és több 
más fejezetében részletesen kifejtem, hogy mit gondolok erről. 

A fotótörténet a fotóművészet felől nézve
Engem elsősorban a művészi kommunikáció céljából készült fotó, illetve a képi-
leg is igényes, autonóm dokumentarizmus esztétikai és elvi kérdései foglalkoz-
tatnak. Innen nézve viszont a fotóról szóló elméleti írások legfontosabb hibája 
és hiányossága az, hogy nem tesznek különbséget a művészi és az egyéb céllal 
készült képek között; egyáltalán: a fotóról való elméleti gondolkodásban alig 
esik szó arról, hogy itt végül is képekről van szó. 

Ugyanez a hiányosság jellemzi a fotótörténeti összefoglalások és tanulmányok 
többségét is. Az átfogó fotótörténetek – még az olyan kitűnő munkák is, mint 
amilyen Beaumont  Newhall vagy Michel  Frizot munkája – a 19. század fotótör-
ténetét lényegében technika- és kultúrtörténetként prezentálják, a 20. század 
fotótörténetében viszont egyfelől szinte teljesen feledésbe merül a technikatörté-
net, pedig a kamera- és printingszintaxis változásai ekkor is meghatározók voltak, 
továbbá – egyfajta antiművészeti és antiesztétikai meggyőződésből – a művészi 
céllal megalkotott fotókat együtt tárgyalják a kommersz (reklám-, divat-, propa-
ganda- stb.) és a sajtófotóval. Ez annyiban teljesen rendjén való, hogy a művészi 
fotót nem illeti meg privilegizált hely a különböző fotóhasználatok között. 
Abból a szempontból viszont már egyáltalán nincs rendben, hogy így elvesz-
nek az elvi, esztétikai és kulturális különbségek egyfelől a művészi és a többi 
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fotóhasználatok, másfelől ez utóbbin belül a reklám-, a sajtó-, a tudományos 
és az egyéb fotóhasználatok között. A művészi célú és rendeltetésű fotográfi ák 
kontextusa a történeti és kortárs képzőművészet, nem pedig az egyéb fotográ-
fi ák története.

Tisztában vagyok vele, hogy a művészettörténeti irodalomban az utóbbi két-
három évtized egyik legfontosabb fejleménye a médiumsemlegesség, a fotók 
vonatkozásában pedig a fotódiverzitás, vagyis a különböző fotóhasználatok 
egyenrangúságának elve – párhuzamosan azzal, hogy a művekhez az Új művé-
szettörténet (New Art History) nem esztétikai, hanem kulturális és a szó tágabb 
értelmében vett politikai (nemi, faji és kulturális identitás, ökológiai és társada-
lompolitika, illetve hatalmi és globális politika stb.) szempontok alapján közelít. 
Azzal is tisztában vagyok, hogy ezeknek az új szempontoknak az érvényesítése 
nálunk még épp csak elkezdődött, úgyhogy sokan a neofiták buzgalmával 
propagálják ezek mindenhatóságát. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal is, 
hogy épp a fotográfia elméleti kérdéseivel kapcsolatosan egyre többen érzik 
e megközelítések sok szempontból elégtelen voltát: annak szükségességét, 
hogy a fotódiverzitáson belül találjuk meg azokat a sajátos jegyeket, amelyek az 
egyes fotóhasználatokat jellemzik. 

Nem holmi tudatlanság vagy begyöpösödöttség az oka tehát annak, hogy 
könyvemben a fotóműalkotások – általában vett és konkrét-különös – sajátos-
ságait igyekszem fölmutatni. Ellenkezőleg: azt gondolom, hogy a fotóról való 
korszerű – nem tegnap-tegnapelőtti, hanem holnap-holnaputáni – gondolko-
dásnak épp ez lesz az egyik útja. A fotográfi át majdan művészetként használni 
kívánó művészhallgatóknak és a leendő kritikusaiknak-kurátoraiknak pedig 
különösen a fi gyelmükbe ajánlom, hogy használják ki a Magyarország sajátos tör-
ténetében, a tíz-húszéves lemaradásunkban rejlő páratlan lehetőséget: ma még 
köztünk élnek, a kortársaink azok a fotóművészek, akik pontosan tudják, mi fán 
terem a fotóműalkotás; emlékeznek a hívó és a fi xír szagára. Néhány év, és ezt 
már nem lesz kitől megtanulni.

Annak érdekében, hogy ezt a remélt érdeklődést valamelyest elősegítsem, 
könyvem Fotóművészeti látásmódok című fejezetében egy nagyon vázlatos, 
tényleg csak az alapkérdéseket tisztázó fotótörténeti áttekintést adok. Ez a szö-
veg anno bekerült a Sulinet művészettörténeti blokkjába, de ott nagyon széttö-
redezve jelent meg: ezért is közlöm most újra. Úgy vélem: ha valaki megérti 
az ebben előadottakat, biztonsággal el fog igazodni a fotótörténeti szakiroda-
lom ezerfelé szerteágazó labirintusában – még akkor is, ha nem mindenben 
(vagy akár semmiben sem) osztja a nézeteimet. 
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A fotóelméletek klasszikusairól
Legfontosabb feladatomnak, mint erről már volt szó, azt tekintem, hogy a fotó-
elméleti irodalom klasszikus szövegeinek feldolgozásához szemléleti és szakiro-
dalmi kapaszkodókkal szolgáljak. Persze, itt sem tudtam – nem is akartam 
– kibújni a bőrömből: ezek hangsúlyozottan az én olvasataim és kritikai megjegy-
zéseim. 

Ami ez utóbbiakat vagy az általános kritikai attitűdöt illeti: nagyon remélem, 
hogy ezekkel nem elriasztom az olvasót ezektől a művektől, hanem éppen hogy 
kedvet csinálok az olvasáshoz. Leginkább akkor érezném úgy, hogy a többéves 
munkám, ami ezekben az írásokban fekszik, nem volt hiábavaló, ha egyre több 
olyan cikk, tanulmány, könyv születne, melyben arról olvashatnék: a szerző 
mi mindenben nem ért velem egyet mondjuk  Barthes,   Benjamin,  Sontag vagy 
 Flusser értékelésében. Ez persze egyúttal azt is jelenti: az értelmezéseim nem 
tartalmi kivonatok! Nem helyettesítik a szövegek elolvasását, csupán próbálnak 
kedvet csinálni az olvasáshoz és szellemi fogódzókat nyújtani az önálló 
értelmezéshez.

Fotográfi a és művészet 
Könyvemnek a fenti címet viselő részében három tanulmányt adok közre. 
Az első témája  Moholy antifotográfiája: fotográfiai kísérletei és a hozzájuk 
fűzött elméleti meglátásai; eredetileg a Ludwig Múzeum 2011-es  Moholy-
kiállításának katalógusában (Új viszonylatok) jelent meg. Mint a címéből 
is sejthető: szemben azzal a beállítással, mely Moholyban a fotóművészet 
alkotó és teoretikus élharcosát látja, én éppenséggel azt mutatom be, hogy 
az avantgárd  Moholy úgyszólván mindent elutasított, amit őelőtte és körü-
lötte a fotográfia a művészetek területén produkált. Félretolta az egész kora-
beli művészetet – beleértve a korabeli fotóművészetet is. És ez így is volt 
rendjén. 

A második tanulmányban   Ernst  Gombrich fotóra vonatkozó megjegyzéseit 
veszem górcső alá. Sokakat talán meglep a témaválasztás: „Nem is tudtam, 
hogy  Gombrich egyáltalán foglalkozott a fotóval!” – mondhatják, s joggal. 
Így voltam ezzel magam is. Eredetileg épp azt akartam megírni: micsoda szégyen, 
hogy a művészetekkel ismerkedők milliói, akik alighanem A művészet történetét 
veszik először kézbe, úgyszólván azt sem tudhatják meg e könyvből, hogy egyál-
talán létezett fotóművészet is a világon! Ezt továbbra is fönntartom ugyan – csak-
hogy sorra vettem  Gombrich többi könyvét, melyekből az derült ki, hogy a jeles 
művészettörténészt meglehetősen érdekelték a fotográfia elvi kérdései. 
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Továbbmegyek: a 20. századi szerzők közül – a fotóelmélet klasszikusait is 
beleértve – ő fogalmazta meg a legvilágosabban, hogy a fotográfi ai kép miben 
különbözik a többi képtől. 

A harmadik, a digitális és a fotográfi ai állókép különbségeiről szóló írás 
pedig azért ebben a blokkban kapott helyet, mert azt gondolom: a számítógép 
segítségével megalkotott kép, a CGI elvi szempontokból közelebb áll a 
régebbi, manuális képalkotási technikákhoz, a festészethez és a grafi kához, 
mint a fotográfi ához.

A Függelék
A könyv Függelékében két szöveget talál az olvasó. Az Elemzési szempontok 
fényképekhez elsősorban a fotóról írni szándékozók vagy a fotóval mint műtárgy-
gyal foglalkozók munkáját hivatott elősegíteni. A címszavakban fölsorolt 
szempontok között vannak olyanok, amelyek minden képre érvényesek (hiszen 
a fénykép is kép!), és persze vannak köztük olyanok is, amelyek csupán a foto-
gráfi ai úton készült képek „olvasásához” s így megértéséhez vihetnek közelebb. 
Voltaképpen nem más ez, mint a részleteiben még kidolgozandó, fi nomítá-
sokra váró fotónyelvtan vagy fotóretorika – szerintem eléggé átgondolt – váz-
lata. A magam részéről egyelőre ezzel tudok hozzájárulni a vizuális írni-olvasni 
tudás (visual literacy) s azon belül a vizuális retorika (visual rhetoric) diszciplinák 
műveléséhez, illetve hazai népszerűsítéséhez.  

A Felhasznált irodalomban pedig az olvasó megtalálja a jegyzetekben csak 
röviden hivatkozott írások könyvészeti adatait. A bibliográfi ai tételeket időrend-
ben közlöm: először az eredeti megjelenés, majd az általam fölhasznált kiadás 
(vagy a magyar fordítás) évszáma olvasható. Szerintem ugyanis nagyon nem 
mindegy, hogy valaki mikor írta azt a fotográfi áról, amit írt, és hogy ez mikor 
jutott el a szélesebb, illetve a magyar olvasóközönséghez. 

Itt a helye elmondani: könyvemben szándékosan nem foglalkozom az utóbbi 
két-három évtized médiaelméleti irodalmával. Ennek alapjában véve három 
oka van. Egyrészt az, hogy erről – szemben a fotóelmélettel – a magyar szaksaj-
tóban is folyamatos és kielégítőnek mondható diskurzus folyik. Másrészt ez az 
irodalom csak nagyon érintőlegesen foglalkozik e könyv témájával: az analóg és 
elsősorban művészeti célú fotográfi ával, s ha mégis, akkor egyenesen tagadja 
ezek speciális kérdéseit – márpedig engem épp ezek érdekelnek. 

Harmadrészt és legfőképpen: most éppenséggel azt tekintettem a feladatomnak, 
hogy próbáljak utánajárni, valójában mit jelentenek az újabb fotóelméleti 
és fotókritikai irodalomban is kerengő fogalmak (punctum, aura, index, foto-
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gram, faktúra, retinakép, dokumentum, digitális fotó és társaik). Úgy gondolom, 
ehhez az a legcélravezetőbb út, ha megnézzük: vajon mit jelentettek eredetileg, 
azoknál a szerzőknél, akiktől a mostani irodalom átvette – s többnyire kritikát-
lanul használja – őket. Szerintem a fotókultúra elengedhetetlen része, hogy 
beszéljünk végre ezekről a kérdésekről! Ehhez a remélt diskurzushoz kíván 
hozzájárulni a könyvem.

Köszönetnyilvánítás
Kedves kötelezettségemnek tettem eleget azzal, hogy könyvemet Horányi Özséb-
nek ajánlom. Ez a kötet ugyanis eredetileg a PhD-dolgozatom lett volna (Horányi 
professzor volt a témavezetőm), melyből a munka során mintegy „kidagadt” 
a Moholy és a fotográfi a kapcsolatáról szóló, könyvnyi terjedelmű fejezet. Végül 
csak ez utóbbit nyújtottam be a doktori védésre – az itt olvasható Moholy-fejezet 
a disszertációmnak mondhatni csupán a tartalmi kivonata. 

Maga a tény, hogy ez a kötet egyáltalán megszületett, a feleségem, Tréfás 
Krisztina makacs biztatásának köszönhető. Ő vett rá ugyanis, hogy ne adjam föl 
az eredeti tervemet, ne tudjam le a dolgot a Moholyról szóló disszertációm meg-
védésével, hanem írjam meg a többi fejezetet is. Ezúttal köszönöm meg biztatá-
sát és a munkámhoz nyújtott odaadó támogatását, továbbá a fölbecsülhetetlen 
segítségét a kézirat szöveggondozásában és szerkesztésében, a francia és a német 
nyelvű szövegek fordításában, illetve az idézetek ellenőrzésében. 

Köszönettel tartozom továbbá Uhl Gabriellának, könyvem szakmai lekto-
rának, aki a hivatkozások, a bibliográfi ai adatok és az angol nyelvű idézetek 
ellenőrzése mellett a szöveg szerkesztésében is sokat segített. Az egyes fejeze-
tek megírásához nagy segítséget jelentettek Angyalosi Gergely, Bán Zsófi a, 
Botár Olivér, Flesch Bálint, Veroniky Kopecky, Lakatos András, Passuth Krisz-
tina, Radnóti Sándor, Sebők Zoltán, Szegedy-Maszák Zoltán, Széphelyi György 
és Richard Woodfi eld kritikai észrevételei és szakirodalmi útbaigazításai. 

Aczél Géza, Hajdu István és Százados László szerkesztői-főszerkesztői 
fi gyelmességének köszönhetően a könyv egyes fejezetei megjelenhettek az Alföld 
és a Balkon hasábjain. A fotótörténeti vázlat – a magyar rész kivételével – koráb-
ban a Sulinet művészettörténeti összefoglalójában jelent meg, amit Békefi 
Eszter, Füri Katalin és Szőke Annamária tett lehetővé: segítségüket ezúton is 
köszönöm. A Magyar paradoxon tanulmányszámba menő változata a Beszélő-
ben jelent meg, amit Kiss Ilonának köszönök. A könyv egy korábbi változata 
a TÁMOP támogatásával fölkerült a www.tankonyvtar.hu weboldalra, amit 
Kardkovács Réka, Lázár Eszter és Szegedy-Maszák Zoltán segítségének köszön-
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hetek. Külön köszönettel tartozom az MKE illetékeseinek, hogy hozzájárultak 
a könyv nyomdai kiadásához. (Itt jegyzem meg: a kötet szövegét a most megje-
lent változatban tekintem véglegesnek.) 

Köszönettel tartozom továbbá Barta Zsolt Péter, Benkő Imre, Drégely Imre, 
Frankl Aliona, Halas István, Horváth M. Judit, Jokesz Antal, Kerekes Gábor, 
Korniss Péter, Papp Elek, Stalter György, Szilágyi Lenke, Tóth György, Varga 
Tamás és Vető János fotóművészeknek, valamint Ujj Zsuzsinak, hogy műveiket 
a könyv esztétikus megjelenése céljából a rendelkezésünkre bocsátották. E meg-
fogalmazásból is kitetszik talán: a képeket nem illusztrációnak használtam – bár 
azt gondolom: a képanyag külön-külön is, összességében meg pláne alátá-
masztja mindazt, amit a könyvemben a fotográfi áról előadok.

Végül ezúton köszönöm meg Molnár Magda, a kötet kiadói szerkesztője 
és Benedek Barna, a könyv grafi kus tervezője és tördelőszerkesztője gondos 
munkáját.

Budapest, 2014. április 24.

Szilágyi Lenke: Budapest,1983
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A fotográfi a meghatározása

A fotográfia kifejezés, mint az köztudott, két görög szóból álló szóösszetétel: 
a ’fotosz’ szó jelentése fény, a ’grafein’ szó jelentése pedig írni/rajzolni; a szó-
összetétel jelentése ennek megfelelően fényírás vagy fényrajz. A kifejezést, miként 
a negatív/pozitív eljárások megnevezését (és még sok minden mást a fotográfi á-
val kapcsolatban) Sir John  Herschel neves természettudós javasolta az amatőr ter-
mészetbúvár William  Henry Fox  Talbot-nak, a fotográfi a egyik feltalálójának. 
A magyar nyelvben, bár voltak rá nyelvújítási kísérletek, a ’fényrajz’ vagy ’fényírás’ 
forma nem gyökeresedett meg; főnévként a fénykép, a fotográfi a vagy a fotó, igei-
igenévi formában a fényképez(és) és a fotografál alak terjedt el.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a fénykép szó jelentése szűkebb, mint a ’fotográ-
fi a’ vagy a ’fotó’ szavak jelentésköre. A fénykép: a negatív/pozitív eljárások pozitív 
kópiája; angol megfelelője a print, nem pedig a ’photography’. Ezért helytelen, 
hogy magyarul a direktpozitív technikákat, például a dagerrotípiát is sokan 
fényképnek mondják, holott nem az (fotó, de nem fénykép!), illetve – másfelől 
– hogy a fordításokban a ’print’ szót úgy fordítják: ’nyomat’, holott csupán 
a közönséges fotópapírra készült nagyításról (illetve a ’contact print’ eseté-
ben a negatívval megegyező méretű másolatról) van szó.1 Az alábbiakban ezért 
a technika tágabb, általános megnevezésére a fotográfi a és a fotó kifejezéseket 
használom, a fénykép és a fényképkészítés kifejezéseket pedig fenntartom a nega-
tívról készült nagyítás/másolat számára. 

Ha nem pusztán megnevezni akarjuk, hanem leírni, a fotográfi a szabatos 
meghatározása így hangzik:  

A fotográfi a az emberi kommunikáció azon formája, 
melynek médiuma 
valamely sík felületű hordozón 
optikai és kémiai úton 
állóképként láthatóvá tett 
elektromágneses hullámmozgás.

1 Ha képaláírásként, a technika (nem pedig pusztán a fénykép mint tárgy) megnevezéseként 
szerepel a ’silver gelatin print’ kifejezés, ennek a zselatinos ezüst fotópapír a szakszerű fordí-
tása. A ’nyomat’ szót tartsuk fenn a sokszorosító grafi kai eljárások, a nyomtatások számára!
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E defi níció a ’fotográfi a’ szóval röviden megnevezett fenomén összes lényeges 
pontját fölöleli, és ugyanakkor implicite elhatárolja a hasonló, de azzal mégsem 
teljesen azonos jelenségektől. Bontsuk ki e meghatározás elemeit!

Az első két kitétel azt szögezi le, hogy a fotográfi a emberi kommunikációra 
szolgál, mégpedig közvetett (médiumot használó) kommunikációra. Az utóbbi 
megszorítás témánk – a fotográfi áról való gondolkodás – szempontjából azért 
különösen fontos, mert a fotográfi a lényegére világít rá: fotó általában akkor 
készül, ha nincs közvetlen, közös élmény, vagy ha van, ez a fotó útján elérni 
kívánt kommunikációs cél szempontjából nem kielégítő. Másképp fogalmazva: 
ha a fotó készítője és a fotó (elképzelt) befogadója (aki lehet történetesen a fotó 
készítője is: az ember magának is készít fotót) egymástól térben és/vagy időben 
el van választva. Nyilvánvaló ez például a fotódokumentumok vagy az emlékké-
pek esetében. 

A ’sík felületű hordozó’ mint médium egyfelől a virtuális, érzéki csalódásokon 
alapuló képektől (sztereó, hologram), másrészt a képernyőn vagy vetítővásznon 
megjelenített képektől határolja el a fotográfi át. Az első két esetben maga a kép, 
jóllehet van fi zikai értelemben véve is megfogható alapja, mégis megfoghatatlan: 
csak virtuálisan, az érzékeink számára létezik; a másik két esetben pedig a fi zikai 
alapjától független, egyéb tényezőktől függ, hogy végül is milyen konkrét formá-
ban jelenik meg a szemünk előtt. Mindegyik esetben más szenzoros befogadói 
élményről van szó, mint a voltaképpeni fényképek esetében.

A fotográfi ai kép fi zikai hordozója a fotográfi a története során igen változatos 
volt: a negatív legelterjedtebb anyaga kezdetben a papír (talbotípia) és az üveg, 
majd a különböző műanyagokból készült fi lm volt, maga a fénykép pedig több-
nyire papírra készült. De e legelterjedtebb hordozók mellett készültek (és a törté-
neti technikákat2 fölelevenítő alternatív fotóművészetben ma is készülnek) 
direktpozitív fotók ezüstözött rézlapra (dagerrotípia), vaslapra (ferrotípia) vagy 
üvegre (ambrotípia), és fényképek készülhetnek szinte bármilyen anyag felületére: 
a papíron kívül kőre, fára, műanyagra, üvegre, vászonra, fémlemezre stb. 

A fotográfi ai képet optikai eszközök, pontosabban optikai jelenségek felhasználá-
sával rögzítjük a hordozó felületén. A pontosítás arra vonatkozik, hogy előfordulhat: 
a kép rögzítéséhez nem használunk külön optikai eszközt (objektívot), hanem 
egyszerű lyukkal (camera obscura) vagy réssel helyettesítjük (réskamera), vagy 
éppenséggel semmivel (fotogram). Ám ezek a nem szokványos „eszközök” is 

2 E technikák ismertetését lásd Flesch Bálint: Fotótechnikatörténeti (Egészen) Kis Lexikon. 
Archaltfotokonzerv.  http://archfoto.atspace.com/klexframe.html. 
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alá vannak vetve a maguk optikai sajátosságainak: ugyanúgy megvannak az 
optikai törvényeik, mint az objektívoknak. Például a réskamera térbe (pontosab-
ban síkba) fordítja át az időt: a fi x helyzetű célkamera előtt sorra elszáguldó lovak 
az óraszerkezet segítségével mozgatott fi lmcsíkon már úgy látszanak, mintha 
a térben lennének egymás előtt/mögött, egyazon időpontban.

A „normál” eset azonban mégiscsak az, hogy a fotókamera belsejében, az objek-
tív rajzolta látókúp valamely metszetében elhelyezett fényérzékeny anyagra vetülő 
fény a középponti  perspektíva optikai szabályainak megfelelően képezi le az ere-
deti látványt. A régi kamerák és a műszaki fényképezőgépek még lehetővé tették, 
hogy a látókúpon belül a négyszög alakú felvételi nyersanyagot a hátlap/előlap 
függőleges és/vagy vízszintes eltolásaival, illetve döntéseivel különböző pozíciók-
ban helyezzük el, így határozva meg a képkivágást, a perspektivikus „torzítások”, 
illetve az objektívrajz élességhatárainak a korrigálását – vagy épp kreatív kihasz-
nálását. Sajnos, a tömegigényekhez igazodó technikai „haladás” azt eredmé-
nyezte, hogy az újabb kamerákban a felvételek kizárólag a látókúp tengelyére 
merőleges, fix, középponti helyzetben elhelyezett nyersanyagokra készülje-
nek – igaz: sokkal kényelmesebben és gyorsabban, mint hajdanán (ennyiben 
mégiscsak van némi haladás).   

Ami a fotográfi ai kép létrehozásához szükséges kémiai eljárásokat illeti, erről 
az általánosságnak azon a szintjén, ahol ennek a fotóelméletek, illetve a fotóesz-
tétika és fotókritika szempontjából relevanciája lehet, elegendő annyit tudnunk, 
hogy ezek az eljárások végső soron a kép fi zikai tulajdonságait: a tónusait, a felü-
letét, a színét stb., tehát a befogadói élmény érzéki alapjait határozzák meg. 

Itt hívom föl a fi gyelmet a fotográfi ai köz- és szaknyelv egy pongyolaságára. 
Azt szokás mondani, hogy kétféle fénykép van: színes és fekete-fehér. Ez utóbbi 
helyett azonban a monokróm vagy egyszínű kifejezés lenne a helyénvaló, ugyanis 
a „fekete-fehér” fényképek valójában igen változatos alapszínekben jelenhetnek 
meg, kezdve a cianotípia mély- vagy búzakékjén az albumin vagy a sópapír 
más-más barnáján és a kimásolópapír rőtvörösén át a platinotípia mélyszürkéjéig 
és a karbon nyomat szénfeketéjéig; emellett különböző vegyi eljárásokkal, ún. szí-
nező fürdőkkel nemcsak ezek, hanem a zselatinos ezüst képek (a közönséges 
nagyítások) alapszínét és tónusait is jelentős mértékben megváltoztathatjuk. 
A lényeg: az említett és a hasonló eljárásokkal ugyanarról a negatívról teljesen 
különböző képeket készíthetünk; a fotólátvány, az image mindannyiukon ugyanaz 
lesz, de maga a kép már nem! 

Ami az utolsó három attribútumot illeti, miszerint a fotográfi a ’állóképként 
láthatóvá tett elektromágneses hullámmozgás’, ezeket érdemes együtt értel-
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mezni. Kezdjük a végén (egy kis megszorítással: egyelőre tekintsünk el attól, 
hogy hullámmozgásról van szó)! Miféle elektromágneses hullámok jöhetnek itt 
szóba? Mindenekelőtt természetesen a szemünk által is érzékelhető fény, mely 
a mérhető elektromágneses spektrum rendkívül kicsiny, szinte elenyésző részét: 
a kb. 380–750 nm közötti hullámhosszúságú szakaszát öleli csupán fel – s tegyük 
hozzá: fotográfi ai eszközökkel még ezt is csak tökéletlenül, számos torzítással 
tudjuk visszaadni. De készülhetnek „fényképek” a spektrumnak az emberi 
szem számára láthatatlan szegmenseiből is, mint például a rádióhullámok, 
az infravörös vagy épp ultraibolya (UV) sugarak, az ultrahang, illetve a rönt-
gensugarak. 

Az előző bekezdésben azért tettem idézőjelek közé a fénykép szót, mert való-
jában ezek a képek nem a ’fény képei’ – csupán olyanok, mintha azok lennének! 
A Hubble teleszkóp által készített képek például – mivel a távcső a spektrum 
ibolyántúli és infravörös tartományát is rögzíti – csupa olyan látványt tárnak 
a szemünk elé a világűr részleteiről, melyet soha senki nem látott, és nem is 
láthat: valódi emberi látványként ugyanis nem léteznek. Ugyanez a helyzet 
az infra, az ultrahang- vagy a hőképekkel, de tulajdonképpen a röntgenképek-
kel is. Ezek voltaképpen nem mások, mint az emberi szem protézisei, melyekkel 
mintegy „megsegítjük” a szemünket, kiterjesztjük az érzékelési tartományát. 
Nyilvánvaló ez például az infravörös fotók estében, hiszen ha a valóságban 
is hasonló látványra vágyunk, egy külön készüléket: éjjellátó távcsövet kell hasz-
nálnunk. De hogy ne menjünk ennyire messzire: a mikroszkopikus felvételeknél 
is nyilvánvaló, hogy az emberi szem számára érzékelhetetlen tartományokban 
kalandozunk – s ahhoz, hogy ezt megtehessük, segédeszközre van szükségünk.

Mindez rendkívül jelentős – bár nem eléggé végiggondolt – következmé-
nyekkel jár (illetve kellene, hogy járjon) a fotóról való gondolkodás számára. 
Ezek közül az első és legfontosabb, hogy újra kellene gondolnunk a hagyomá-
nyos, analóg fotográfi a alaptételét, miszerint a fotó a valóság egy darabjának 
hiteles képe, vagy megfordítva: amit a fotón látunk, annak van (volt) a valóság-
ban is létező megfelelője. 

Végiggondoláson nem azt értem, hogy vonjuk kétségbe az előbb említett tételt; 
nem kétségbe vonni kell az analóg fotográfi a valóságrögzítő szerepét, hanem fi no-
mítani. Az ugyanis kétségbevonhatatlan tény, hogy analóg eszközökkel kizárólag 
valóságosan is létező dolgokról készülhet felvétel, illetve ennek alapján fénykép. 
Azon viszont már érdemes elgondolkodnunk, hogy a „valóságról” készült felvé-
tel mint kép is valóságos-e! 
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Fogalmi tisztázások

A szemmel való látás és a fotografi kus látás különbsége
Elvileg képtelenség olyan fotográfi ai képet alkotni, ahogyan látunk, mert:
1. A valóság három-, pontosabban (az idővel együtt) négydimenziós – a kép 
kétdimenziós.
2. A képen vagy kicsinyítjük, vagy nagyítjuk a látványt. Az 1:1 arányú leképzés 
határeset, és furamód kisebbnek látjuk a valóságos alapjánál – miként az élet-
nagyságú szobrokat.
3. A szemünk mozog – az objektív nem. A látás mindig letapogató, s ennek 
megfelelően pillanatonként változnak az éles/életlen (periferikus látás) határai 
– a fotón mindez adott, rögzített. Lehet fotón is imitálni az éles/periferikus látás 
élményét (nem könnyen: kevés objektívnak szépek, képszerűek az életlenjei; 
a Zeiss és a Leitz objektívok vagy a régi jó Heliar pl. ilyenek), de egy felvételen 
csak egyetlen látványponthoz viszonyítva. Ezt az elvi ellentmondást használja 
föl például   Drégely Imre a mozaikjaiban. 
4. Az agyunk kiegészíti/korrigálja azt, amit a szemünk „lát”; valójában nem is 
a szemünkkel, hanem az agyunkkal látunk. A fotón viszont nincs mód eff éle 
korrekcióra: itt minden rögzített. Jó példa erre az ún. perspektívakorrekció, 
ami csak részleges és mechanikus lehet, s ezért konfl iktusban van az agymun-
kánkkal.

Például egy műszaki kamerával készült épületfelvételnél el tudjuk érni, hogy 
a függőleges vonalak párhuzamosak legyenek, de – paradox módon – ha töké-
letesen párhuzamosak, a néző széttartóknak látja őket. Ahhoz, hogy párhuza-
mosnak hassanak, kicsit csalni kell: egy hangyabokányit fölfelé kell billenteni 
a kamerát/hátlapot. Erre a letapogató látás és az objektív merev „tekintete” 
közötti különbség a magyarázat: a valóságban nem egyetlen, hanem több pillan-
tással nézünk meg egy épületet, tehát mindig más- és máshova kerülnek az éles/
periferikus (s ezzel a perspektivikus) látás határai – de közben mindvégig tud-
juk, hogy a függőlegesek egymással párhuzamosak! 

Azt sem fogadja be az agyunk, hogy a felvételen az első emeleti ablakok 
milliméterre ugyanakkorák, mint mondjuk a tizedik emeletiek: a valóságban 
az utóbbiakat, mivel távolabb vannak, kisebbnek látjuk. Egy képen viszont 
ezt a két dolgot – a függőlegesek párhuzamosságát és a távolabbi tárgyak rövi-
dülését – nem lehet összehozni. Ezért úgy látjuk az ilyen felvételt, mintha fölfelé 
(illetve, ha nem a talaj szintjéről készült a felvétel, a képszélek felé) „elhúzna”.
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A fotó nem „ellesett pillanat”!
A fotó – jóllehet a szemlélőben ezt a hatást kelti – nem kimerevített pillanat. 
Éppen ebben a kettősségben rejlik a varázsa: emiatt tudjuk termékenyen félre-
érteni, kiegészíteni, időbe átfordítani. Ettől emberi. A pillanat ugyanis az ember 
számára nem létezik. Minden érzékünk és idegszálunk tiltakozik ellene, hiszen 
jól tudjuk, hogy csupán egyetlen pillanat lesz az életünkben: a halálunk – bár 
valójában még az sem.3 Nagyon rövid időt el tudunk képzelni, és kijelölhetjük 
valaminek az időfolyamban a helyét oly módon, hogy van az „előtte” meg az „utána”. 
De maga a pillanat elképzelhetetlen, mert az maga a Semmi.

Három példával tudom szemléltetni, hogy az agyunk/lelkünk tiltakozik az álló-
kép pillanatnyisága ellen. Az egyik a jelenség fonákja: amikor mozgóképen 
sokáig mutatnak valamit, ami mozdulatlan. Éppen azért érezzük ezt egy idő 
múlva elviselhetetlennek, mert a valódi állóképet képzeletben mindig kiegé-
szítjük: belelátjuk az előtte és utána lévő képeket, elképzeljük, milyen lenne, 
ha egy kicsit ilyenebb vagy olyanabb volna, s azután a szemünk újra megpihen 
a képen. A kimerevített állókép éppen ezt az elkalandozást és az azt követő meg-
pihenést akadályozza meg: brutálisan odaszögezi tekintetünket a konkrét kép-
hez. A képzeletünk szabadságától foszt meg.

A másik: paradox módon semelyik állóképet nem érezzük annyira „mozgás-
ban lévőnek”, dinamikusnak, mint éppen a „pillanathoz” leginkább közelítő fel-
vételeket. Gondoljunk csak a híres képre: az aláhulló tejcseppre és a koronájára 
Harold E.  Edgerton felvételén; szinte várjuk, hogy lefolyjék ez a korona, s meg-
nyugodjék a felszín. Vagy az almát szétlövő puskagolyóra, szintén Edgertontól. 
Vagy  Cartier-Bresson felvételére, melyen egy alak úgyszólván kiugrik a képből.

A harmadik egy érdekes megfi gyelésem: ha egy mozgást ábrázoló sztereó 
képpárnak csak az egyik tagját nézzük, dinamikusnak érezzük – magát a sztereó 
képet viszont „megfagyott pillanatnak”, merevnek. 

A fotót azért szokás – teljes joggal – összefüggésbe hozni a halállal, mert 
ez képes a legtökéletesebben azt a benyomást kelteni, mintha a pillanatot örökí-
tette volna meg. Minden más művészet vagy maga is az időt, a folyamatot 
használja médiumaként, vagy pedig tudjuk róla: a mű megalkotásához idő, rend-
szerint sok idő kellett. Hozzájuk képest a fotó valóban a „pillanat” művészeté-
nek hat – pedig valójában nem lehet az.

3 „A halál nem eseménye az életnek. A halált az ember nem éli át.” Ludwig Wittgenstein: Logi-
kai-fi lozófi ai értekezés: 6.4311. Ford. Márkus György. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963, 176. 
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Nincs annál félrevezetőbb, mint amikor a fotót az „ellesett pillanattal” azo-
nosítják. Ez ugyanis technikai és elvi értelemben is nonszensz: a felvételhez 
idő kell. Akármennyire rövid, de mégiscsak idő! A felvétel ugyanis nem egy, 
hanem két pillanat, pontosabban a kettő között eltelt idő: elkezdjük és befejez-
zük; ezt a két döntést kell meghoznunk, amikor felvételt készítünk. Az első döntés 
rendszerint intuitív: kivárjuk a megfelelő – vagy legalábbis annak látszó – pilla-
natot. (Ezt nevezte el  Cartier-Bresson „a döntő pillanatnak”.) A második a szó 
szoros és átvitt értelmében vett számítás eredménye: a nyersanyag érzékenysé-
gének, illetve a rekesznyílás/
záridő kombinációjának a meg-
választásával előre eldöntjük, 
hogy mi és hogyan kerül majd 
rá a negatívra, ill. a képre.

Jó példa erre az a hatás, amit 
a hosszú expozíciókkal érhetünk 
el: a bemozdulás. Ez lehet hiba, 
ha nem számolunk vele – és 
lehet eszköz, amit szándékosan 
(jóllehet magunkat többnyire 
a véletlenre bízva) fölhaszná-
lunk. Az utóbbira lásd  Tóth 
György képeit (amelyek egyút-
tal többszöri expozícióval is 
operálnak), Baranyay András 
önarcképeit vagy   Drégely Imre képét, melyen egy kivilágított körhinta 
forog a pesti éjszakában, ami a fél- vagy egy percig tartó expozíció miatt 
olyan nyomot hagyott a negatívon, mintha egy itt landolt ufóról készült 
volna „pillanatfelvétel”. 

Voltaképpen mind az extrém rövid expozícióval készült, mind a szükséges-
nél hosszabb ideig exponált (s ezért bemozdult) fotó ugyanúgy a látás korlátain 
átsegítő protézis, mint a szemünk számára láthatatlan sugarak rögzítésével 
készült „fényképek”. De ha jobban belegondolunk: minden fotó „protézis”, 
hiszen kétdimenziós állóképpé merevíti – s így a vizuális kommunikáció 
számára kezelhetővé teszi – a valóság négy dimenzióját! 

Stalter György: Híd, Budapest, 1985 
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A fotó a fi lm diagonális ellentéte
A fotó a művészi médiumok közül a fi lmtől áll a legtávolabb – éppen azért, mert 
a kiindulópontjuk azonos: a fény- vagy más elektromágneses hullámok látha-
tóvá tétele, rögzítése. Ezzel azonban véget is ér a hasonlóság. Egyrészt (triviáli-
san) azért, mert az egyik időbeli, a másik térbeli médium. Ha egy jelenetsorból 
kiveszünk egy fi lmkockát, ez a kocka nem tudja a véglegességnek, a zártságnak, 
a tökéletességnek stb. ugyanazt az élményét kelteni, mint egy „jól ellesett pilla-
natban” készült fotó. A fi lmkészítők tisztában vannak ezzel: nem véletlenül 
alkalmaznak standfotóst a forgatásokon. 

A fi lm színtiszta szemfényvesztés: másodpercenként 24-szer tovalibben a kép, 
és ezt a szemünk – mivel képtelen követni – az azonosság/különbözőség dialekti-
kájának megfelelően, ugyanazon kép(sor) mozgásának látja. Valójában egyik 
képet, képkockát sem látjuk! A fotó mint művészi médium viszont nem más, mint 
tárgyilag is létező, mozdulatlan, tetszés szerinti ideig nézhető fénykép.4

Nincs fotográfi a – csak fotográfi ák vannak
Mint az Előszóban már jeleztem (és néhányszor még el fogom mondani), meg-
látásom szerint a fotóelméleti diskurzusok alapproblémája az, hogy résztvevői 
szinte mindig általában a fotográfi áról beszélnek – ezért nem lehet tudni, pon-
tosan mire is gondolnak, amikor azt mondják: fotográfi a. Holott nincs olyan, 
hogy fotográfi a: csak fotográfi ák, különböző célú és rendeltetésű fotóhasználatok 
vannak. Illetve – másfelől közelítve a kérdést – a fotográfi ának mint állóképkészí-
tési technikának vannak ugyan általános vonásai, amelyek megkülönböztetik 
a többi állóképkészítési technikától (festészet, grafi ka), de ezek egyrészt túlsá-
gosan általánosak ahhoz, hogy e megkülönbözetésen túl is használni lehessen 
őket, másrészt – és ez a fontosabb – a különböző fotóhasználatokban más- és 
másképp jelennek meg. Különösen félrevezető, ha egy kalap alá vesszük a művé-
szeti kommunikáció színterein szereplő és az egyéb célokat szolgáló fotográfi ai 
használatokat. 

Mondhatnánk, hogy nincs ez másképp a többi művészeti ág esetén sem, 
de nem ez a helyzet. Ezeknél ugyanis evidens, hogy az alkotás eszközeit másképp 
használják művészeti kontextusban, mint az egyéb használatukkor. Senki nem 
gondolja, hogy a szobafestés és mázolás művészet volna, holott ehhez is ecsetre 
és festékre van szükség. S az is világos, hogy egy szöveget sem pusztán az tesz 

4  A képernyőn megjelenített, ill. a kivetített állókép, a sztereo, a 3D, a hologram érdekes 
határesetek ugyan, de mégiscsak több közük van a fényképhez, mint a fi lmhez.
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irodalommá, hogy szavakból áll, vagy hogy létrehozásához az alkotója pennát, 
írógépet vagy számítógépes szövegszerkesztő programot használt, hanem egy-
részt a szavak és a nyelvi szabályok sajátos használata, másrészt az a sajátos kom-
munikációs, irodalmi közeg, amelyben a szöveg megjelenik. Az említett példákban 
már maga az elnevezés is egyértelműen elkülöníti a művészi és a nem művészi 
anyag- és eszközhasználatokat, és ami a szempontunkból különösen fontos: 
ezek az elnevezések a művészetet nem azonosítják a létrehozásukkor alkalma-
zott anyagokkal és technikai eszközökkel. Nem azt mondjuk, hogy „ecset, 
vászon és festék”, hanem hogy festészet; nem azt, hogy „kő és véső”, hanem hogy 
szobrászat; sem azt, hogy „szó és írógép”, hanem hogy irodalom. 

A fotográfi a esetében azonban mindez másképp van; itt a művészi kommu-
nikáció céljából készült művekre is csak annyit mondunk: fotográfi a. Ennek 
több oka van. Először is, maga a fotográfi a mint technikai eszköz semmi 
másra nem használható, kizárólag képalkotásra – szemben az ecsettel, amivel 
például sütés előtt megkenhetjük a pogácsák tetejét, vagy a ceruza, amivel nem-
csak rajzolni, hanem írni is lehet, a kalapács, amivel szöget is lehet beverni, és így 
tovább. A fotográfi a azonban minden formájában kizárólag képalkotásra szol-
gál. Ugyanakkor a fotográfia feltalálásáig a képalkotás per definitionem 
művészeti tevékenység volt. Ezért tehát szinte a megszületése pillanatában meg-
fogalmazódott a szillogizmus: mivel a képalkotás művészet, a fotográfi a pedig 
képalkotás, a fotográfi a: művészet. Sőt: a legmagasabb rendű művészet, mert 
olyan képeket lehet vele létrehozni, amelyre a manuális képalkotás soha nem 
lesz képes. A technikai képalkotást elutasítók viszont azt mondták: a fotográfi a 
eleve nem lehet művészet, hiszen egy gép – nem pedig az Isten képmására terem-
tett ember – hozza létre a képet. A 19. századi (s máig kísértő) meddő viták arról, 
hogy vajon művészet-e a fotográfi a, épp azért voltak terméketlenek, mert csak 
ezen az általános szinten tudták megfogalmazni magát a kérdést. 

Az emberi civilizációnak bő fél évszázadába telt, hogy fölismerje (vagy egysze-
rűen csak megszokja): mégsem minden képalkotás művészet. S e felismerésben 
éppen a fotográfi a szakosodása: a különböző, nyilvánvalóan nem művészi célú 
fotóhasználatok (az emlékkép mellett a tudományos, ismeretterjesztő, hírközlési 
stb.) elterjedése, majd – a fotót használó sajtó révén – ez utóbbiak tömegessé 
válása volt a döntő tényező. 

Nem ennek a bevezetőnek a feladata, hogy a fönti komplex folyamat részle-
teiben elmerüljünk.5 Témánk szempontjából most csupán az a fontos, hogy 

5 Bővebben lásd e könyv Fotóművészeti látásmódok című fejezetét.
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az 1880-as évek végétől kezdtek kialakulni, majd nagyjából az 1920-as évek 
derekára megszilárdultak a fotóhasználatok főbb területei – melyek aztán egy-
máshoz képest a mai napig nem is változtak. 

A nem művészeti fotóhasználatok
A ’fotográfi a’ gyűjtőnév a fönti öt nagy tevékenységi kört foglalja magában. Ezek 
nemcsak szociológiai szempontból, tehát az intézményeikben, személyi állomá-
nyukban stb. térnek el egymástól, hanem ami szerintem a legdöntőbb: a médiu-
mukban is. 

Az emlékkép médiuma maga a fotólátvány, az image: az, ami a képen van. 
Teljesen mindegy, hogy ez analóg vagy digitális kamerával készült-e, netalán 
mobiltelefonnal, mint ahogy az is mindegy, hogy a kép hordozója színes dia, szí-
nes fénykép, fekete-fehér fénykép, számítógépes print vagy a képernyő. Az emlék-
képpel szemben két elvárást támasztunk: ami a képen van, legyen felismerhető, 
lehetőleg éles, továbbá tónus- és színhelyes, és hogy ne legyenek rajta oda nem 
illő vagy a fotólátványt zavaró részletek. (Bár ez utóbbiak alkalmasint viccesek 
is lehetnek, amint tudjuk ezt például a Hórusz Archívum gyűjteményéből vagy 
a neten küldözgetett privát fotókból). 

Az alkalmazott fotó médiuma – amennyiben nem csupán egy-egy szakterü-
let vizuális dokumentumaként használják, hanem kívülállókkal is kommuni-
kálnak vele – nem a fénykép, hanem a nyomdai reprodukció, illetve újabban 
a képernyőkép. Elengedhetetlen tartozéka a képet kísérő szöveg, mely vagy 
magyarázza a képet, vagy pedig a kép eleve a szöveg illusztrálása céljából 
készült. Közege lehet újság, képes lap, folyóirat, szakkönyv, album, internetes 
kiadvány stb.

MŰVÉSZETEK
FOTOGRÁFIÁK 

(FOTÓHASZNÁLATOK)

fotóművészet

képzőművészek
fotóhasználata

amatőr mozgalmi fotó

emlékkép

alkalmazott fotó
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Az amatőr fotómozgalomnak a kezdeteitől (kb. 1890 óta) külön szaksajtója és 
könyvkiadása, klub- és kiállítási hálózata, külön szerzőgárdája, közönsége 
és esztétikája van, magyarán: szociológiai és intézményes szempontból is elkü-
lönül a többi fotóhasználatoktól – beleértve a művészeti kommunikációban 
részt vevő fotóművészetet is. Az amatőr mozgalom fotográfiája fura öszvér: 
a „művészi” ambíció keveredik benne a „profi ” elvárásokkal. Médiuma és közege 
ennek megfelelően szinte bármi lehet – az amatőr mozgalmárt ugyanis maga 
a publikálás ténye élteti. Kommunikációs szempontból a legfőbb üzenete: 
„Nézzétek, milyen ügyes vagyok!” Az amatőr fotósok gondolkodásmódját – túl 
egyfajta közhelyes esztétikai szemléleten – technikaközpontúság jellemzi, 
ami meghatározza a képeik kinézetét: ezeknek technikai értelemben véve töké-
letesnek kell lenniük. 

 
A művészeti fotó: másik médium
Ami a képzőművészeti célú fotográfi át illeti, ennek közege mindenekelőtt a kiál-
lítás, médiuma pedig a szerző által készített vagy általa legalábbis jóváhagyott, 
az aláírásával hitelesített, vagyis autorizált kiállítási, illetve műkereskedelmi 
értékesítésre szánt fénykép. Szemben az amatőr „művészi fotóval”, a művészi cél-
zattal született képnek (különösen az alapjául szolgáló felvételnek) nem kell 
minden porcikájában tökéletesnek lennie: a művészek – érkezzenek akár a fotó, 
akár a képzőművészetek felől – mondandójukat gyakran épp a fotográfi ai 
„hibák” nyelvén fogalmazzák meg, vagy egyszerűen csak nem hagyják magukat 
zavartatni az eff éle hibáktól és esetlegességektől. A művészi kézjegy, az egyéni 
képi fogalmazás itt fontosabb, mint a technikai, személytelen tökély.

Miként az egyéb művészeti ágak esetében, a fotóműalkotások reprodukciói 
is megjelennek albumokban, katalógusokban, egyéb nyomdai és internetes 
kiadványokban. De ezek értelemszerűen csupán promóciós, illetve tájékoztatási 
célokat szolgálnak. A fotóműalkotást éppúgy eredetiben kell látni ahhoz, hogy 
a befogadói élmény a lehető legteljesebb legyen, mint egy festményt, rajzot, 
szobrot vagy bármely más médiumban létrehozott műalkotást. 

 
Több példányban létező eredeti mű: a széria 
A közkeletű (és erősen vitatható, mondhatni: tarthatatlan) nézet, miszerint 
a fotográfi ának nincs „eredetije”, illetve ha mégis van, az csupán a negatív, a műal-
kotás céljából alkotott fényképekre egészen biztosan nem igaz!6 Kiállítani 

6 A kérdésre még visszatérek Benjamin, illetve Flusser vonatkozó nézetei kapcsán.    
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és a műkereskedelemben értékesíteni ugyanis nyilvánvalóan nem nyomdai 
reprodukciókat és idegenkezű másolatokat szokás, hanem eredeti műveket; 
ez a fotó esetén a szerzői kópia, nem pedig a negatív. 

A fotóműalkotás – kihasználva, hogy a fotográfi a többszöröző (de nem sok-
szorosító!) képkészítési technika – rendszerint több (bár általában kevés: öt-tíz, 
kivételes esetben 20–25) példányban létezik. A műkereskedelemben ezt szériá-
nak nevezik, és alapkövetelmény, hogy a széria darabjai egymással identikusak, 
magyarán egyformák legyenek. Ez vonatkozik a fotópapír fajtájára, méretére, 
a használt vegyszeres eljárásokra stb. is. Ha a szerző a fényképkészítés bármely 
változóját módosítja, akkor új műről vagy – ha több példányt is készít ebből – új 
szériáról beszélünk. A fotográfi a ugyanis épp abban különbözik a sokszorosító 
grafi kai eljárásoktól, hogy nem csupán több, hanem többféle másolat/nagyítás 
készíthető a nyomóforma fotográfi ai megfelelőjéről: a felvételi negatívról. 

Az autorizáció: a szignó
A szerző a példány(ok) hátoldalán – a fénykép archív minőségét nem káro-
sító – grafit ceruzával szignálja a művét, amivel mindenekelőtt azt igazolja: 
a saját művének ismeri el az adott fényképet; az autorizálásnak, a műkereske-
delmi vagy kiállítási fölhasználás engedélyezésének (és egyúttal persze a szerzői 
jogok kinyilvánításának) ez a legfontosabb, nélkülözhetetlen eleme. Föl kell 
továbbá tüntetnie a kép címét, keletkezésének dátumát (ha a felvétel és a fény-
kép készítése nem ugyanabban az évben történt, akkor pl. az 1976/1988 formu-
lával), továbbá hogy a mű hányadik példány a sorozatban: pl. 1/10, 8/10, 
illetve az egyetlen példányban készült mű esetén: 1/1. Föl kell tüntetni továbbá 
az alkalmazott fényképkészítési technikát is: pl. argentotípia, cianotípia, albu-
min, zselatinos ezüst (ez a sokak által ismert, közönséges fotópapír), és ha volt, 
az utólagos vegyszeres kezelést, az ún. színező eljárást is: pl. arany- vagy 
szeléniumfürdő, barnítás stb. Az autorizált szerzői kópiáról készülhet utólag 
(és akár más által készített) másolat is, de ezt nem reprodukciónak, hanem rep-
likának nevezzük. A replika, még ha maga a szerző készítette is, nem része a szé-
riának: hacsak nem akar csalni, nem számozhatja be, mint a széria darabjait. 

Mint majd látjuk: a klasszikus fotóelméleti szerzők – teljesen jóhiszeműen: 
a művészet fogalmának kitágítása, demokratikussá tétele nevében – kifejezetten 
tagadják, hogy a fotográfi a művészet lenne. Igazuk is van: a fotográfi a nem művé-
szet; csakis a művészet céljából alkotott, a művészeti színtereken, a művészeti 
diskurzusokban részt vevő fotó művészet – a fotóműalkotás viszont a lényeget 
illetően semmiben nem különbözik az egyéb képalkotási technikákkal létre-
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hozott művektől. Ugyanakkor szinte mindenben más, mint a fotográfi ai eszkö-
zökkel más céllal létrehozott fotók. 

Kamera- és printingszintaxis 

William M.  Ivins A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció című könyvé-
ben7 meggyőzően bizonyította, hogy a fotográfi a mint technikai képalkotás 
azért forradalmasíthatta a képnyomtatást, és ezzel egész kultúrtörténetünket, 
mert – szemben a sokszorosító grafi ka manuális technikáival – nem volt szinta-
xisa. A másolat, a reprodukció így már nem esetleges, hanem szabványos, pon-
tos, hiteles lehetett.  Ivins ennek kapcsán leírja a fametszet, a rézkarc, a rézmet-
szet, az aquatinta stb. egymáshoz képest, illetve ezeken belül az egyes alkotók 
és iskolák vonalkezelésében, körvonal-kialakításában, árnyalástechnikájában 
stb. megmutatkozó szintaktikai különbségeket.

William  Crawford Th e Keepers of Light című, a 19. századi fényképkészítési 
eljárásokat ismertető alapkönyvében8 szellemesen a visszájára fordítja  Ivins 
tételét: a fotográfi ára alkalmazza a manuális grafi kai technikákról elmondotta-
kat. Ezzel azt bizonyítja, hogy a fotográfi a csak a sokszorosító grafi kai eljárások 
felől nézve szintaxis nélküli – ám önmagában ugyanúgy szintaxisfüggő, mint 
a többi képalkotás. 

 Crawford kétféle szintaxist különböztet meg a fotográfi ában: a kameraszinta-
xist és a printingszintaxist.9 A fotográfi ai képet ugyanis egyrészt az határozza 
meg, hogy a felvétel során mit és hogyan rögzít a kamera a felvételi nyersanya-
gon, másrészt – ha nem direktpozitív, hanem többszörözhető, negatív/pozitív 
technikáról van szó – az, hogy a negatívról milyen hordozóra milyen eljárással 
milyen módosító fogásokkal készül el végül a fénykép.

Két példa a fotográfi ai szintaxisban rejlő kommunikációs különbségekre. 
Az egyik: a fotográfi a hőskorából számos gondolkodó pózban, fejét fi lozófusként 
megtámasztó embert látunk, s ez egyfajta komolyságot kölcsönöz a képnek és az 
ábrázolt személynek egyaránt – holott mindössze arról van szó, hogy a hosszú, 
akár több másodpercig tartó expozíciós idő miatt meg kellett támasztani a fejet, 

7 William M. Ivins, Jr.: A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció. Ford. Lugosi Lugo 
László. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2001, 117. 
8 William Crawford: Th e Keepers of Light. Morgan & Morgan, New York, 1979, 1–16.
9 Az utóbbi az eredetiben printmaking syntax, de magyar szövegkörnyezetben egyszerűbb a 
printingszintaxis kifejezés.
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különben a képen elmosódott volna az arc. A másik: a fekete-fehér képet kultu-
rális beidegződésből máig hitelesebbnek, dokumentumszerűbbnek látjuk, mint 
a színeset. 

A printingszintaxis – melynek értelemszerűen csak a negatív/pozitív eljárá-
soknál van relevanciája – mindaz a lehetőség, illetve meghatározottság, ami 
a különböző másolási és nagyítási eljárásokban rejlik. A legszemléletesebb 
példa erre, ha ugyanarról a negatívról különböző technikákkal készítünk pozi-
tív másolatokat, s ezeket összevetjük: a fotólátvány, az image lényegében nem 
változik, de maga a kép már egészen más lesz! A modern fotópapíroknak is 
megvan a maguk karaktere: a kép más és más lesz attól függően, hogy fényes, 
normál vagy matt felületű papírra nagyítják, hogy milyen összetételű vegyszer-
ben hívják, hogy a képet utólag színezik-e aranyklorid, szelén- vagy más fürdő-
ben, hogy fényesre vagy mattra szárítják-e, és így tovább. 

Az eredeti, szerzői példányoknál a kép szerves része az alkalmazott másolási/
nagyítási eljárás kémiai és a fotólátványt hordozó anyag fi zikai tulajdonsága. 
A fotóművészek ugyanis tudják: a művük csak akkor „szólal meg”, a nézővel 
való kommunikáció csak akkor jön létre, ha a képen szereplő fotólátványt 
a lehető legtökéletesebb – illetve az előzetes elképzeléseiket maximálisan vissza-
adó – nagyításban prezentálják. A legtöbb fotóművész vagy maga is a „fotólabor 
Rodolfója” (ahogyan ezt  Vető János mondta nekem önmagáról), vagy a képei 
nagyítását olyan laboráns szakemberre bízza, aki e szakma mestere (master 
printer). 

 

A fénykép: interpretáció 

A fotográfi ában a direktpozitív eljárással készült, egyedi kép kivétel (dia, 
dagerrotípia, ambrotípia, Polaroid, illetve a papírnegatív akkor, ha önálló 
műtárgynak tekintik, mint pl. a fotogram esetében stb.). Ez erősíti a szabályt, 
miszerint a fénykép: interpretáció, melynek csak kiindulópontja a felvétel, 
a negatív. A többszörözhetőség (ami nem azonos a nyomdai sokszorosítással!) 
a fotográfi a lényegéhez tartozik. Ugyanarról a negatívról nemcsak több, hanem 
ami a lényeg: többféle másolat vagy nagyítás is készülhet, ahogyan erről föntebb 
már volt szó. 

A művészi tökélyre vitt fényképkészítés mesterségbeli fogásainak elméleti 
alapjait leginkább Ansel  Adams – a nálunk magasabb szintű fotókultúrával ren-
delkező országokban egyetemi-főiskolai tankönyvként használt – könyveiből 
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lehet elsajátítani. Nekünk most nincs szükségünk rá, hogy a felvétel-, negatív- 
és pozitívtechnika részleteiben elmerüljünk.10 Elegendő, ha magukat az adamsi 
elveket röviden áttekintjük.

 Adams egy olyan fogalommal írja körül, hogy voltaképpen miről is van szó, 
amelynek elég nehéz megtalálni a pontos magyar megfelelőjét. Ez a fogalom 
a visualization; leginkább még az elképzelés szóval lehet visszaadni, de jobban 
járunk, ha körülírjuk: a szemünk előtt lévő látványban a majdani kész fényképet 
kell meglátnunk, elképzelnünk. Ebben a szemléletben tehát a fénykép nem arra 
szolgál, hogy visszaadja a látványt, hanem épp fordítva: a valóság, a látvány 
„csupán” arra jó, hogy segítségével a fényképet elkészíthessük. Ebből a „fordí-
tott” hozzáállásból származik azután minden, tulajdonképpen az egész zóna-
rendszer. Ha ugyanis a fénykép elkészítése a célunk, nem pedig a „valóság” 
megörökítése, akkor tudnunk kell, hogy a látvány mennyiben alkalmas e cél 
elérésére.

A fotográfi ában a negatív ugyanaz, mint a zenében a kotta: ennek alapján szólal 
meg ugyan a zenemű, de önmagában még nem zene. A fotográfiának sem 
a negatív, hanem a kifejező fénykép elkészítése a célja.  Adams, aki eredetileg 

10 Lásd Szilágyi Sándor: Ansel Adams Zóna-rendszere. Felvétel-, negatív- és nagyítástechnika 
középhaladóknak. Pelikán Kiadó, Budapest, 1995.

Frankl Aliona: A jel. 1997



zenésznek készült, a nagyítás folyamatát ahhoz hasonlítja, amikor a kotta „meg-
szólal”, s zene, muzsika lesz belőle. A hasonlat nemcsak érzékletes, hanem 
találó is: ahogyan a kottának, a negatívnak is többféle interpretációja lehetséges, 
s „megszólaltatásához” nemcsak mesterségbeli tudás, hanem némi művészi 
(szerényebben: kreatív) érzék is szükségeltetik.

 Adams felfogása szerint a fotográfi a egyedüli célja a kifejező fénykép elkészí-
tése. Az expressive print szinonimájaként egy másik fogalmat is használ: fi ne 
print. A zenei párhuzam megőrzésével ezt fi nomra hangolt fényképnek fordít-
hatjuk, de mint az ’elképzelés’ esetében, most is akkor járunk jól, ha körülírjuk, 
miről is van szó. Maga  Adams is ezt teszi, amikor defi nícióként annyit mond: 
a csupán csak jó, a „majdnem tökéletes” képből hiányzik valami – rendszerint 
épp a fi nomság: apró részletek, árnyalatok, érzések, hangulatok.

Nem véletlen, hogy  Adams csak körülírja a fi ne print, a fi nomra hangolt kép 
minéműségét; ez ugyanis az ő szóhasználatával élve már az art (művészet), nem 
pedig a craft  (mesterség) kategóriája. A fotográfi a folyamatának (vagy ha tet-
szik, művészetének) két olyan kitüntetett pillanata van, amelyek nem írhatók le 
pusztán technikai fogalmakkal: az egyik az, amikor a látványban „megpillan-
tunk és megérzünk” valamit, a másik pedig az, amikor sikerül a nagyításon 
ugyanezt a „valamit” viszontlátnunk. Mindkét pillanatot kizárólag a fénykép 
készítőjének kreatív elképzelései határozzák meg – ezekben nincs előírás, sza-
bály, norma, legfeljebb csak az ízlés és a hagyományok, melyeket a fényképké-
szítő szuverén módon kezel.

 Adams, aki egyébként nagyon komolyan vette a szenzitometriát, hiszen egész 
zónarendszerét erre építette, a nagyításaihoz semmiféle mérőműszert nem hasz-
nált: vizuálisan ítélte meg, hogy az eredmény, az egyes részletek és a kép egésze 
az elképzeléseit tökéletesen tükrözi-e. Csupán arra törekedett, hogy a nagyítás 
során is következetes legyen az egyes munkafázisokban. S miként a negatívjairól, 
a nagyításairól is gondos följegyzéseket készített.

 



Az alábbiakban vázlatos áttekintést adok a fotóművészet történetének főbb 
stílusirányzatairól. Azért a ’látásmódok’ kifejezést használom rájuk, hogy 
ezzel is jelezzem: az absztrakt látásmód, a szubjektív dokumentarizmus, a Street 
Photography és a többi nem csupán korstílus volt. Vizuális értelemben máig 
ezek eszközhasználata, kamera- és printingszintaktikai nyelvezete határozza 
meg a művészi rendeltetésű fotográfi át – bármennyit változott, korszerűsödött 
is azóta a művészet társadalmi szerepéről vallott felfogás.

A másik, amiért közreadom ezt a vázlatot, az, hogy a fotóelméletek klasszi-
kus munkáihoz fölidézzem azt a fotótörténeti kontextust, amelyben íródtak. 
Hiszen akarva-akaratlan, de mégiscsak a saját koruk fotográfi ai gyakorlatára 
reflektáltak – vagy épp nem reflektáltak, aminek szintén megvan a maga 
üzenete.

 

Fotográfi a a fotóművészet előtt

A képalkotás kultúrtörténetében a fotográfia feltalálása ugyanolyan jellegű 
és jelentőségű találmány, mint az íráséban a könyvnyomtatás. A fotográfi a – 
szemben a festménnyel, a rajzzal és a grafi kával – olyan képalkotási és képtöbb-
szöröző technika, amely nem az emberi kéz és elme szelekciós munkája, hanem 
a fény és bizonyos kémiai folyamatok révén, technikai úton jön létre. Újdonsága, 
hogy a fényérzékeny anyagon pontosan, a perspektíva optikai szabályait követve 
képezi le az eredeti látványt. Ezért a fotó minden más kétdimenziós képfajtánál 
hitelesebb ábrázolásnak számít. Emellett a fotográfi ai kép összehasonlíthatatla-
nul gyorsabban készül el, mint a festmény vagy a rajz.

A fotográfi át mindezek miatt elsősorban nem művészi célokra használták 
és használják ma is, hanem vizuális dokumentumként. A 19. században utazók, 
felfedezők, régészek, régi korok emlékeit kutató történészek hiteles dokumentu-
mokat készítettek arról, amit feltártak. Festők és grafi kusok vázlatfüzet helyett, 
természetbúvárok, orvosok, rendőrségi szakemberek bizonyítékként használták 

FOTÓMŰVÉSZETI LÁTÁSMÓDOK 



40    |    HÁTTÉRISMERETEK  

a fotográfi át. A privát használatra készülő fotó is mindenekelőtt dokumentum: 
a magunk és szeretteink, illetve az élményeink stb. állóképi megörökítése.

A fotográfi a feltalálása
Hivatalosan 1839-et tekintjük a fotográfi a feltalálása évének.1 Korábban is szü-
lettek ugyan fotográfi ai eszközökkel képek, de ezek vagy nem maradtak fenn, 
mert még nem tudták rögzíteni, fixálni őket (1802: Thomas  Wedgwood), 
vagy gyakorlati szempontból használhatatlannak bizonyultak (1827:  Nicéphore 
Nièpce héliográfia eljárása, melynek expozíciós ideje nyolc óra volt).

1839. január 7-én jelentették be a francia Akadémián Louis-Jacques-
Mandé  Daguerre (1787–1851) találmányát, a dagerrotípiát, s január 31-én 
pedig William  Henry Fox  Talbot (1800–1877) prezentálta a londoni Királyi 
Társaság előtt a saját találmányát, a ’fényszülte rajzot’ (photogenic drawing), 
melynek immár a gyakorlatban is használható változatát 1841-ben kalotípia 
néven szabadalmaztatta.2 Ma már mindkettőt fotográfi ának nevezzük ugyan, 
mégis jó tudni, hogy két merőben eltérő eljárástípusról van szó. A dagerrotípia 
direktpozitív, egyedi kép, míg  Talbot továbbfejlesztett találmánya negatív/
pozitív, tehát többszöröző eljárás. Hasonló természetű különbség ez, mint 
ami az egyedi és a sokszorosító grafika között van. 

A kétféle eljárás Európában kb. másfél, Amerikában két évtizedig egymás 
mellett élt: a dagerrotípiát – főleg portré- és látképkészítésre – a hivatásos 
fotográfusok, míg a papírnegatívot utazók, felfedezők, műkedvelők használ-
ták. Végül a dagerrotípia szinte nyomtalanul eltűnt a fotográfi ai gyakorlatból, 
mert nagyon drága és túlságosan körülményes eljárás volt, s mert csak egy 
példányban létezett. A papírnegatív ha nem is olyan gyorsan, de szintén 
eltűnt, főleg esztétikai okokból: nem adott elég éles rajzot, még viaszkolt 
változatában sem. Helyét egy másik negatív/pozitív technikának adta át: 
az 1850-es évek közepe és az 1880-as évek vége között az üvegnegatív, köze-
lebbről a kollódiumos nedves eljárás és az erről készült albumin másolat 
szinte egyeduralkodóvá vált. Az utóbbi másképp nézett ugyan ki, mint a kalotípia 

1  Az újabb fotótörténeti irodalom az alább említett „feltalálók” mellett legalább további húszat 
tart számon, továbbá szakít a lineáris, egymásra épülő találmányokból építkező történetmesé-
léssel: a fotográfi a (pontosabban: a fotográfi ák) megszületését térben és időben széthúzódó, 
egymástól független, bár időnként alkalmasint egymásra is ható folyamatokként írja le. Lásd 
Geoff rey Batchen: Burning With Desire. Th e Conception of Photography. Th e MIT Press, Cam-
bridge – London, 1999, különösen: 35., 38., 68., 115., 177. 
2  Az eljárás talbotípia néven is ismert. 
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pozitív papírkópiája – de nem volt gyökeresen másvalami. Azt mondhatjuk 
tehát, hogy a fotográfi a végül – ha nem is kizárólagosan – alapjában véve 
negatív/pozitív többszöröző technika lett.

Kamera- és printingszintaxis a 19. század végéig
A 19. századi városképeken, különösen a korai felvételeken azért látunk üres, 
néptelen utcákat, a portrékon csupa „fi lozófus” pózba dermedt, az állát-hom-
lokát támasztó embert, és a csoportképek is azért oly merevek, mert a túlságosan 
hosszú expozíciós idő csak ilyen felvételeket tett lehetővé. Az egy másodperc-
nél jóval rövidebb expozícióra, ahol már nem jelentkezik az elmozdulásos 
életlenség, csak az első zselatinos szárazlemezek megjelenése (1878) után 
nyílt lehetőség. Addig viszont ez a technikai korlát határozta meg a fotográfi a 
kameraszintaxisát: a felvételtechnikából adódó kifejezésmódot, a fotográfi ai 
eszközökkel megörökíthető látványok körét és jellegzetességeit.

A fekete-fehér felvételi nyersanyagok kezdetben a láthatatlan UV és a kék 
színekre jóval érzékenyebbek voltak, mint a spektrum többi színére, s ez szintén 
meghatározta a kameraszintaxist. Ezért van az, hogy a korai képeken többnyire 
üres, felhők nélküli az ég, ugyanis a felvétel során a negatív itt a látvány többi 
részéhez képest túlexponálódott, szaknyelven szólva „beégett”. A spektrum 
minden színére (nagyjából) egyaránt érzékeny, ún. pánkromatikus fekete-fehér 
nyersanyagok csak a századforduló táján jelentek meg a piacon.

A fotográfi a printingszintaxisa körébe tartozik, hogy a fénykép jó százhúsz 
évig szinte kizárólag fekete-fehér, pontosabban monokróm volt: egyetlen szín 
(többnyire a fekete-szürke vagy a barna, ritkábban a kék, a vörös vagy a zöld) 
különböző árnyalataival adta vissza nemcsak az árnyék- és fényviszonyokat, de 
a színek közötti különbségeket is. Ezen próbáltak ugyan néha azzal segíteni, 
hogy kiszínezték (néha még a dagerrotípiákat is), de ez voltaképpen idegen 
a fotográfi a alaptermészetétől: attól, hogy „automatikusan” képezi le a látványt. 
Színes fotótechnika kidolgozására szinte a fotográfi a feltalálásával egy időben 
történetek kísérletek; közülük az első, mely immár a kereskedelembe is bekerült, 
a  Lumiére fi vérek Autochrome eljárása volt 1907-ben, melyet főleg a haladot-
tabb amatőrök használtak a ’30-as évek közepéig.3 A színes technika azon-
ban tömegesen, a mindennapi gyakorlatban csak a ’60-as és ’70-es években 
terjedt el.

3 Lásd Flesch Bálint: Fotótechnikatörténeti (Egészen) Kis Lexikon. Archaltfotokonzerv. 
http://archfoto.atspace.com/klexframe.html. 
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 Muybridge és  Marey mozgástanulmányai 
A technikai fejlődés lehetővé tette, hogy az 1870-es évektől kísérletek történjenek 
mozgó látványok rögzítésére fotográfi ai eszközökkel. Ez vezetett később a moz-
gókép feltalálásához. Az alább ismertetett kísérletek valójában nem is a fotográ-
fi a, hanem a fi lm (elő)történetébe tartoznak. 

Az alapötlet Eadweard J.  Muybridge (1830–1904) amerikai fotográfustól 
származik, aki tizenkét, egymás mellé állított kamerával készített sorozatfelvéte-
leket,4 magyarán: tizenkét fázisképre bontotta az adott mozgást. Az 1880-ban 
kezdődő amerikai és európai előadó körútjain egy Zoöpraxiscope-nak (kb. 
’élőmozgás-megfi gyelő’) nevezett készülék segítségével demonstrálta módszerét: 
a felvételek alapján készült tizenkét sziluettet vagy festett képet (tehát nem fény-

képeket!) egy üvegtárcsa szélére 
rögzítette, melyet megforgatott 
s egy vetítő segítségével átvilá-
gított, és így végtelenített, min-
dig újra- és újrakezdődő, egy 
másodperces „árny- vagy rajz-
fi lmeket” prezentált a hallgató-
ságának. 

 Muybridge technikája inkább 
ismeretterjesztő látványosság 
volt, mint egzakt kísérleti mód-
szer. A legfőbb gond az volt 
vele, hogy a mozgást más- és 
más nézőpontokból rögzítette, 

és persze így is mutatta meg. Ez utóbbira  Muybridge éppen azért használt 
grafikai megoldásokat, mert így el tudta tüntetni a felvételekről a háttér 
zavaró, ide-oda ugráló elemeit. További nehézséget okozott, hogy a tizenkét 
kamera zárjainak kioldása, mely zsinórokkal történt, lényegében csak a föl-
dön történő mozgások rögzítését tette lehetővé.

Egy francia természettudós, Étienne Jules  Marey (1830–1904) – akit ekkori-
ban leginkább a madarak és rovarok repülésének fi ziológiája érdekelt – nagy 
érdeklődéssel kísérte  Muybridge működését; 1881-ben meg is hívta Párizsba egy 

4 Muybridge időnként 2 × 12 kamerát használt, és a második szettet – mivel a felvételeket 
hátul- vagy elölnézetből készítette – egymás fölött helyezte el, de ez nem érinti mondanivalónk 
lényegét.

Benkő Imre: Gubacsi út. Budapest, 1983
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előadásra.  Marey a mozgás fázisokra bontásának alapelvét elfogadta, de  Muy-
bridge felvételi módszereit – épp az említett anomáliák miatt – már nem. Ezért 
végül 1882-ben – Jules  Janseen csillagászati vizsgálatokra használt eszközét tovább-
fejlesztve – egy fotópuskát alkotott, melynek első változatában a Zoöpraxiscope 
korongjára emlékeztető sorozatképeket készített.5  Marey a felvételei – illetve az 
ezek mintájára készített kis madárszobrok (!) – animálására egy Miroscope-nak 
nevezett eszközt használt, melynek működési elve lényegében megegyezett 
a Zoöpraxiscope-éval: mindkettő a szem tehetetlenségével operáló pre-mozi volt. 

 Marey másik módszere – mellyel többnyire az emberi mozgást rögzítette – 
az volt, hogy az objektív mögött elhelyezett, a felvétel során közbeforgatott tár-
csa segítségével, melyen egy vagy több lyuk volt, a mozgás fázisait mintegy 
„beszkennelte” a kamerában lévő üveglemezre; minél több lyuk volt a tárcsán, 
annál sűrűbb fázisokat, rövidebb időintervallumokat tudott rögzíteni. Egy-
fajta kezdetleges sztroboszkópikus felvételi technika volt tehát ez.  Marey 
kronofotográfi ának, időfényképezésnek nevezte módszerét – de igazából ennek 
sem volt túl sok köze a fotóhoz. 

 Marey ugyanis nem ábrázolni akarta a mozgást, hanem átírni egy tudomá-
nyosan elemezhető és értelmezhető grafi kai nyelvre – amihez a fotográfi a csu-
pán segédeszközül szolgált.6 Mareyt kifejezetten zavarta a képek fotószerűsége, 
például a fázisképek átfedései – ezért találta ki azt, hogy a modelljeit fekete 
ruhába öltözteti, és a karjukra-lábukra fényvisszaverő csíkokat ragaszt, mintegy 
„pálcikaemberré”, csontvázakká alakítva át őket, a mozgás fázislenyomatait 
pedig elszakítva, elvonatkoztatva így az emberi testtől.

 Muybridge és Marey fotói számos képző- és fotóművész számára szolgál-
tak s szolgálnak inspiratív mintául,7 de a történeti hűséghez hozzátartozik: 
eredeti rendeltetésük szerint ezek nem műalkotások voltak, hanem a tudomá-
nyos megfi gyelés segédeszközei. Mint ilyenek, természetesen a korabeli – köztük 
a magyar – képzőművészek érdeklődésére is számot tartottak.8 Más kérdés, 

5 A fotópuska működésének leírását lásd Leonard de Vries: Furcsa találmányok. Ford. 
Damokos Katalin. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1982, 107. 
6 John W. Douard: E.-J. Marey’s Visual Rhetoric and the Graphic Decomposition of the Body. http://
www.academia.edu/4175651/E.-J._Mareys_visual_rhetoric_and_the_graphic_decomposition_ 
of_the_body.
7 Marta Braun a monográfi ájában (Picturing Time: Th e Work of Etienne-Jules Marey. Th e 
University of Chicago Press, Chicago, 1992) egy teljes fejezetet szentelt a kérdésnek.   
8 Lásd Szőke Annamária: „Lassított lónézés”. In Beke László – Szőke Annamária (szerk.): Szé-
kely Bertalan mozgástanulmányai. Magyar Képzőművészeti Főiskola – Balassi Kiadó – Tartós-
hullám, Budapest, 5–33., különösen 8–20.
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hogy egyúttal nagyon érdekes és többnyire kifejezetten esztétikus képek és kép-
sorok is: ez azonban nem szándékos törekvés eredménye, hanem a szerencsés 
véletlené.  

A kezdeti művészi törekvések technikai korlátai
A 19. században sokan és sokszor vitatták, vajon valóban új művészet született-e 
a fotográfi ával, ahogyan azt a feltalálók,  Talbot és  Daguerre vallották. A verdikt 
rendszerint az volt, hogy nem: a fotográfi a nem művészet, hanem – miként azt 
Lady Elizabeth  Eastlake 1857-ben meglepően modern szóhasználattal megfo-
galmazta – „az emberek közötti kommunikáció új formája”.9 Ismeretes, hogy 
  Baudelaire hasonlóan vélekedett: a fotográfi a legjobb esetben is csak a művészet 
(értsd: a festészet) szolgálólánya, segédeszköze lehet.10 A 19. század utolsó évti-
zedéig tökéletesen helytálló ez az ítélet. Az első ötven évben ugyanis a fotográ-
fi a eszköztára még nem volt alkalmas rá, hogy alkotó módon, kreatívan lehes-
sen használni. 

Kompozit fényképek
Ennek ellenére az 1850-es évek második felében néhány festőből lett fotográfus 
– a brit Oscar  Rejlander (1813–1875) és  Henry Peach  Robinson (1830–1901), 
a francia Gustave  Le Gray (1820–1884) – elhatározta, hogy fi ttyet hányva a foto-
gráfi ai nyersanyagok és eszközök technikai korlátainak, csak azért is művészi 
fényképet hoz létre. Olyat, amilyet még nem látott a világ!  Le Gray például olyan 
képet állított elő, amelyen a hullámzó tenger fölött áttör a Nap a felhők között. 
Ezt a korabeli nyersanyagokkal, melyek a spektrum kék és UV tartományára 
különösen érzékenyek voltak, csak úgy tudta megcsinálni, hogy külön fény-
képezte az eget, külön a tengert, és aztán a két negatívot összemásolta egy 
fotópapírra.

Ugyanezzel a kompozit, összemásolós technikával dolgozott  Robinson 
és  Rejlander is, szintén merőben technikai okokból. Mivel az akkori nyers-
anyagok érzéketlenek voltak, embereket (és más mozgó témákat) csak nagy 
rekesznyílással lehetett fényképezni, hogy így rövidebb ideig tartson az expozíció, 
s ne mozduljon be, ne mosódjon el a kép. Ráadásul az akkori fényképkészítési 

9 Lady Elizabeth Eastlake: Photography. In Alan Trachtenberg (szerk.): Classic Essays on 
Photography. Leete’s Island Books, New Haven, 1980, 65. 
10  Charles Baudelaire: A modern közönség és a fotográfi a. In Csorba Géza (vál., ford.): Baude-
laire válogatott művészeti írásai. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1964, 108–112. 
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technika a kontakt másolat (nem pedig a nagyítás) volt, magyarán: a fényképhez 
akkora felvételi nyersanyag szükségeltetett, amekkora az elkészítendő fénykép 
volt – ehhez viszont hosszú gyújtótávolságú, az adott formátumot kirajzoló 
rajzkörű objektívok kellettek. Viszont optikai törvény, hogy minél hosszabb 
a gyújtótávolság, és minél nagyobb a rekesznyílás, annál kisebb lesz a felvétel 
mélységélessége, vagyis az objektív előtti térnek az a tartománya, amelyet 
(viszonylag) élesen ad vissza. Ergo: a korabeli eszközökkel a mélységében tagolt, 
emberalakokat is magába foglaló látványokat nem lehetett megfényképezni. 

 Robinson ezért előre megtervezte a képeit, vázlatokat készített, majd az egyes 
részleteket külön-külön megrendezte és megfényképezte, s végül egyetlen képpé 
másolta össze őket – olyasformán, mint manapság teszik ezt a Photoshoppal. 
Az Eltávozás az Életből című képét (1858) például öt negatívból, öt képrészlet-
ből másolta össze. (A kép egyébként annak idején nagy felháborodást váltott ki, 
mert témáját, a halál közeledtét kíméletlennek, brutálisan nyersnek érezték; 
a viktoriánus közízléshez mérten bizonyára az is volt.)  Rejlander Az Élet két útja 
(1857) című impozáns alkotása is kompozit technikával készült: harminckét (!) 
jelenetből egybemásolt kép. Ma már bármelyik említett fénykép felvételét meg 
lehetne csinálni egyetlen képkockára. 

Művészi értékű portrék
A 19. század fotográfi ája a piktorializmus előtt a portré műfajában hozott máig 
maradandónak bizonyuló értékeket. Elsőként  Nadart (Gaspard-Félix Tourna-
chon, 1820–1910) kell említenünk, aki olyan hírességekről készített kifejező 
portrékat, mint   Baudelaire,  Berlioz,  Rossini,  Delacroix,  Corot,  Manet,  Monet 
és a fi atal Sarah  Bernhardt, aki később a kor ünnepelt színésznője lett. 

A következő, aki máig eleven hatású életművet hagyott maga után, egy 
műkedvelő fotográfus volt: az Alice-könyveiről ismert matematikus-író, Lewis 
 Carroll (Charles Lutwidge Dodgson, 1832–1898).  Carroll, aki félénk, dadogós, 
hiperérzékeny ember volt, igazából csak kislányok körében, velük játszva-
beszélgetve érezte magát biztonságban, s szívesen fényképezte is őket, a szülők 
vagy nevelők jelenlétében.  Carroll emellett rengeteg felnőttportrét is készített. 
Portréit a modell és az alkotó közti viszony bensőséges volta emeli a műfaj 
kiemelkedő alkotásai közé. 

Végül egy másik nagy műkedvelőt kell említenünk: Julia Margaret 
 Cameront (1815–1879), akit gyermekei közel ötvenéves korában leptek meg 
élete első kamerájával. Cameronék háza a Wight-szigeten, egy kedvelt nyara-
lóhelyen volt, s olyan illusztris személyek látogatták, mint például a költő 
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 Tennyson és  Longfellow, az író  Carlyle, a természettudós  Darwin és a csillagász 
 Herschel. Utóbbi látta el tanácsokkal a fotográfi a terén Cameront, aki cserébe 
szép portrét készített a tudósról (fölborzolta a haját, hogy ezzel érzékeltesse 
a tudós fejében zajló intellektuális „viharzást”).  Cameron az 1860-as években 
készült portréival és beállított, sőt, beöltöztetett jeleneteivel többnyire – a kor 
viktoriánus szellemének megfelelően – egy-egy bibliai vagy irodalmi idéze-
tet illusztrált: a moralitás, a fennköltség, a nagyszerűség lenyomatait kereste 
az emberi arcokon és tekintetekben. Erkölcsi emelkedettségével, felvételeinek 
szándékolt életlenségeivel és fénykultuszával a későbbi piktorialista fotográfi a 
egyik példaképe lett.

A fotóművészet megszületése: a piktorializmus és a fotószecesszió

A fotóművészet megszületésének fotótörténeti háttere
Az 1880-as évek derekától kezdve a fotográfi ai nyersanyagok tömeggyártása 
és a szolgáltatásként működő fotólaborok felállítása – vagyis a fényképkészítés 
elválasztása a felvétel készítőjétől – forradalmasította a fotográfi a kultúrtörténetét. 
Demokratizálta, tömegessé tette a képalkotást, hiszen ettől kezdve ahhoz, hogy 
valaki a saját használatára emlékképet készítsen, a felvétel tekintetében jóformán 
semmiféle technikai tudás nem szükségeltetett. Ezt fejezte ki a Kodak kamera 
1888-as nevezetes szlogenje: „Ön megnyomja a gombot, a többi a mi dolgunk.” 

A fotóamatőrök mozgalma
Ez a folyamat kiváltotta azok ellenkezését, akik komolyan vették a fényképezést, 
és továbbra is maguk óhajtották laborálni a felvételeiket és a fényképeiket. 
Ők indították el a 19. század utolsó évtizedében a fotóamatőrök mozgalmát: 
fotósklubokat hoztak létre, technikai szaklapokat és szakkönyveket adtak ki, 
amatőr fotópályázatokat hirdettek, műkedvelő kiállításokat szerveztek, és így 
tovább, ahogyan a komoly amatőrök teszik ezt manapság is. 1893-ban már 
kb. 500 amatőr fotósklub működött, ezek fele Angliában és a gyarmatain.11 

Az amatőr mozgalom esztétikájára a képi közhelyek használata és egyfajta 
technicista szemlélet jellemző. Az amatőr szentül hitt – és hisz ma is – benne, 
hogy a legújabb és legkorszerűbb géppel, kihasználva annak technikai 

11  Beaumont Newhall: Th e History of Photography. Th e Museum of Modern Art, New York, 
1997, 132.
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adottságait, szinte automatikusan gyárthatja a szebbnél szebb, „művészi” 
képeket. A fotóművészetnek ehhez úgyszólván semmi köze nincsen – hacsak 
az nem, hogy a kezdetektől mindenekelőtt éppen az amatőr giccstől és a tech-
nicista szemlélettől igyekszik elhatárolódni.

Az alkalmazott fotográfi a médiuma a fotóreprodukció, nem a fénykép 
Az 1890-es évekre lehetővé vált, hogy a fotót a nyomtatott szöveggel együtt sok-
szorosítsák. Kisvártatva megjelent a fotóval illusztrált sajtó, s ezzel a fotográfi a 
elkezdett szakosodni. A századforduló táján lassan kialakultak az alkalmazott, 
eleve illusztrálásra, megrendelésre dolgozó fotóhasználatok: a reklám-, divat- 
és sajtófotó, a politikai propagandafotó, a társadalmi-állami reformokat szolgáló 
dokumentumfotó, a tudományos ismeretterjesztést elősegítő fotó stb. 

Kultúrtörténeti szempontból a képes sajtó (és később a tematikus album-
fotográfi a) azt az újdonságot hozta, hogy egyre inkább csak a fotó nyomdai 
reprodukciójával találkozunk – azzal viszont tömegesen. Esztétikai szem-
pontból a professzionális fotográfi ára is a képi klisék használata, illetve ezek 
állandó megújításának kényszere, s ezért egyfajta technicista szemlélet a jel-
lemző. 

A fotóművészet a fotográfiák felől nézve az amatőr giccs, a profi képi köz-
helyek, a technicista szemlélet és a megrendelésre való munka elutasítása. 
A képzőművészetek felől nézve: olyan műalkotás, melyet történetesen foto-
gráfi ai eszközökkel hoznak létre.

A piktorialista fotográfi a (1886–1910)
Az autonóm, a más fotóhasználatoktól elkülönülő fotóművészet az 1880-as évek 
végén született meg, a festői (piktorialista) fotográfi ával. Ez volt az első olyan 
irányzat, melynek hívei nem pusztán „szép” (csinos, mutatós, esztétikus stb.) 
fotót akartak létrehozni, hanem fotóműalkotást: a festészettel és a grafi kával 
egyenrangú műtárgyat. A piktorialisták ezért azokat a fotótechnikákat részesí-
tették előnyben, melyek révén alkotásuk nem a „közönséges” fényképre 
hasonlított, hanem festményre vagy grafi kára.

A piktorialista kameraszintaxis – szemben a hivatásos fotográfusok és az 
ambiciózus amatőrök felvételeivel – művészietlennek, túlságosan technikainak 
érezte az éles képet, s helyette a lágyan rajzoló objektív fényszóródásait favori-
zálta. Ugyancsak a kameraszintaxis megújítását hozta, hogy a fényképezőgépet 
a korábban műteremben készült témák készítésére kivitték a természetbe, 
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szakítva ezzel a műtermi fotó művi világával. Ugyanolyan művészi gesztus volt 
ez, mint amikor a plein-air hívei és az impresszionista festők kivitték a festő-
állványt a műteremből.

A festői fotográfi a a printingszintaxisában is szakított a kor hivatásos és amatőr 
fotográfi ájával. A piktorialista fotóművészek egyik kedvelt fényképkészítési tech-
nikája a platinotípia volt, mely a jellegzetes matt felületével és gazdag szürke  
árnyalataival fi nom ceruzarajznak néz ki, szemben a fényes felületű és barnás 
tónusú albumin fényképpel, mely négy évtizedig szinte egyeduralkodó volt 
a fotográfi ában. Sok piktorialista emellett művészi tökélyre vitte az úgynevezett 
nemeseljárások művelését is, melyek révén a fénykép leginkább hasonlít grafi kára 
vagy festményre.  

 
Naturalista fotográfi a Angliában (1886–1891)
A festői fotográfi a előzménye, a naturalista fotográfi a esztétikai elvei először 
Peter  Henry   Emerson (1856–1936) munkáiban és elméleti írásaiban – A foto-
gráfi a: festői (pictorial) művészet (1886), illetve Természethű (naturalistic) fotográ-
fi a festőnövendékek számára (1889) – fogalmazódtak meg. Eszerint a fotográfi a 
a természethű, naturalista művészet csúcsa, hiszen a vonalakat és a perspektívát 
a festészetnél és grafikánál jóval nagyobb hűséggel adja vissza. A festészet 
mögött csak abban marad el, hogy a színeket nem, s a tónusokat is csak megkö-
zelítően tudja visszaadni. 

  Emerson a barbizoni iskola naturalista elveit valló Frederick  Goodall tájkép-
festővel beutazta a turizmus számára akkoriban fölfedezett Kelet-Angliát. Albu-
mai – Ember és táj Norfolk határában (1886), A kelet-angliai élet képei (1889) 
– platinotípia képmellékletekkel jelentek meg, s a naturalizmus jegyében erősen 
idealizálták a vidéki, egyszerű, természetközeli paraszti és vízi életformát. 

  Emerson 1891-ben, A természethű fotográfi a meghalt című írásában visszavonta 
nézeteit. „Korunk egyik legnagyobb művészére” (minden bizonnyal  Whistlerre) 
hivatkozva kijelentette, hogy a fotográfi a nem festői művészet, ugyanis a festé-
szetnek semmi köze a természet utánzásához. Erre azonban már senki nem 
hallgatott. 

A Linked Ring Brotherhood szimbolista fotográfi ája (1892–1910)
Az új művészetnek, a piktorialista (festői) fotográfi ának az 1890-es évek elején 
egyre több híve akadt azok körében, akik a fotóklubok világát túl amatőrnek, 
esztétikai horizontját túl alacsonynak tartották. Angliában 1892-ben a Királyi 
Fotográfiai Társasággal elégedetlen fotóművészek egy csoportja – Alfred 
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 Maskell,  Henry Peach  Robinson, George  Davison,  Henry Hay    Cameron (Julia 
Margaret   Cameron fi a) és mások – megalakította a Linked Ring Brotherhood 
nevű társaságot. 

A tréfából szabadkőműves 
mintára szerveződő társaság 
tagjai a piktorializmus népsze-
rűsítésére „esküdtek össze”: 
konspiratív álneveket használ-
tak, s újabb és újabb tagokat 
kooptáltak nemzetközi szerve-
zetükbe az arra érdemes fotó-
művészek közül. Így lett idővel 
a Linked Ring Brotherhood tagja 
többek között a brit Frederick 
H.   Evans, a francia Robert 
 Demachy, az osztrák Heinrich 
 Kühn, az amerikai Gertrude 
 Käsebier és Alvin Langdon 
 Coburn. Az új stílus híveiben az amatőr közönségesség és a profi képi sablo-
nok elutasítása mellett az volt a közös, hogy misztikus és szimbolista művé-
szetfilozófiai elveket vallottak. Kiállításaikat 1893–1904 között a Dudley 
Galériában, 1905–1909 között az Akvarellfestők Királyi Társaságában rendezték 
meg. A Linked Ring Brotherhood 1910-ben föloszlatta önmagát.

Az amerikai fotószecesszió (1902–1910)
Az amerikai fotóművészet megszületése – némi túlzással – jóformán egyetlen 
ember, Alfred  Stieglitz (1864–1946) szervező munkájának köszönhető.  Stieglitz 
1890-ben azzal az elhatározással tért vissza európai tanulmányútjáról New 
Yorkba, hogy honfi társait megismerteti az új, piktorialista szellemmel. Beleve-
tette magát a fotós közéletbe: elvállalta a Th e American Amateur Photographer 
(1892–97), majd a Camera Notes (1897–1902) folyóiratok szerkesztését, továbbá 
a New York-i Camera Club elnökhelyettesi posztját; mindez rengeteg munká-
val, költséggel és vesződséggel járt. 

 Stieglitz végül 1902-ben – beleunva a klubtagok állandó gáncsoskodásai-
ba – az európai mintákat követve meghirdette a Camera Clubtól való elszaka-
dást, a fotószecessziót. A szecesszionisták folyóirata, a Camera Work (1903–1917) 
és  Stieglitz galériája, a 291 (1905–1917) az európai és az amerikai piktorializmus 

Stalter György: Sajókaza, 1994 
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jeles képviselőit mutatta be. Utóbbiak közül  Stieglitz mellett a legjelentősebbek: 
Edward J.  Steichen, Gertrude  Käsebier, Clarence H.  White, Alvin Langdon 
 Coburn és Anne  Brigman. 

 Stieglitz galériája, a 291 teremtette meg a műalkotásként megbecsült fotó 
és a korszerű fotóművészeti kiállítás műfaját: a képek nem egymás hegyén-hátán, 
a „padlótól a mennyezetig” voltak kiállítva, mint az amatőr klubokban, hanem 
egymás mellett, gondosan paszpartuzva és keretezve, kellően megvilágítva, 
s a rendezők még a fal festésére is külön gondot fordítottak.  Stieglitz a Camera 
Work képmellékleteiben is rendkívül megbecsülte a fényképet: többségüket 
japán papíron, egy kézműves mélynyomtató eljárással, heliogravür műmellék-
letként publikálta. 

Az amerikai fotószecesszionisták új vonásokkal gazdagították a piktoria-
lizmust. Ők emelték be a fotográfi ai témák körébe a vidéki-természeti tájkép 
urbánus megfelelőjét, a nagyvárosi látképet, és ők vezették be az all-weather 
photography látásmódját is, tehát azt, hogy ne csak nyáron, napsütésben fényké-
pezzenek, mint az amatőrök, hanem télen, esőben, alkonyatkor és este is. Képeiken 
megfi gyelhető a japán művészet hatása. Szintén náluk fi gyelhető meg leginkább 
a piktorialista kompozíció egyik legfontosabb eleme: a kép, különösen ha női ala-
kot ábrázol, egy S-vonal mentén szerveződik. A kígyózó mozgást a piktorialisták 
– összhangban a szecesszió organikus formákra épülő esztétikájával – nőiesen 
erotikusnak találták, hasonlóan a kissé félrebillentett fej gesztusához. 

Kiútkeresés a piktorializmus zsákutcájából (1908–1916)
1910 novemberében az amerikai Albright Galéria (Buff alo, NY) nagyszabású 
nemzetközi kiállításon mutatta be a piktorialista fotográfi a képviselőit. A kiállí-
tásnak, melyen 65 szerző 600 képe szerepelt, 15 ezer látogatója és óriási sajtó-
visszhangja volt. Hatalmas győzelem volt ez a hivatalos (értsd: az amatőr klu-
bokban és szalonokban látható) fotográfia fölött. Valami mégsem stimmelt. 
A kor legérzékenyebb fotóművészei és kritikusai – mindenekelőtt  Stieglitz, 
 Coburn és Sadakichi  Hartmann – érezték: a piktorializmus immár kifáradt, 
modorossá vált, önmagát ismétli csupán. Az impresszionista-szimbolista festé-
szetre alapozó esztétikája korszerűtlenné, kézműves technikái követhetetlenné 
váltak. Új utakat kell találni – de merre keressék? 

 Stieglitz a 291 galériában már 1908-tól kezdve, a Camera Workben pedig 
1910-től egyre kevesebb fotót mutatott be. Ehelyett  Rodin,  Picasso,  Braque, 
 Matisse műveit és az afrikai és ázsiai „primitív” művészetet igyekezett közvetí-
teni az amerikai közönségnek, fölbecsülhetetlen szolgálatot téve ezzel a modern 
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amerikai képzőművészetnek és befogadói kultúrának – de ebből önmagában 
még nem születhetett meg az új fotográfi ai stílus. Az irány, a modernista szem-
lélet jó volt, csak ezt nem tudták lefordítani a fotográfi a nyelvére. 

Pedig  Stieglitz a saját fotóművészetében is jó irányban keresgélt, amikor 
New York-i látképeiben egyre határozottabb lépéseket tett az absztrakt és fotó-
szerű fénykép felé. Ennek az útkeresésnek legszebb példája a Fedélköz című 
képe (1907), melyről később úgy nyilatkozott: ha csak ez az egyetlen műve 
maradna fönn az utókor számára, elégedett lenne a sorssal.  Stieglitz biztos 
szemmel választotta ki Alvin Langdon  Coburn (1882–1966) premodern 
szellemű képeit is, amikor 1908-ban közlésre méltó fotót keresett lapja számára. 
Az érem másik oldala, hogy  Coburn legabsztraktabb, leginkább moder-
nista képei ebből a korszakából, a Polip (1912) és Az ezer ablak (1912) már 
nem a Camera Workben jelentek meg,  Coburn pedig még ebben az évben 
áttelepült Angliába. Ez utóbbi tények a piktorialista modorosságokat elhagyni 
kívánó két nagy művész belső bizonytalanságáról, az orientáció hiányáról 
árulkodnak. 

A Tiszta fotográfi a

Paul  Strand 
Majdnem egy évtizedig tartott  Stieglitz útkeresése a piktorializmusból a moder-
nizmus felé, mígnem egy mindössze huszonhat éves fi atalember, Paul  Strand 
(1890–1976) 1916-ban lerakott elé néhány képet, amelyek láttán az akkor 
ötvenkét éves, érett művész és művészetszervező  Stieglitz rögtön tudta: új kor-
szak kezdődött a fotóművészetben! Galériájában önálló kiállítást rendezett 
Strandnek, lapja két egymást követő számában közölte a képeit, amelyekről 
(különösen a portrékról) lelkendezve azt írta, hogy „brutálisan nyersek és őszin-
ték” – majd beszüntette a Camera Worköt, fölszámolta a galériáját, a maga 
részéről lezárva ezzel a piktorializmus korszakát.

Mi lehetett az, ami Paul  Strand képei láttán Stieglitzet ennyire föllelkesítette? 
Mindenekelőtt az a magától értetődő gesztus, amellyel  Strand félretolta az egész 
piktorialista esztétikát. Az utóbbi felől nézve a portréi valóban nyersek, minden 
szépelgő idealizálástól mentesek. Úgy készültek, hogy  Strand egy tükröt helye-
zett 45°-os szögben az objektív elé. Ezzel a trükkel érte el, hogy a modelljei ne 
is sejtsék, hogy róluk készül a felvétel, hiszen a kamera látszólag egészen másfelé 
nézett: így nem pózolhattak a kamerának, a fotósnak és a nézőnek.  Strand utca-
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képei is más esztétikai elveken épültek föl, mint a korábbi városképek, beleértve 
 Stieglitz látképeit is. A szórt fény adta fi nom tonális átmenetek helyett  Strand 
az éles fény-árnyék ellentéteken belüli különbségekre, folthatásokra és más grafi -
kai elemekre koncentrált. Megint egy új képalkotási elv, mely a piktorialista 
fi nomkodáshoz képest nyersnek, valóságközelibbnek, köznapibbnak, kevésbé 
„művészinek” hat.

 Stieglitz a képek mellett közölte  Strand Fotográfi a című írását is, amelyben 
a szerző kijelenti: a piktorialisták által kedvelt gumi- és olajnyomat „a fes-
teni nem tudó impotensnek valók”. Nem kis öntudattal jelenti ki továbbá, 
hogy „Amerika immár a fotográfi a által fejezi ki önmagát, minden párizsi befo-
lyástól mentesen”. 

Edward Weston, Imogen  Cunningham
A Tiszta fotográfi a (Straight Photography) Paul  Strand meghirdette absztrakt látás-
módja hamar követőkre talált. Az új stílus legjelentősebb képviselője Edward 
Weston (1886–1958) lett, aki előszeretettel fordította át egymásba a „valóság” 
különböző területeiről vett látványelemeket: egy felhőt, kagylót, articsókát, 
paprikát stb. úgy láttatott, mintha női testrész, viszont egy aktot úgy, mintha 
önmagába záruló kagyló volna. Weston művészi nagyságát a kortársak is föl-
ismerték: ő volt az első művész, aki fotós létére Guggenheim-ösztöndíjat 
kapott. 

A ’10-es évek végétől és a ’20-as években  Stieglitz is az új, modernista, abszt-
rakt szellemben fotografált. Ez elsősorban a Georgia  O’Keeff e festőművésznőről 
készített portréiban és aktjaiban mutatkozik meg, ahol merészen alkalmazta 
a pars pro toto elvét. A műfaj másik jeles képviselője, Imogen  Cunningham 
aktjai és növényfelvételei is ebben a modernista szellemben fogantak. 

A Tiszta fotográfi a stílusjegyei
A Tiszta fotográfi a szinte mindenben szakított a piktorializmussal. Mindenek-
előtt azzal, hogy a fotónak a festészetet és a grafi kát kell utánoznia vagy akár 
lepipálnia. A fénykép legyen fénykép! A fotó célja nem a sejtelmes-misztikus 
hangulatok, rejtett jelentések képi megjelenítése, hanem az önmagában, képi 
mivoltában megálló fotólátvány létrehozása. A kép a szecesszióra jellemző gör-
bék, organikus formák helyett a geometrikus, tiszta formák köré épül; az se baj, 
ha elsőre nem világos, mit is „ábrázol”. 
A témák köre kiterjedt az ipari „tájak”, üzemek, szerszámok és gépek világára is. 
Újabb lépés volt ez, amellyel a művészet egyre távolodott a 19. században még 
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oly fontos, idealizált Természettől. Az emberábrázolásban pedig polgárjogot 
nyert a torzó, amely a fényképezésben korábban tabunak számított, hiszen 
az ábrázolt személy megcsonkítását látták benne. 

A Tiszta fotográfia a lágy rajzú optika piktorialista fénykultuszával szem-
ben a tűéles, részletteli felvételt részesítette előnyben. Printingszintaxisában 
elutasította a kézműves fényképkészítési eljárásokat, mert ezek túlságosan bele-
nyúlnak a képbe, ráadásul a fotótól idegen, festői eszközökkel. Megtartotta 
viszont – és ez nagyon fontos momentum! – a piktorialisták maximalizmusát: 
a fénykép legyen technikai értelemben a lehető legtökéletesebb!

A nagy összefoglaló: Ansel  Adams
A Tiszta fotográfi a esztétikai és fotótechnikai alapelveinek Weston mellett Ansel 
 Adams (1902–1984) lett a legismertebb képviselője, részben a saját fotográfi ai 
gyakorlata, fenséges tájképei, részben a fotográfi a technikájáról írott szakköny-
vei által.  Adams a felvétel- és nagyítástechnika perfekcionista, azaz tökéletes-
ségre törekvő összehangolása révén alkotta meg tisztán fotografi kus fotólátvá-
nyait, amelyek az amerikai Nyugat természeti szépségét, az idealizált Természet 
örök szépségét dicsőítik. Témaválasztásában tehát még a 19. századhoz kötődik 
ugyan, de látásmódjában, ahogyan a természetet nézi, már modernista: képei 
egyéni víziók, nem pedig pusztán vizuális dokumentumok vagy szépelgő 
idealizálások. 

A Tiszta fotográfi a modernista látásmódja az amerikai sajtó- és dokumen-
tumfotóban, például Margaret  Bourke-White és W. Eugene  Smith munkáiban 
is meghatározó volt. Európában viszont nemigen terjedt el: a fotóművészet itt 
más utakon kereste a megújulást. Albert  Renger-Patzsch talán az egyetlen for-
mátumos fotográfus, akit ide sorolhatunk, jóllehet őt az Új tárgyilagosság (Neue 
Sachlichkeit) képviselőjének szokás tartani. A magyar fotográfi ában  Máté Olga 
és részben  Angelo (Funk Pál) képviselte ezt a jellegzetes: absztrakcióba, 
nonfi gurativitásba hajló látásmódot.
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A magyar paradoxon

Amatőr késő piktorializmus
Ezen a ponton érdemes egy rövid kitérő erejéig megvizsgálnunk: mi történt 
mindeközben a magyar fotográfi ában? 

Az előzőekben bemutattam azt a folyamatot, ahogyan Európában és Ameri-
kában a piktorializmussal megszületett az autonóm fotóművészet. Emlékezte-
tőül, címszavakban: az 1880-as évek végén a szolgáltatásként működő laborok 
intézménye megteremtette a tömeges emlékképkészítés lehetőségét. Ennek vissza-
hatásaként alakult ki az 1890-es évek első harmadában az amatőrmozgalom, 
a nagybetűs Művészet nevében. A valódi fotóművészet viszont épp az amatőr 
dilettantizmus, a klubfotográfi a ellenére született meg, a piktorializmussal. 

Nálunk azonban egészen más történt. A magyar amatőrmozgalom az euró-
pai országokhoz képest jó évtizedes késéssel, 1904-ben formálódott csak 
meg, ami önmagában véve nem lett volna nagy baj − az viszont már igen, 
hogy e késés következtében a készen átvett piktorializmus jegyében indult. 
Mondhatjuk ugyanezt fordítva is, mert igazából ez a lényeg: a magyar piktoria-
lizmus menthetetlenül amatőr, harmadrendű, másokat majmoló volt. Az ugyanis 
nem mindegy, hogy egy  Stieglitz,  Käsebier vagy  Steichen kenegeti-e saját kezű-
leg a fotópapirosát, vagy  Kiss Zoltán,  Szakál Géza, dr.  Kemény Győző! S ami 
még rosszabb: az olyan, valóban tehetséges fotográfusaink is, mint  Kerny 
István,  Vydarény Iván,  Angelo (Funk Pál),  Pécsi  József,  Balogh Rudolf stb. még 
akkor is piktorialista szellemben fotografáltak, amikor a világ már réges-rég 
máshol járt. Tessék csak megnézni a II. Nemzetközi Művészi Fényképkiállítás 
Budapesten című katalógust − 1927-ből! 

A „magyarosch” stílus
Ráadásul Magyarországon nem csupán az történt, hogy a piktorializmus össze-
fonódott az amatőrmozgalommal, és még csak nem is az, hogy túlélte önmagát. 
Magyarországon a piktorializmus megtagadása is felemásra, dilettánsra 
sikeredett. Emlékszünk: Amerikában 1916−17 fordulóján Paul  Strand, majd 
az ő nyomában később Edward Weston, Margaret  Bourke-White, Ansel  Adams 
és a többiek úgy teremtették meg a modern, ún. Tiszta fotográfi át, hogy minde-
nestül szakítottak a piktorialista szemlélettel. Egyetlen − igaz: a legfontosabb − 
elemét vitték csak tovább: a fotóműalkotás rendkívül igényes, kézműves szintű 
megalkotásának követelményét.
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Nálunk a két háború közötti, a korszerű fényképezés igényével föllépő ún. 
magyaros stílus képviselői ennek épp az ellenkezőjét tették. Gyökeresen megvál-
toztatták ugyan a fotográfi a printingszintaxisát, a fénykép külső megjelenését 
azzal, hogy a fényes képet − ráadásul egy fölhevített krómlap segítségével 
„tükörfényezett” fényképet − favorizálták.12 Megtartották viszont a piktorializ-
mus kameraszintaxisának legfontosabb elemét: a lágy rajzú objektív fény-
kultuszát, a csúcsfények kiemelését részben lágyító előtétlencsékkel, részben 
az „ellenfényes”, a fényforrással szemközti felvétel segítségével.13 Ezek csak 
a külső, formai jegyek, bár már ezek is otromba ízlésfi camról, a festészet-
utánzó fotográfi a meghaladásának felemás voltáról árulkodnak.

Ennél azonban lényegesebb, hogy a magyaros stílus nem csupán a piktoria-
lizmus szépelgő esztéticizmusát „korszerűsítette”, hanem − ettől nyilván nem 
függetlenül − átmentette annak idealizáló ember- és természetképét is. Tudomá-
som szerint senki nem fi gyelt föl arra a párhuzamra, hogy Edward S.  Curtis 
(1868–1952), aki piktorialistaként kezdte, majd abban benne is ragadt, ugyan-
abban a hazug, idealizáló szellemben fényképezte végig az észak-amerikai indi-
ánokat, ahogyan a „magyaros stílus” képviselői:  Balogh Rudolf,  Vadas Ernő, 
 Szöllősy  Kálmán,  Csörgeő Tibor és a többiek a Pest környéki (nota bene: több-
nyire sváb vagy sokác) falvakat.  Curtis is ünnepi díszbe öltöztette modelljeit, mi 
több: ő a kellékes ládikáiból még indián parókát, tolldíszt is nyomott a fejükre, 
rézkarikát az orrukba-fülükbe, az „esztétikus” hatás kedvéért. Pedig hol volt 
már mindez 1907 és 1930 között, amikor e képek készültek − s amelyeket, nem 
véletlenül, 19. századinak érzünk?  Balogh Rudolf puszta- és parasztromanti-
kája, a magyaros iskola „gyöngyös bokrétás” falusi idilljei ugyanilyen anakro-
nisztikus jelenségek voltak. 

A félreértések elkerülése végett: a magyaros stílussal nem a népi tematikája, 
hanem a hazugsága volt a baj.14 Ebből fakadt azután − kicsit persze tyúk-tojás 
problémaként − a hamis esztétikája is. Ettől nem lehetett igazán magyar, csak 
„magyarosch”, sem igazán népi, csak „népiesch”. Rossz válasz volt ez a moderni-
záció, az ipari-városi társadalom ellentmondásaira. 

12 A Tiszta fotográfi a hívei vagy platinum-palládium, tehát eleve matt felületű fotópapirost 
használtak, vagy pedig félmattra szárították a zselatinos ezüst papirosokat.
13 Az optikai lágyítással manapság a tévében találkozhatunk, szappanoperákban és reklámok-
ban, amikor is szinte dicsfény veszi körül a szereplőket. Az ellenfény jelenségére pedig a faleve-
leken, virágszirmokon áttetsző napfény lehet jó példa. A magyaros stílusban a falusi libák kitárt 
szárnyain átderengő napfény volt a fotográfi ai non plus ultra.
14 Ellenpéldaként gondoljunk csak Bartók Béla zenéjére, József Attila költészetének vagy 
Erdei Ferenc szociológiájának valóban népi gyökereire.
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Szilágyi Lenke: Nové Mesto nad Váhom (Szlovákia), 1989 
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Sajnos, nem az egyetlen rossz válasz. Esztétikai értelemben a magyaros stílus 
fonákja, a balos elkötelezettségű, politikai értelemben véve progresszív szocio-
fotó ( Kálmán Kata,  Sugár Kata,  Kárász Judit,  Kassákék köre) esztétikai szem-
pontból ugyanígy felemás, idealizáló eredményeket produkált. Úgy látszik, 
nincs mese: ha ideológiai előfeltevésekkel közeledünk az emberekhez, ha csu-
pán egy társadalmi kategória képviselőit látjuk bennük, akkor csak sablonos 
válaszokat, ideológiai sugallatokat kaphatunk.15 

Színe és fonákja: nem véletlen, hogy később a magyar szocreált a magyaros-
népies stílus és a szociofotó elemeiből fércelték össze − gyakran ugyanazok 
a félamatőr fotósok, fényképezgető szakírók és mozgalmárok, akik a két háború 
között buzgólkodtak az egyik vagy a másik területen. 

Félutas modernizmus
A megkésett, önmagát túlélt, félamatőr magyar piktorializmus, továbbá a félhi-
vatalos rangra emelt, valójában véramatőr magyaros stílus képviselőinek semmi 
keresnivalójuk az egyetemes fotóművészet történetében. A velük szemben föl-
lépő, ellenzéki szociofotó pedig semmivel nem gazdagította a fotografi kus látás-
módot. Mint már jeleztem, akadtak azért olyan alakjai a két háború közötti 
magyar fotográfi ának, akik ha nem is a nemzetközi élvonalba, de a tisztes 
másod- vagy inkább harmadvonalba tartoztak − igaz viszont, hogy ők is inkább 
csak az alkalmazott fotográfi a műfajaiban.

Mindenekelőtt  Pécsi  József (1889–1956) reklámfotográfusi és szakírói 
teljesítményét kell megemlíteni, aki e területeken sok tekintetben valóban úttö-
rőnek számított. Művészi indíttatású képei viszont olyanok, mintha  Drtikol 
készítette volna őket − csak  Pécsi valahogy félszegebb volt a prágai kísérletezőnél. 
 Balogh Rudolf (1879–1944) magyaros stíljéről, országpropagandista idealizmu-
sáról már volt szó, de a korábbi, I. világháborús, realista riporteri munkássága 
egyáltalán nem érdektelen; kár, hogy nem ebben az irányban ment tovább. 
 Escher Károly (1890–1966) is egy alkalmazott kategóriában jeleskedett: riport-
képeiben remek esztétikai érzékkel alkalmazta a  moholys- rodcsenkós felülné-
zetet ( Vadas Ernő ugyanezzel már szerényebb eredményeket produkált), bár 
még  Escher is a konstruktivista-bauhausos stílnek inkább csak a másod-
harmadvonalába tartozik. Náluk szerintem több fi gyelmet érdemel  Máté Olga 

15 Manapság az ideológiai indíttatású fotográfi a alapja immár nem a társadalmi osztály, 
hanem a faj és a nem, s témája nem a munka és a küszködés, hanem a szórakozás és a szex. De 
a klisék persze ettől még ugyanúgy klisék maradnak. 
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(1878–1961), aki a Tiszta fotográfi a elvont geometriai szemléletét használta, 
mégpedig igen fi noman; pályája sok párhuzamot mutat Margaret  Bourke-
White-éval.  Bárány Nándor (1899–1977) fotográfiai nonszenszei, groteszk, 
már-már bizarr látásmódja pedig egészen különös jelenség; a kissé kommersz 
William  Mortensenen kívül nem ismerek hozzá hasonlót. 

Semmi baj nem származik persze abból, ha az imént említettek életművét (vagy 
legalább annak java termését) megismeri a nagyvilág. De ne áltassuk magunkat: 
még az ő kedvükért sem kell újraírni az egyetemes fotótörténetet. Egyikük sem volt 
 Sudekhez,  Kertészhez,  Cartier-Bressonhoz,  Brassaïhoz mérhető nagyság.

 

Személyes-lírai fotográfi a Európában

Az avantgárd képzőművészek fotóhasználata
A piktorializmust fölváltó modern fotográfia Európában egészen más irá-
nyokban indult el, mint Amerikában. Az egyik irányt egy későbbi kifejezéssel 
képzőművészek fotóhasználatának (Artists’ using photography) nevezzük. 
Az avantgárd művészeket többnyire az izgatta a fotóban, ami a „közönséges” 
fotográfiában, az amatőr fotósoknak írt kézikönyvekben hibának számít: 
az elmozdulásos életlenség (  Bragaglia), a prizmák-tükrök által széttördelt lát-
vány ( Coburn), a kamera nélkül készült fénykép, vagyis a fotogram (Man  Ray, 
 Moholy), a Sabattier-hatás (Man  Ray), az extrém alul- és fölülnézet ( Moholy, 
 Rodcsenko), és persze a készen talált fényképekkel készült montázs és kollázs 
( Moholy,  Rodcsenko). A cél új képi látványok létrehozása volt, történetesen 
fotografi kus eszközökkel, melyeket e művészek az alkalmazott grafi kai munká-
ikhoz (könyvborítók, címlapok, plakátok, illusztrációk) és oktatási célokra 
használtak föl.

A személyes-lírai fotográfi a stílusjegyei
A másik új európai irányzat képviselői nem a hibák extrém eltúlzásával operál-
tak, hanem épp ellenkezőleg: maximálisan kihasználták, művészi tökélyre emel-
ték a fotográfi a „köznyelvét”. Míg Amerikában a Tiszta fotográfi a képviselői 
szinte kivétel nélkül piktorialistaként kezdték, majd azt megtagadták, az európai 
fotóművészet nagy egyéniségeit meg sem érintette a piktorialista stíluseszmény. 
Ugyanakkor nem is valamely képzőművészeti „izmus” jegyében alkottak fotó-
grafi kákat, hanem kezdettől „fotó-fotók” kerültek ki a kezük alól. 
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Szemben az amerikai Tiszta fotográfi a kameraszintaxisával, amely nagy for-
mátumú, állványra helyezett géppel olyan felvételeket hozott létre, amelyek 
időtlenséget, örökkévalóságot sugalltak, az európai stílus képviselői kisebb, 
mozgékonyabb kamerákat használtak (a ’20-as évek végétől a Leicát), mert épp 
a pillanat varázsát igyekeztek megörökíteni. Ismeretes Henri  Cartier-Bresson 
kijelentése, miszerint a fotográfi a „a döntő pillanat” művészete. 

További különbség, hogy míg Amerikában a fotós igyekezett „objektív” fotó-
látványt teremteni, és tökéletesen visszahúzódott a képből, Európában épp 
az volt az alkotók célja, hogy a kép személyes kijelentés, vélemény legyen a világ 
folyásáról. Ezért szokás ezt a fajta fotográfi át szerzői fotográfi a, autonóm riport, 
lírai dokumentarizmus vagy lírai humanizmus megnevezésekkel körülírni, 
bár ez voltaképpen – épp a személyessége miatt – nem egységes irányzat. Közös 
stílusjegyeket leginkább az amerikai Tiszta fotográfi a és az európai avantgárd 
képzőművészeti fotóhasználat stílusához képest fedezhetünk föl az egyébként 
eléggé különböző szemléletű alkotók munkáiban.

 Atget, az eltűnő Párizs megörökítője
A lírai dokumentarizmus első képviselője Eugène  Atget (1857–1927) volt, 
aki negyvenévesen, 1897-ben kezdett el fényképezni – nem művészi ambíci-
ókból, hanem megélhetést keresve. Harminc éven át egy régi, 18 × 24 cm-es 
negatívra dolgozó fagéppel fényképezett, ősrégi objektívokkal, üvegnegatív 
nyersanyagra, melyekről többnyire albuminmásolatokat készített.16 Mindez 
(az üvegnegatív kivételével, melyet ebben a méretben csak jóval később váltott 
föl a síkfi lm) már 1897-ben is merő anakronizmus volt, nemhogy a ’20-as 
évek derekán! De talán épp ezeknek a régi technikáknak köszönhette, hogy 
a mintegy tízezer felvételből álló életművét, melyek Párizs utcáit, házait, udva-
rait, erkélyeit, kapuit, kilincseit, lépcsőit, kirakatait stb. örökítették meg, a leg-
szebb városi fotók között tartja számon a fotótörténet. Nem a stílusa, hanem 
képi világának a személyes volta miatt tekintjük  Atget-t a lírai dokumentarizmus 
kiemelkedő képviselőjének.

 Atget képeit dekoratőrök, lakberendezők, díszlettervezők, építészek, törté-
nészek, közgyűjtemények, könyvtárak és művészek vásárolták, elsősorban 
képi dokumentum voltuk miatt. Ámbár a festők becsülték a képek művészi 
értékét is:  Atget vevőkörébe tartozott  Braque,  Derain és  Utrillo is, valamint 

16 http://www.artgallery.nsw.gov.au/education/education-materials/education-kits/
exhibition-kits/eugene-atget/technique/.
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Man  Ray, aki egy utcában lakott vele, és 1926-ban a La révolution surréaliste 
című lapban megjelentette néhány képét (a dolog szépséghibája, hogy a szerző 
tudta nélkül).  Atget képei szerepeltek 1929-ben a híres Film und Foto című 
modernista kiállításon, és 1931-ben albuma is megjelent, így már nem sokkal 
a halála után ismertté vált. 

 Lartigue, a fotóművészet Mozartja 
Jacques-Henri  Lartigue (1894–1986) képeinek titka alighanem az, hogy szerző-
jük a 20. század első két évtizedének gyermeke volt, ennek minden naiv bájával 
és izgatottságával. Hatévesen kezdett el fényképeket készíteni az apja – egy igen 
gazdag mérnök – gépével; nyolcévesen kapta első, 13 × 18 cm-es üvegnegatí-
vokra dolgozó fa fényképezőgépét. Mindent lefényképezett, amit gyerekként, 
majd kamaszként maga körül érdekesnek talált: a dadáját, amint a feléje dobott 
labdát igyekszik elkapni, az unokanővérét, aki merészen leugrik a lépcsőről, 
a tengerparton sétáló családtagjait, a repülésbolond bátyját és persze a saját 
repülőmodelljeit, az amatőr autóversenyző apját és egyáltalán az autóversenye-
ket, a korzón sétáló vagy a lóversenyen megjelenő csinosabb asszonyokat. E korai 
képein az érződik, hogy nagyon meg akarta csinálni ezeket a fotókat – s a jelek 
szerint „művészi” programnak ennyi éppen elegendő. 

Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy  Lartigue legismertebb, korai 
képei eredetileg egyáltalán nem úgy néztek ki, ahogyan ma ismerjük őket. Ezek 
ugyanis többnyire sztereó felvételek, diapozitív képpárok voltak – John 
 Szarkowski és Richard  Avedon készített belőlük az 1963-as MoMa-kiállítás 
számára falra akasztható nagyításokat, sokszor drasztikusan megvágva az 
eredeti fotólátványt. Ez persze fölveti a kérdést, hogy akkor valójában ki is 
volt a 20. század fotónyelvének egyik legérdekesebb megújítója? A gyermek 
 Lartigue – vagy az ő képeit „hozott anyagként” fél évszázad múlva felhasználó, 
az új korízlésnek megfelelően átszabó két kurátor? 

 Sudek, Prága költője
Josef  Sudek (1896–1976) hasonló indíttatással és főleg: hasonló szeretettel fényké-
pezte Prágát, mint  Atget Párizst – azzal a döntő különbséggel, hogy  Sudek 
nemcsak dokumentálta a várost, ahol élt, hanem az érzéseit és gondolatait is bele-
vetítette a fotóiba.  Sudek, akinek jobb karját egy háborús sebesülés miatt amputál-
ták, s ezért kénytelen volt lemondani a festészetről, megtanulta, hogyan kell fél 
kézzel betölteni a síkfi lmkazettát, megtanult fél kézzel laborálni, s 13 × 18 cm-es 
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fakamerájával és állványával fáradhatatlanul rótta Prága utcáit. A városról szép 
panorámaképeket is készített. 

Az életmű legszebb darabjai azok a felvételek, ahol a műterme bepárásodott 
ablakán bámulunk ki a havas-esős külvilágra, továbbá azok a képek, amelyek 
egy építész-, illetve egy szobrász barátja kertjében készültek elhagyott, magá-
nyos székekről, a fűben heverő szobrokról, kiszáradt fákról. 

André  Kertész önvallomásai
A szubjektív, lírai dokumentarizmus (és egyben az egyetemes fotóművészet) 
egyik legnagyobb alakja a magyar származású André  Kertész ( Kertész Andor, 
1894–1985).  Kertész gyerekkorában határozta el, hogy fotográfus lesz. Első felvé-
teleit 1912-ben készítette, majd világháborús katonaként és később banktisztvise-
lőként is sokat fényképezett. Már a korai, magyarországi képein is megfi gyelhető, 
hogy csupa olyan apró jelenetből készített fotografi kus látomást, amelyek mellett 
a kortárs fotográfusok szó nélkül elmentek, nem tartván érdemesnek őket a meg-
örökítésre. 

 Kertész nem érezte jól magát a ’10-es és ’20-as évek Magyarországán. Bár 
minden vágya az volt, hogy fotográfus legyen, nem akart műtermi fotós lenni, 
és az amatőr késő piktorialista mozgalomban, a magyaros stílus hívei közt sem 
találta a helyét. Fotóit csak elvétve közölték a lapok. Párizsba vágyott, mint nagy 
példaképe,  Ady, s ahol a képzőművész barátai-ismerősei éltek, mindenekelőtt 
 Tihanyi Lajos. Vágyát csak 1925-ben tudta valóra váltani: Párizsba költözött, 
ahol hamarosan a művészvilág elismert tagja lett. 

Ekkoriban még csak ő és Man  Ray fotografált Párizsban modernista, köze-
lebbről szürrealista szellemben. Képeit rendszeresen közölték a nagy francia 
és német lapok, 1927-ben sikeres kiállítása volt (melyen  József Attila is szerepelt 
a verseivel), és 1929-ben francia fotográfusként részt vett a Film und Foto nagy-
szabású modernista seregszemlén is. 1931-ben utána jött Párizsba ifj úkori 
szerelme,  Saly (Salamon) Erzsébet, akivel aztán együtt élték le az életüket. Egy-
szóval  Kertész boldog volt Párizsban, és ami a legfontosabb: ott és olyan szel-
lemben folytatta művészi pályáját, ahol Magyarországon abbahagyta – csak 
éppen itt sikereket ért el a képeivel.

1936-ban egy képügynökség meghívására Kertészék Amerikába költöz-
tek – eredetileg csak egy évre, amiből végül közel ötven év lett.  Kertész idegenül 
mozgott Amerikában: az ő európai stílusára a profi  amerikai fotósvilág nem volt 
vevő. A Life magazin egyik szerkesztője állítólag azt találta mondani neki: 
„André, maga túl sokat mond a képeivel.” A világháború alatt – mint ellenséges 
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elemnek minősülő magyar állampolgárról – ujjlenyomatot vettek róla, és az 
utcán, nyilvános helyeken tilos volt fényképeznie. Ekkor kezdődött, nyilván 
pszichés alapon, a betegsége: a sötétkamra vörös lámpájától szédülés fogta el, 
így többé nem tudta maga nagyítani a képeit. Később, a háborút követő évtize-
dekben azt látta, hogy akik szinte mindent tőle tanultak, karriert csinálnak, őrá 
meg a kutya se fi gyel. Élete végéig hordozta magában a mellőzöttség, a meg nem 
értettség keserűségét, kicsit föl is nagyítva a sérelmeit.

Amerikában készült képei erről az idegenségről, otthontalanságról szólnak. 
Áttételes „önarcképek” ezek, mint például Az eltévedt felhő (1937), a Kar és ventil-
látor (1937), a Melankolikus tulipán (1939).  Kertész egész életében, a magyaror-
szági első képeitől a New York-i utolsó Polaroid-sorozatáig ebben a személyes, 
önvallomásos stílusban fotografált.  Cartier-Bresson mondta róla: „Bármit 
csináltunk is, azt előttünk  Kertész már megcsinálta.”

 Cartier-Bresson és a „döntő pillanat”
Henri  Cartier-Bresson (1908–2004) volt  Kertész mellett a lírai humanizmus leg-
elkötelezettebb híve és legnagyobb művésze. A festő-grafi kusnak készülő s a szür-
realistákhoz kötődő  Cartier-Bresson 1931-ben kezdett el fotózni, és már a követ-
kező évben, huszonhárom évesen megalkotta egyik főművét, A Saint-Lazare 
pályaudvar mögött (1932) című képet.  Kertész képeire emlékeztetően semmiség, 
banális a jelenet, és ugyanúgy megtelik mélyebb, mögöttes tartalmakkal: az ember 
önmaga árnyékát-tükörképét próbálja átugorni, vagyis a halált legyőzni. A képet 
egyfajta szelíd humor is belengi, ami szintén nem volt idegen Kertésztől: a keríté-
sen látható plakátra gondolok. Már itt is fölfi gyelhetünk  Cartier-Bresson legfőbb 
képalkotó erényére: igyekszik elkerülni minden zavaró összemetsződést, átfedést, 
még az árnyékokban is, s ezért a szemünk zavartalanul pásztázza végig, kedvére 
járja be a képet. Hasonlóan sokatmondó „banalitás” a Vasárnap a Marne folyó 
partján (1938) című képe is. 

 Cartier-Bresson albuma, az Images à la sauvette (Stikában készült képek) 
1952-ben jelent meg; az amerikai kiadás címe, Th e Decisive Moment (A döntő 
pillanat) lett aztán  Cartier-Bresson védjegye.  Cartier-Bresson nemcsak az általa 
megteremtett autonóm riport műfajában, hanem a sajtó számára, megrende-
lésre készült munkáiban is tartotta magát ahhoz, hogy „fotó-fotókat” készít 
ugyan, de a legmagasabb képzőművészeti igényességgel. Mint egy portréfi lmjé-
ben mondta: „Szinte fáj, ha valamit nézek, és az nem az aranymetszés szabályait 
mutatja.” 
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Új irányzatok az amerikai fotóművészetben a II. világháború után

Az absztrakt fotó
A Tiszta fotográfi a stílusában és történetében a II. világháború nem jelent törést. 
Ansel  Adams képeiről például úgyszólván nem lehet megmondani, hogy mikor 
készültek. A háború után viszont föllépett egy új nemzedék, mely újrafogal-

mazta a Tiszta fotográfi át. Kép-
viselői még egy lépést tettek az 
absztrakt fotólátvány irányában, 
még egy lépéssel eltávolodtak 
a fotográfi a ábrázoló, felidéző, 
dokumentatív funkciójától, s így 
önálló stílust teremtettek. Fotóik 
szándékoltan kubista, expresszi-
onista, konstruktivista műalko-
tások hatását keltik, jóllehet 
tisztán fotográfi ai eszközökkel 
készültek.

Frederick  Sommer (1905–
1999) például tökéletesen eltün-
teti képeiből a teret, legyen szó 
tájképről, a sivatagban talált 
állattetemekről vagy éppen Max 
  Ernst portréjáról. Aaron  Siskind 
(1903–1991) és Carl  Chiarenza 
(1935–) graffi  tiket vagy annak 
látszó látványrészleteket fényké-
pez, melyek a szuperközeli fel-
vétel során elveszítik eredeti 
anyagszerűségüket, s festmények 
fekete-fehér reprodukciójának 

hatását keltik. Harry  Callahan (1912–1999) a színeket a minimumra redukálja, 
s ezzel éri el az absztrakciót; fekete-fehér képein is a minimálkoncepció 
alapján dolgozik. Wynn  Bullock (1902–1975) olyan megvilágítási körülmények 
között fényképez, amelyek természetes módon redukálják a látványt grafi kai 
hatású vonalakra és foltokra.  Minor White (1908–1976) többnyire a szűkebb, 

Frankl Aliona: Lágy vonal II. 2001  
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redukált kivágásokat kedveli, jóllehet nem az extrém közeliket; képei 
meditatív hangulatúak, a keleti fi lozófi ákat idézik. Paul  Caponigro (1932–) 
viszont  Braque kubista képeit idézi meg. Érdekes egyébként, hogy az említett 
művészek majd’ mindegyike vagy maga is zenész volt, vagy komolyabban 
foglalkozott a zenével; talán ez is hozzájárult az elvont gondolkodás- és látás-
módjukhoz.

Street Photography
Az európai személyes fotográfi ai stílus idegen volt a két világháború közötti ameri-
kai látásmódtól. A háború után azonban megváltozott a helyzet: a fi atalabb nemze-
dék kezdte megismerni  Kertész,  Cartier-Bresson, Bill  Brandt korábbi – s a háború 
után töretlenül folytatott – munkásságát, és próbált hasonló stílusban fotografálni. 
Fiatalos lázadás is volt ebben: az amerikai profi  elvárások, az állványra helyezett 
nagy- vagy középformátumú gép kameraszintaxisának elutasítása.

A Street Photography vizuális nyelvtana a sajtófotóéhoz áll a legközelebb, de 
a kettő között van két döntő különbség. Az egyik, hogy az előbbi művelői nem 
megrendelésre, a szerkesztők által adott téma képi illusztrálására fotóznak, 
hanem csak úgy maguknak, a nagyvárosi (elsősorban New York-i) utcákon lóf-
rálva, fotós témára vadászva. Ha utólag publikálják is a képeket, művészi attitűdjük 
alapjaiban különbözik a sajtófotósétól. A másik döntő különbség, hogy a Street 
Photography műfajában nem a hírértéke miatt készül a kép, sőt: a fotós teljesen 
hétköznapi jeleneteket kap lencsevégre; minél hétköznapibbat, annál jobb.

A műfaj egyik legjellegzetesebb képviselője William  Klein (1928–), aki az 
’50-es években a New York-i utcagyerekek „ártatlan” játékain keresztül 
mutatta be a város – ahogyan ő fogalmazta – „idióta erőszakosságát”. Helen 
 Levitt (1913–2009) tíz évvel korábban –  Cartier-Bresson hatására – még jóval 
szelídebb hangvétellel fényképezte a harlemi gyerekek utcai játékait. Roy 
 DeCarava (1919–2009) szintén a Harlemet fényképezte, melyet jól ismert, 
hiszen ott nőtt föl; ő volt az első fekete fotós, aki Guggenheim-ösztöndíjban 
részesült. Sötét, mély tónusokban tartott (Low Key) fényképei fölkavaróan 
adják vissza a feketének születettek kilátástalanságát.

A Street Photography  Klein mellett legjellegzetesebb figurája, Garry 
 Winogrand (1928–1984) szinte eggyé nőtt a fényképezőgépével, mondván: 
az objektív a fotós szeme. Halálakor 2 500 leexponált, de előhívatlan filmte-
kercs maradt utána, további 6 500 előhívott, de azután le sem kontaktolt, 
plusz 3 000 lekontaktolt, de érintetlen tekercs. Vagyis élete utolsó öt-hat 
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évében 430 000, átlagosan napi kétszáz kockát lőtt el, melyeket aztán úgy-
szólván meg se nézett. 

Lee  Friedlander (1934–) azzal lépett tovább a műfaj esztétikájában, hogy 
önmagát, pontosabban önmaga árnyékát is belekomponálta a képekbe. Ezzel 
a felvétel szubjektív, önéletrajzi voltát hangsúlyozta, s egyúttal a halálközelség 
érzését kölcsönözte a képnek. Robert  Frank (1924–) volt az első, aki a Street 
Photography látásmódját az amerikai kisvárosokra is átvitte. Amerikaiak című 
albuma (Párizs, 1958, New York, 1959) a pöff eszkedő nacionalizmus kritikája, 
s ezért sokan Amerika-ellenesnek érezték.

Fotós sztárok provokatív kultúrakritikája
A ’60-as és ’70-es évek fordulóján jelent meg először egy jellegzetesen amerikai 
fotográfus stílus, a sztárfotográfi a. Ez a műfaj csak Amerikában születhetett 
meg, ahol a média és a tudatosan fölépített sztárok kultusza határozza meg 
a kultúrát, s ahol még a kultúrakritika is kénytelen a tömegkultúra nyelvén 
fogalmazni, különben senki se fi gyel rá. Andy  Warhol is a kommersz világ 
kifordításával alkotta meg a maga pop art művészi lázadását.

A sztárfotográfi a képviselői a reklám- és a divatfotó vizuális nyelvtanát ültet-
ték át a szubjektív dokumentarizmus műfajába. Gyökeresen megváltozott ezzel 
a fotográfus szerepe. A magányosan, önmagának és az Örökkévalóságnak 
fotografáló művész alakját, aki azért időnként el-eladogatja a képeit, fölváltotta 
a professzionális eszközökkel, kisebb-nagyobb stábbal (világosítókkal, sminke-
sekkel, látványtervezőkkel) a műtárgypiacra vagy közvetlenül a médiának 
dolgozó profi  fotóművész fi gurája. Ami korábban elképzelhetetlen volt: fotó-
művészeti kiállításokon és albumokban reklám- és divatfotók szerepelnek, 
a műkritikusok pedig ezek esztétikájáról értekeznek. A művészek pedig 
nemhogy kerülik, mint korábban, hanem szinte keresik a nyilvánosságot 
– és a botrányt, a provokatív témákat.

 Arbus,  Avedon,  Leibovitz
A műfaj ősfi gurája, Diane  Arbus (1923–1971) csak az öngyilkossága után lett 
ugyan sztár, de a műfaj összes stílusjegye ráillik. A ’60-as években született 
képein transzvesztiták, óriások és törpék, elmebetegek és idiótamód egyforma 
ruhába öltöztetett ikrek jelennek meg. A provokatív elem mindebben – az akko-
riban még szokatlan témaválasztáson túl – maga a beállítás volt: a groteszk 
fi gurák a legnagyobb nyugalommal állnak a fényképezőgép előtt, és gyermeki 
bizalommal bámulnak az objektívba, a szemünkbe.
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Richard  Avedon (1923–2004) ugyanezzel az eszközzel él, amikor rögtönzött 
hátterei előtt hűvös szenvtelenséggel fényképezi a méhektől hemzsegő méhész 
vagy épp a halálra készülődő apja portréját.  Avedon a reklámfotós gyakorlatá-
ból nemcsak a profi  felvételtechnikát emelte át a saját, nem megrendelésre 
készült művészetébe, hanem azt a fogást is, hogy a kiállításain – az óriásplaká-
tok mintájára – gigantikus méretű nagyításokat prezentált. 

Annie  Leibovitz (1949–) tulajdonképpen a visszájára fordítja a sztárfo-
tográfi át: miközben a Rolling Stone és más lapok megbízásából profi  stábbal 
és kellékekkel sztárokat fényképez, a modelljei számára olyan helyzeteket 
talál ki, amelyek dramaturgiai és vizuális szempontból meghökkentők 
ugyan, s így jól eladhatók, de emellett emberiek is, már-már hétköznapiak. 
Képeiben mindig van valami kis humor, egy csöpp irónia – ami azonban 
sohasem bántó. 

Nemi szerepek:  Mapplethorpe és  Sherman
Robert  Mapplethorpe (1946–1989) a provokatívan szókimondó homo-eroti-
kus képeivel vált híressé, sőt hírhedtté. Egyik kiállítását emiatt betiltották, ami 
hatalmas vitát kavart, melynek a cenzúra és a művészi szabadság értelmezése, 
a nyilvánosság és a közpénzek felhasználása vált a tulajdonképpeni témájává. 
Maguk a fényképek egyfajta elidegenítő stílusban készültek:  Mapplethorpe 
szinte mindent és mindenkit úgy lát és láttat, mintha egy tárgyról készítene 
reklámfotót. 

Hasonló a helyzet Cindy  Sherman (1954–) képi világával is.  Sherman a női 
szerepek kritikáját adja művészi koncepciójában: saját maga áll modellt a kép-
sorozatához, amelyben az ’50-es és ’60-as évek hollywoodi fi lmvilágát idézi 
meg. Úgy tesz, mintha valamely korabeli bugyuta fi lmben kellene eljátszania 
egy – ma már így látjuk – megalázó női szerepet. Később ezt a koncepciót 
kiterjeszti a ’70-es évekre is, immár színes képekben. Világítás- és felvétel-
technikájukban tökéletesek ezek az „időutazások”, mégis érződik rajtuk, hogy 
nem korabeli felvételek. A művész, hiába ő a főszereplője a képnek, kívül 
marad a képen.

Marad tehát maga a koncepció, ami viszont jó alkalom a női és művész sze-
repekről, illetve a nő művész szerepről való diskurzusra. Ahogyan  Mapplethorpe 
esetében a szexuális taburombolás,  Leibovitz képei kapcsán a sztárok világa, 
Avedonnál a fotós mint sztár, és  Arbus esetében a középosztályi nő helyzete 
a kiváló vitatéma. Az ezekről folyó diskurzus legalább annyira fontossá vált, 
mint maguk a művek: ennyiben mindannyian posztmodern szerzők. 





  
FOTÓELMÉLETI ALAPMUNKÁK



Drégely Imre: Férfi . 1989



 PEIRCE JELTIPOLÓGIÁJA

A fotográfi a mibenlétéről, illetve sajátosságáról való gondolkodás egyik leg-
többet használt kategóriájáról, az indexről talán még több joggal mondhatjuk el, 
hogy a szakirodalom az eredeti szövegösszefüggéséből kiragadva használja, 
mint a másik két sztárkategóriáról (aura, punctum). Míg ez utóbbi kettő esetében 
a szerzők néha be-beidéznek valamely többé-kevésbé jellemző szöveghelyet a 
kifejezés értelmezésére, az index esetében erre nemigen kerül sor – és ez nem 
véletlen. 

Az index kategóriája (melyet most az egyszerűség kedvéért nevezzünk így: 
nyom, vagyis olyan jel, amely rámutat, visszautal az őt kiváltó jelenségre) 
ugyanis már az első megközelítésben is meglehetősen bonyolult helyet foglal 
el Charles Sanders  Peirce logikai-jeltipológiai rendszerében, ahonnan bekerült 
a fotó- és művészetelméleti diskurzusba – s az értelmező helyzete még bonyo-
lultabbá válik, ha e kategóriát a gondolati rendszer egészében próbálja meg 
elhelyezni. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a szerzők között nincs (és mint 
majd látjuk: nem is igazán lehet) teljes egyetértés abban, hogy a fotográfi a vajon 
valóban index, vagyis csupán a „valóság” lenyomata, s így alapjában véve más-
valami, mint a többi kép, vagy ezekhez hasonlóan mégiscsak ikon, vagyis 
képmás. 

Az alábbiakban megpróbálok némi rendet teremteni ebben az elméleti zűr-
zavarban. Előtte azonban el kell mondanom, hogy angol szövegkörnyezetben 
az ’index’ nemcsak elvont fogalomként él. Szemben a magyarral, az angolban 
ugyanazt a szót használják a köznapi értelmű kifejezésekben, mint az elvont 
fogalom megnevezésére: lásd mutatóujj, irányjelző, a szakkönyvek végén a 
tárgy- és névmutató, mérleg nyelve, kitevő, jelzőszám, mérőszám, és így 
tovább. Magyarul viszont csak az ’irányjelző’ értelmű köznapi használata 
egyezik meg az elvont fogalom szóalakjával. Mindezzel csupán azt szeretném 
érzékeltetni, hogy magyar szövegkörnyezetben az ’index’ kifejezést sokkal 
elvontabbnak, fogalmibbnak érezzük, mint az angolban. Magyar megfelelője, 
a ’mutató’ viszont egyáltalán nem hangzik fogalminak, sőt, meglehetősen 
komikusan hatna eff éle szövegkörnyezetben. 
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A fotográfi a csupán példa

A fogalmi „rendteremtéshez” mindenekelőtt azt szögezzük le, hogy  Peirce nem 
foglalkozott a fotográfi a elméleti kérdéseivel. Őt az emberi gondolkodás logi-
kája foglalkoztatta, s ezen belül az, hogy ebben milyen szerepet játszanak, 
hogyan működnek a különböző jelek. A fotográfi át csupán példaként hozza föl 
egy-egy általános tétele illusztrációjaként. Ez nyilvánvaló már abból a puszta 
tényből is, hogy a  Peirce kéziratos írásaiból és gondolattöredékeiből összeállított 
Collected Papers...1 nyolc kötetében a ’photograph’ kifejezés mindösszesen tizen-
két szöveghelyen fordul elő. Ez elég kevés említés ahhoz, hogy mindegyiküket 
szemügyre vehessük.

A „belső fénykép” 
A tizenkét előfordulás közül az egyik a témánk szempontjából egy teljesen 
mellékes említés: „két fotó segítségével megrajzolható egy térkép”. (2.279.) 
További hat szöveghelyen a fotográfi a szó valójában átvitt értelemben, hason-
latként szerepel: a ’mental composite photograph’2 (kb. belső „fotókból” 
összemásolt mentális kép) kifejezés részeként, illetve ebben az értelemben. 
A legjobb példa erre az átvitt értelmű használatra – mely ráadásul a későbbi-
eket is megvilágítja – a következő: 

„Lehetetlen annyira egyszerű kijelentést (proposition) találni, hogy ne utal-
jon két jelre. Vegyük például ezt: ’Esik’. Ebben az ikon az összes, a gondol-
kodó által korábban megtapasztalt esős nap belső (mental) kompozit 
fotója. Az index mindaz, ami alapján megkülönbözteti azt a napot a töb-
bitől: ahogyan beleillik a korábbi tapasztalatai közé. A szimbólum pedig 
az a gondolati aktus, amivel azt a napot [az előbb leírtak alapján] esősnek 
ítéli (stamps).” (2.438. – kiemelés az eredetiben.) 

Egy másik helyen  Peirce kijelenti: „minden kép (image) számtalan részlet 
’kompozit fotója’”. (2.441.) Vagy megállapítja, hogy a közhasználatú igék 
és főnevek fölidéznek bennünk „egy képet, illetve az elmúlt tapasztalataink szá-

1 Charles Hartshorne – Paul Weiss – Arthur W. Burks (szerk.): Collected papers of Charles 
Sanders Peirce. Volume 1–8. Th oemmes Press, Bristol, England, 1998. Az innen vett idézetek – a 4. 
jegyzetben szereplő kötetből vetteket kivéve – a saját fordításaim. Ha külön nem jelzem, a kiemelé-
sek tőlem származnak. A hivatkozásoknál – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – elő-
ször a kötet számát adom meg, majd az ezt követő pont után a megfelelő szakasz sorszámát.
2 A ’composite photograph’ olyan fénykép, melyet két vagy több negatív egybemásolásával 
készítenek. Peirce ennek mintájára kreálta ezt a fogalmat.
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mos képéből összeállt kompozit fotót”. (4.447.) Egy szép hasonlatában azt mondja: 
„A nem bizonyított előfeltételezést tekinthetjük olyan fi lmnek, melyen ott van 
– amennyiben ez lehetséges lenne – a világ tényeinek elő nem hívott fotója.” 
(4.512.) Egy másik helyen arról beszél: amikor rájövünk, hogy olyan valakivel kell 
üzletet kötnünk, aki becstelen, valójában az történik, hogy az általunk ismert 
emberekről a képzeletünkben élő „kompozit fotó” alapján kiválasztjuk azt a 
karaktert, amely alapján kimondjuk rá: „csaló gazember!”. (2.435.) S az utolsó 
példa: amikor józan ésszel, kritikusan próbáljuk kezelni, ha valamit el akarnak 
hitetni velünk, voltaképpen a meggyőződéseinkről kialakított belső képeket, illetve 
azok állandó változásait szembesítjük vele. (5.517.) 

Mint látjuk, ezeken a helyeken, ebben a szövegösszefüggésben  Peirce a ’pho-
tograph’ szót (melyet néha idézőjelbe is tesz, mintegy jelezve, hogy nem valósá-
gos fényképre gondol) minden esetben nem az index, hanem az ikon, illetve 
az image értelmében használja. De mi a helyzet a fennmaradó öt szöveghelyen 
említett, immár a szó szokásos értelmében vett fényképpel? Mielőtt erre vála-
szolnék, egy kis kitérőt kell tennem.

A jelek tíz osztálya: valóban szükségünk van rá?
Az attól függ, mit akarunk. Ha valakit kifejezetten  Peirce jeltipológiája érdekel, 
vagy ezen belül az ikon, az index és a szimbólum  peirce-i kategóriái, nemigen 
spórolhatja meg magának, hogy próbálja megérteni ezt a rendszert. Márpedig, 
mint utaltam rá: rendkívül bonyolult gondolati, logikai rendszerről van szó. 
 Peirce ugyanis nem fogalmi ellentétpárokban, dichotómiákban gondolkodott, 
hanem egymásra épülő, egymást kölcsönösen meghatározó fogalmi hármasok-
ban, trichotómiákban. Logikai értelemben véve tehát a rendszere nem két-, 
hanem háromdimenziós.

Az emberi gondolkodás alapját képező jeleket például egy 1903-ban véglege-
sített kéziratában három trichotómia logikai összefüggései alapján végül tíz osz-
tályba sorolta. Később úgy látta, hogy a jeleket nem is három, hanem még több 
trichotómia és szempont alapján kell rendszerezni, s így végül már nem tíz, 
hanem hatvanhat osztályba kell sorolni őket. Akit maga ez a gondolati rendszer 
érdekel, könnyen utánanézhet:3 a témánk szempontjából legfontosabb szöveg-
részek –  Szegedy-Maszák Mihály kiváló fordításában – magyarul is olvashatók,4 

3 http://plato.stanford.edu/entries/peirce-semiotics/#TenClaSig.
4 Ch. S. Peirce: A jelek felosztása. Fordította Szegedy-Maszák Mihály. In Horányi Özséb – 
Szépe György: A jel tudománya. Gondolat, Budapest, 1975, 19–41. A kötet szerkesztői átszá-
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 Horányi Özséb,  Fülöp Géza,  Kelemen János,  Nyíri Kristóf és mások munkái 
pedig további eligazítást adnak a feldolgozáshoz. 

A  peirce-i gondolati rendszer számomra legvilágosabb és legalaposabb, 
ráadásul kifejezetten a fotográfi a elméleti kérdései felől közelítő összefoglalását 
Martin  Lefebvre adta a Photography Th eory kötet számára írt hozzászólásában.5 
 Lefebvre mindenekelőtt azt szögezi le, hogy  Peirce rendszere nem merev, mivel 
szemléletmódja nem dogmatikus, hanem pragmatikus. Ez a témánk szempont-
jából azt jelenti, hogy a kategóriái – így a bennünket közelebbről érdeklő index 
és ikon is (meg a hozzájuk tartozó szimbólum) – nincsenek mereven elválasztva 
egymástól: nem külön entitások, hanem gyakran ugyanazon jelenség más-más 
vonatkozásai; a gyakorlatban dől el, hogy aktuálisan épp melyikük kerül elő-
térbe.  Lefebvre írására alább még visszatérek. 

A fénykép: ikon vagy index? 

A jelrendszer alapjai
 Peirce mindenekelőtt azt szögezi le, hogy a jel mindig helyettesítő, éspedig valaki 
számára, és valamilyen eszmei alapra építve. E három résztvevő közreműködése 
folytán a jelből egy újabb – rendszerint bonyolultabb –, értelmező jel keletkezik 
a szemiózis alanyában. Fontos továbbá, hogy az egész folyamat csak olyan 
tárgyra vonatkozhat, amelyről az alany már rendelkezik előzetes ismeretekkel 
– különben nem tudná mire vonatkoztatni a jelet, a jelbe foglalt s így általa köz-
vetített, illetve általa kiváltott információt. 

A jeleket  Peirce a föntebb már említett, 1903-ban írott kéziratában – mely 
a „fotófelfogását” tárgyaló munkák alapszövege – három trichotómia szem-
pontjai szerint osztályozza. Az első felosztásnak az a kiindulópontja, hogy a jel 
„pusztán minő ség, ténylegesen fennáll, vagy általános törvény-e?” (2.243. [17.]) 
A harmadik felosztásnál „abból indulunk ki, hogy az értelmező lehetőség, tény 
vagy érvelés jeleként fogja fel a jelet”. (Uo.) 

mozták az eredeti szakaszokat, ezért a hivatkozásoknál [ ] között a magyar kiadás számait is 
megadom. Ha külön nem jelzem, a kiemelések tőlem származnak. 
5 Martin Lefebvre: The Art of Pointing. On Peirce, Indexicality, and Photographic Images. 
A továbbiakban: Lefebvre: On Peirce. In James Elkins (szerk.): Photography Th eory. Routledge, 
New York – London, 2007, 220–244. A továbbiakban: Elkins: Photography Th eory. Az innen 
vett idézetek a saját fordításaim. Ha külön nem jelzem, a kiemelések tőlem származnak.
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A bennünket közelebbről érdeklő második trichotómia a jel (helyettesítő) és a 
helyettesítés tárgya viszonyát kategorizálja aszerint, hogy „a jelnek valamely 
tulajdonságából, a tárgyhoz képest fennálló viszonyból, vagy valamely értelmező-
vel szembeni viszonyá ból származik”. (Uo.) E felosztás szerint a jel lehet ikon, 
mely a hasonlóságon alapul (pl. képmás, ábra); index, melynek az az alapja, hogy 
a tárgy valamilyen közvetlen hatással van vagy volt magára a jelre (pl. füst, láb-
nyom, golyó ütötte lyuk); és végül szimbólum, mely „általános eszméket társít 
egymással” (pl. a ’teve’ fogalma a szemiózis mindkét résztvevője számára értel-
mezhető, pedig nem konkrét). (2.261. [35.])  Peirce megjegyzéseit a fotográfi áról 
nekünk is ebben az összefüggésben kell értelmeznünk.

 
 Peirce szerint a fotó: index
Visszatérve az életmű öt fennmaradó szöveghelyére, mely a fotográfi ával foglal-
kozik: az az igazság, hogy mindegyikük indexnek nevezi – vagy ki is mondva, 
vagy csak a leírás szintjén, de egyértelműen. Vegyük sorra őket!

A magyarul is olvasható példa: 
„a közönséges tétel jellegű egyszeri jelre a szélkakas, illetve annak forgása, 
vagy egy fotó lehet példa. Ez utóbbit a tény, hogy köztudottan a tárgy 
kisugárzásának az eredménye, indexszé és rendkívül informatívvá teszi.” 
(2.65. [39.] – a fordításon igazítottam.) Ugyanez más megfogalmazások-
ban: 

„A fotók, különösen a pillanatfelvételek, rendkívül tanulságosak, mivel tud-
juk, hogy bizonyos szempontból teljesen olyanok, mint azok a tárgyak, 
amelyeket helyettesítenek. Ám ez a hasonlatosság (resemblance) annak 
tudható be, hogy a felvételek olyan körülmények között jöttek létre, melyek 
során fizikailag arra kényszerültek, hogy pontról pontra megfeleljenek 
a természetnek. Ebből a szempontból tehát a jelek második, a fi zikai kap-
csolaton alapuló osztályába [vagyis az indexekébe] tartoznak.” (2.281.) 
Ennek variációja: „Egy fotó (...) nem pusztán felidéz egy képzetet, s nem 
pusztán bizonyos fi zikai megjelenése van, hanem annak következtében, 
hogy optikai kapcsolatban áll a tárgyával, egyúttal annak a bizonyítéka 
is, hogy ez a fi zikai megjelenés megfelel a valóságnak.” (4.447.) 

Egy másik szövegrész, mely a különböző kategóriák közötti átjárásra, illetve 
a fogalmi átsugárzásokra is jó példa: 

„Egy férfi  portréja, alatta a férfi  neve: ez színtiszta kijelentés, bár a szinta-
xis nem beszédbeli, és jóllehet maga a portré nem pusztán helyettesít, 
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hanem azonos is: hypoikon. De a tulajdonnév annyira közel áll az index 
természetéhez, hogy ez elegendő lehet egy informális index ötletének fel-
vetésére. A fotó még jobb példa. A puszta fotó, önmagában, nem szolgál 
semmilyen információval. Ám az a tény, hogy virtuálisan egy egyébként 
ismert tárgyról sugárzott fénynyaláb metszete, egyszeri jellé teszi. (...) 
Meg kell jegyeznünk, hogy ezen egyszeri jel szintaxisa az a kapcsolat, 
mely a fénykép, vagyis a fotó kvázi-állítmánya és a fénynyaláb metszete, 
a kvázi-alany között van.” (2.320.) Ugyanez kicsit egyszerűbben: 

„A portré műfajában a fotó közvetít az eredeti és a hasonlóság között.” 
(1.367.)

Mint látjuk: mind az öt szöveghelyen, ahol  Peirce immár valóban a fotográfi áról 
beszél, egyértelműen az index kategóriáját alkalmazza rá. 

 Silverman és  Horányi szerint viszont: ikon
Ugyanakkor vannak jeles szerzők, akik azt állítják: a fotográfi ai kép márpedig 
ikon. Kaja  Silverman a szemiotikai kézikönyvének  Peirce-ről szóló fejezetében 
azt írja: „A leginkább kézenfekvő ikonok: a fotók, festmények, szobrok és a fi lm-
képek, bár az algebrai ábrák és a grafi konok szintén ikonikusak.”6 Egy másik 
helyen azt írja ugyan, hogy az ikon és az index kiegészítik egymást: „A fotogra-
fi kus kép például egyaránt bír a tárgyával való hasonlatosság és a szomszédos-
ság viszonyaival”,7 majd idézi  Peirce-nek azt a – fönt általunk is citált – passzusát, 
melyben viszont egyértelműen az áll: a fotográfi ák a jeleknek „a fi zikai kapcso-
laton alapuló osztályába tartoznak”, magyarán: indexek. Azt kell mondanunk, 
hogy  Silverman meglehetősen felületesen értelmezi  Peirce nézeteit mind 
az ikon és az index mibenlétéről, mind pedig arról, hogy a fotográfi ának mi a sze-
repe a szemiózisban. 

 Horányi Özséb ugyanezen  Peirce-idézet végéhez, ahol  Peirce a fényképeket 
a jelek „fi zikai kapcsolaton alapuló osztályába” sorolja, a következő megjegyzést 
fűzi: „vagyis a fényképek indexek. Kétlem, hogy így volna”.8  Horányi azonban 
érvel is amellett, hogy miért gondolja másképp a dolgot, mint az általa is idézett 
és nagyra becsült Peirce.  Eszerint az a bizonyos fi zikai kapcsolat a jel és a tárgya 
között „nem egyszerűen magából a fotóból származik, sokkal inkább a fénykép 

6 Kaja Silverman: The Subject of Semiotics. Oxford University Press, New York, 1983, 19. 
A továbbiakban: Silverman: Semiotics. Az innen vett idézetek a saját fordításaim.
7 Silverman: Semiotics, 22.
8 Horányi Özséb: Peirce az ikon terminusról. Fotóművészet, 1976/3, 12. 
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bemutatásának szituációjából. (...) S így a fénykép inkább ikon, mint index – még ha 
ez az állítás ellentétben van is Peirce  szavaival, de, úgy vélem, nincs ellentét ben 
a  peirce-i gondolkodásmóddal.”9 

Tétele igazolására  Horányi azt a példát hozza fel, hogy ugyanaz a róla 
készült fénykép az útlevelében és a családi albumban egészen másként „viselke-
dik” abból a szempontból, hogy a fénykép mennyiben hozható kapcsolatba az 
ábrázolt tárgyával: míg az útlevél-ellenőrzésnél az azonosításhoz szükség van 
a „tárgy”, vagyis az ő fi zikai jelenlétére, az anyja számára erre nincs szükség; 

9 Uo. Az én kiemeléseim. 

Vető János: Tpisti. 1978/2008  
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mi több, az édesanyja még akkor is fölismerné a fényképen, ha ő már nem is 
élne.  Horányi két következtetést von le ebből. Az egyik, hogy mivel az édesanyja 
számára nincs is szükség az ő fizikai jelenlétére, a fizikai kapcsolatra a jel 
és a tárgya között, hanem elegendő a hasonlóság, az adott fénykép tehát ikon 
– hiszen ennek az ismérve Peirce  szerint az, hogy a hasonlóság (nem pedig 
a fi zikai kapcsolat) alapján helyettesíti a tárgyát.

Véleményem szerint  Horányi itt egymásba csúsztat két dolgot: abból ugyanis, 
hogy az azonosításhoz alkalmasint (az anyja számára) nincs szükség az ő jelen-
létére, még nem következik, hogy a fotó elkészültéhez sem volt rá szükség – s akkor 
viszont a fényképe mégiscsak index (is). A fényképet, jelen esetben az útlevélké-
pet épp az indexikus volta teszi alkalmassá rá, hogy azonosításhoz lehessen 
használni. Az útlevél-ellenőrzés során a határőr nem azt ellenőrzi, hogy az adott 
fénykép mennyire találó portré, hanem azt, hogy az előtte álló személy azono-
sítható-e az okmányban szereplő fényképpel, pontosabban annak modelljével. 
Az útlevél ugyanis épp azt igazolja, hogy az okmány felmutatója „hivatalosan” 
így és így néz ki. 

Egyszóval: a fotó attól még nem veszíti el indexikus alapvonását, hogy a szem-
lélésekor a modellje (a jel tárgya) fi zikailag nem vesz részt a szemiózis folyama-
tában. Igaz, hogy hasonlít is a tárgyára – de ennél fontosabb, ahogyan ezt Peirce 
 is hangsúlyozza, hogy tudjuk: a kép kétségkívül azt a személyt ábrázolja, aki 
a képen szerepel. Egy rajz vagy festmény esetén ezt csupán feltételezzük. 
Nem véletlen, hogy a kriminalisztikában a rajzolók által – a tanúk elmondása 
alapján – készült képeket csupán „second best” megoldásnak tartják. S ne feled-
kezzünk meg arról sem, hogy rajzolni, festeni, szoborba önteni stb. lehet olyan 
személyek, állatok, tárgyak stb. képmását is, amelyek a fi zikai valóságban nem 
léteznek – ilyenekről fotót készíteni azonban nem lehet. A számítógépes mani-
pulációkkal előállított kép, bármennyire fénykép hatását kelti is, ezért nem foto-
gráfi a, hanem technikai eszközökkel készült grafi ka.

Két dolgot érdemes még tisztáznunk ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy 
a fotó indexikus jellegéből – vagyis abból, hogy az elkészültéhez a modelljének 
jelen kellett lennie, magyarán a hitelességéből – még nem következik, hogy 
mint ikon (vagy image), tehát mint képmás is „tökéletesebb”, „hitelesebb”, 
jellemzőbb a modelljére, mint mondjuk egy festmény. Erre a kérdésre még 
visszatérek e könyv  Gombrich fotóról vallott nézeteiről szóló fejezetében.

A másik: abban viszont teljesen igaza van Horányinak, hogy ugyanaz a kép 
más és más jelentéseket hordozhat – attól függően, hogy mit kérdezünk tőle. 
A mai fotótörténet-írás elvi alapjait fogalmazta meg ezzel – s tegyük hozzá: 



 PEIRCE JELTIPOLÓGIÁJA    |    79

nagyon korai felismerés volt ez, hiszen a cikke alapját adó konferencia-előadás 
1976-ban íródott. Ugyanis csupán az utóbbi két évtized egyik legfőbb történeti, 
esztétikai, muzeológiai kulcsszava lett a fotódiverzitás, annak tudatosítása, hogy 
a ’fotográfi a’ névvel illetett fenomén sem mint technika, sem mint kulturális 
jelenség, de alkalmasint még mint létező tárgy sem tekinthető egységes egész-
nek, entitásnak. 

 Lefebvre intelmei
Martin  Lefebvre a föntebb említett cikkében, miután rekonstruálja Peirce  jelti-
pológiai rendszerét, mindenekelőtt arra fi gyelmeztet: „az általánosan elterjedt 
vélekedés, miszerint a festmények, grafi kák vagy a számítógépes képek (Com-
puter Generated Image, CGI) ikonok, míg velük szemben egyedül a fotográfi ai 
képek indexikusak, sok szempontból alkalmatlan” a probléma leírására.10 
Ezt követően igyekszik tisztázni a szóban forgó fogalmakat: 

„a különböző dolgok között, melyekkel a fotó egzisztenciális kapcso-
latban áll, nemcsak azt a valamit fedezhetjük föl, mely egyszer ott volt 
az objektív előtt, hanem a fotográfust is (aki nélkül nem létezne a fény-
kép), a felvételhez használt objektívot, a választott fi lmfajtát, egy esztétikai 
ízlést vagy mozgalmat, a kamerahasználat tökéletlenségeit. (...) Egyetlen 
fotó számos dolog indexikus ábrázolásával szolgálhat; köztük sok sem 
nem fotografi kus, sem nem művészi, és alkalmasint semmi köze nincs 
ahhoz a valamihez, ami az objektív előtt volt, amikor a felvétel készült. 
Ebből viszont elméleti szinten az következik, hogy bármely fotón belül 
végtelen számú jel van. Ugyanez elmondható a CGI-okról, a festmények-
ről, a grafi kákról, és ami azt illeti, bármi más létezőről a világon! Azt kell 
szem előtt tartanunk, hogy ahhoz, hogy valamit jelként határozzunk meg, 
előtte azt kell meghatároznunk, hogy mire akarjuk használni.”11

Az idézet vége tökéletesen egybecseng  Horányi föntebb idézett végkövetkezte-
tésével: a konkrét használat dönti el, hogy egy fotó mely tulajdonságaival szol-
gál értékelhető információval. Ez is fontos, de szerintem ennél jóval fontosabb 
 Lefebvre-nek az a kijelentése, hogy a fotó indexikus volta nem merül ki abban, 
hogy mintegy nyomként rögzíti az objektív előtt álló dolgokról visszaverődő 
fénynyalábokat. A fotólátvány ezen kívül számos egyéb körülménynek is a nyoma, 

10 Lefebvre: On Peirce, 228.
11 Uo., 229. 
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indexe: részben az elkészültének, a használt fotográfi ai eszközöknek, továbbá 
a készítője szándékainak, ízlésének, horribile dictu: világszemléletének is őrzi a 
nyomait. Értő szemmel egy fényképből ezek vissza is követhetők: olyasfor-
mán, ahogy a nyomolvasók vagy a helyszínelők is meg tudják mondani, 
hogy az erdő egy részén vagy egy bűntett helyszínén mi történt. A  Moholy 
és a fotográfia kapcsolatáról szóló dolgozatomban,  Kállai Ernő 1927-es Fes-
tészet és fényképészet című cikkét és annak vitáját boncolgatva, ugyanerre 
a következtetésre jutottam, s úgy neveztem el a dolgot, hogy a fénykép 
másodlagos index is.12

A fotók mint image-ek ezen túlmenően – épp az elkészültük indexikus volta 
miatt – a kép alapvető célja és rendeltetése, vagyis a fő „mondanivalója” mellett 
számos mellékes vizuális elemet is tartalmaznak, sokszor olyanokat is, ame-
lyekre még a kép készítője sem fi gyelt föl: vagy mert nem vette őket észre, vagy 

12 Szilágyi Sándor: Anti-fotográfia. A fotográfia mint a művészi kommunikáció médiuma 
Moholy-Nagy László optico-pedagógiai rendszerében. PhD-értekezés, 2011, 95–97.

Szilágyi Lenke: Koppenhága, 1987 
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mert számára nem voltak fontosak. Épp ezekre a részletekre irányítja rá a fi gyel-
münket  Barthes a punctum kategóriájával, illetve a fotók épp az ilyen mellékes 
vizuális elemek, a bennük őrzött információ miatt becses történeti források 
a történészek, antropológusok, szociológusuk és más szakterületek művelői 
számára.  

Rámutatás és felidézés
Rendkívül tanulságosak  Lefebvre hozzászólásának azok a részei, melyekben 
az index és az ikon egymáshoz való viszonyát tisztázza. Különösen fontos az 
alábbi megállapítása: 

„Peirce  számára a valódi indexnek (szemben a tiszta indexszel) mindig 
van ikonikus dimenziója is. Az index rámutat (denote) a tárgyra, az ikon 
pedig felidézi (connote) azt – olyan minőségi jegyek alapján helyettesíti, 
melyek egyaránt megvannak a jelben és a tárgyban.”13 

„Lehet úgy fogalmazni, hogy a festményeket vagy a számítógépes képeket 
közvetlenül nem azok az általános vagy egyedi dolgok hozzák létre, melye-
ket ábrázolnak, míg a hagyományos fotográfi ai képek esetében (leszá-
mítva a trükkfelvételeket és a montázsokat) általában véve ez a helyzet. 
De ebből arra kell-e következtetnünk, hogy az előbbi ábrázolásokból 
hiányzik az indexikalitás? (...) Nem fogalmazhatnánk-e inkább úgy, 
hogy ezen dolgok puszta létezése az oka az ábrázolásuknak?”14 

 Lefebvre e gondolatmenet logikus konklúziójaként megkülönbözteti a közvet-
len és a közvetett indexikus viszonyt a jel és a tárgya között: 

„A közvetlen indexikus kapcsolatokban – mint a fotográfi a, a lábnyom, 
a hőmérő higanyszálának kitágulása hő hatására, a szélkakas ide-oda for-
gása szél hatására – a tárgy a jel tényleges okozójaként szerepel, így a jel 
dinamikusan, reaktív módon és közvetlenül kapcsolódik a tárgyhoz. 
A közvetett indexikus kapcsolatokban – mint például egy tárgyra mutató 
ujj, vagy a mutató névmás és egyéb indexikus nyelvi jelek esetében – érte-
lemszerűen nincs meg ez a közvetlen, direkt kapcsolat a jel és a tárgy 
között. Ugyanez a helyzet a festmények – mint például   David  Napóleon-
ról készült portréja – esetében is.”15 

13 Lefebvre: On Peirce, 230. 
14 Uo., 230–231. 
15 Uo., 231.
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Az indexikus kapcsolat a tárgy és a kép között a képek – akár még a valóságban 
nem létező dolgokról, mint például a kentaurról készült képek – esetén az a tudás 
vagy ismeret, illetve hiedelem, mely az emberek fejében él az adott tárgyról.

 Krauss az indexről

A kategóriáknak már csak az a sorsuk, hogy az eredeti kontextusuktól elsza-
kítva, önállóan élik a maguk életét. Az index esetében, mint e rövid áttekintés 
elején már jeleztem, különösen ez a helyzet. Talán nem tévedek, amikor úgy 
vélem: művészettörténeti és részben fotóelméleti karrierjét Rosalind  Krauss 
Jegyzetek az indexről című cikke16 indította útjára 1977-ben, mégpedig azzal, 
hogy  Krauss minden teketória nélkül elkezdte használni az index kifejezést, 
mintha ez a világ legtermészetesebb dolga volna: 

„Szemben a szimbólumokkal, az indexek a jelentésüket a tárgyukhoz való 
fi zikai kapcsolat tengelye mentén alapozzák meg. Konkrét okok jelei vagy 
nyomai: erre az okra mutatnak rá, ez a jelentésük tárgya. Az index kategó-
riájába sorolhatjuk a fi zikai nyomokat (mint pl. a lábnyomok), az orvosi 
tüneteket vagy a névmások konkrét megfelelőit. Az árnyékok szintén tár-
gyak indexikus jeleként szolgálhatnak.”17 

Peirce neve a  tanulmánynak ebben az első, 1976-ban írt részében még csak elő 
sem fordul! S bár az idézett leírásban éppenséggel ráismerhetünk, nyugodtan 
kijelenthetjük: az index kategória  Krauss általi használatának csak nagyon 
távoli köze van Peirce  indexéhez. (A szimbólum esetében meg a világon semmi 
– de ez tényleg csak mellékszál.) Azt kell mondanom, hogy az index kategóriát 
 Krauss nyilvánvalóan Peirce-től  kölcsönözte ugyan,18 de nem a  peirce-i értelemben 
használja.

A kérdés csak az, hogy ez baj-e. Szerintem ha tisztában vagyunk vele, hogy 
ez a helyzet, akkor nem. Különösen nem, ha arra gondolunk: mennyi könnyed 
elegancia van abban, ahogyan a kifejezést  Krauss használja – szemben Peirce 
enyhén  szólva is nehézkes meghatározásaival. Másképp fogalmazva: ha tekin-

16 Rosalind Krauss: Notes on the Index. In uő.: Th e Originality of the Avant-Garde and Other 
Modernist Myths. Th e MIT Press, Cambridge, 1993, 195–219. A továbbiakban: Krauss: Notes. 
Az innen vett idézetek a saját fordításaim. 
17 Uo., 198. 
18 A tanulmány második, 1977-ben írt részében már hivatkozik is rá. 
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tetbe vesszük a kétféle kategóriahasználat műfaji korlátait.  Krauss tanulmánya 
voltaképpen egy elméletileg is megalapozott műkritika, míg Peirce  szövege 
elvont fi lozófi ai-logikai textus. Még másképpen fogalmazva: ha  Krauss szövegé-
ből nem akarunk mindenáron elméleti következtetésekre jutni.

Különösen nem érdemes ilyen elvárást támasztanunk  Krauss fotóra tett 
megjegyzéseivel szemben. Nem mintha ezek alkalmasint nem lennének többé-
kevésbé helytállóak, mint például a következő kijelentésben: 

„Minden fotó egy fi zikai lenyomat eredménye, melyet fényvisszaverődé-
sek közvetítenek egy érzékeny felületre. Következésképp a fotográfi a egy-
fajta ikon, vagyis vizuális hasonlóság, mely tárgyával indexikus módon áll 
kapcsolatban.” Ez eddig teljesen rendben van. A folytatás már kevésbé: 

„Különbözősége az igazi ikonoktól e fi zikai eredet abszolút voltában kere-
sendő, mely a jelek szerint rövidre zárja vagy kizárja a sematizálást vagy 

Halas István: Segesvár, 1982 
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szimbolikus beavatkozásokat, melyek a legtöbb festmény grafi kai ábrázo-
lásmódjában működnek.”19 

A gondot – számomra legalábbis – e kijelentések túlfeszítése, deklaráció jellege 
jelenti. Az pedig már nem is a gondolkodói stílus kérdése, hanem sokkal inkább 
az intellektuális komolyságot érintő szimptóma, hogy  Krauss mennyire kriti-
kátlan az általa idézett szerzőkkel. Egy árva kérdőjelet sem biggyeszt André 
 Bazin kijelentése mögé, miszerint „A fotográfi ai kép maga a dolog”,20 ami pedig 
nyilvánvaló szamárság, sem  Barthes maximája mögé, miszerint a fotó „kód nél-
küli üzenet”,21 amiről némi gondolkodás után ugyan, de szintén megállapítható, 
hogy ebben a formájában sületlenség. Krauss  ezeket az idézeteket nem további 
gondolkodásra inspiráló gondolatokként hozza föl, hanem szimplán tekintély-
érvként használja a saját nézetei megtámogatására. Hasonlóan vélekedik erről 
Joel  Snyder is: 

„Krauss  nem a szakkifejezések és koncepciók tengernyi irodalmából válogat. 
(...) Kiemel egy szót egy ismert teoretikus munkájából, majd olyan módon 
használja, melyet ez az elmélet már nem támasztana alá.” 22

Ettől eltekintve azonban a tanulmány érdekes megállapításokat tartalmaz az 
első részében (főleg)  Duchamp, második részében pedig a PS1 művészcsoport 
művészetéről. A tanulmány valódi témája ugyanis nem az index, nem a 
fotográfia, még csak nem is a fotográfia képzőművészeti használata, hanem 
a fotografi zmus, a fotografi kus jelleg megjelenése a képzőművészetben. A fotó-
elmélet szempontjából ezért teljesen irreleváns. Csupán azért foglalkoztam vele 
ennyire hosszan, mert a szakirodalomban mégiscsak ez a legismertebb szöveg, 
mely Peirce  kategóriáival operál.

Összegzés

Az index és az ikon kategóriák használata rendkívül termékenynek bizonyult 
a fotográfi a mibenlétéről, fenomenológiájáról való gondolkodás számára. Nem 
véletlen, hogy ebben a kontextusban nem az eredeti formájukban, a szimbó-
lummal együtt trichotómiát alkotva használjuk őket, hanem dichotómiaként. 

19 Krauss: Notes, 203.
20 Uo., 204.
21 Uo., 211.
22 Elkins: Photography Th eory, 380. 
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Ugyanis a két kategória szembeállítása épp a fotográfi a alapvető újdonságát, 
pontosabban az ebben rejlő kettősséget világítja meg: azt, hogy technikai kép-
alkotás. A fotográfi a azon használataiban, amikor a kép dokumentum volta 
a lényeges, értelemszerűen a kép indexikus, lenyomatszerű természete kerül 
előtérbe. De az indexikus jelleg jelen van a fotográfi ai kép minden egyéb, köz-
tük a művészi használatában is: az ikon és az index ezekben sem választható 
el egymástól. 

Ezen túlmenően a fénykép indexként (és egyúttal képként, ikonként!) meg-
jeleníti a képalkotás folyamatát, dilemmáit és eszközeit is. Nemcsak a kép tár-
gyára vonatkoztatott index tehát, hanem egyúttal a felvétel- és fényképkészítés 
folyamatára, vagyis a kép készítőjére, illetve az általa (tudatosan vagy sem: 
ez most mindegy) elindított/végrehajtott konkrét fotótechnikai folyamatokra 
vonatkoztatott, másodlagos index is. Ez a vonása különösen fontos a művészeti 
kontextusokban szereplő fényképek esetében, hiszen épp ezen: a képalkotás során 
alkalmazott kamera- és printingszintaktikai sajátosságokon alapulnak a külön-
böző egyéni és korstílusok.

Persze, a manuális kép (festmény, grafika) és a számítógép generálta kép 
is magán hordja a képalkotás folyamatát, s ez alapján visszakövetkeztethetünk 
az alkotói dilemmákra (lásd ecset- vagy vonalkezelés, a festékfajta megválasz-
tása, az árnyékolási technika stb.) – de ezek nem magát a képet határozzák 
meg, hanem csupán a a kép esztétikai értékeit és stilisztikai fi nomságait.  

Ha röviden kellene meghatároznom, hogy miben rejlik a fotográfi a varázsa, 
azt mondanám: abban, hogy a fotón az ikon és az index szükségszerűen egybe-
esik, minden porcikájában elválaszthatatlan egymástól. A fényképnek nincs 
egyetlen olyan képalkotó eleme sem, mely ne volna egyúttal indexikus jellegű is. 
Ez a többi képfajtánál – beleértve a fotó alapú vagy fotót imitáló számítógépes 
grafi kát is – nincs így: a hangsúly ezeknél eltolódik az alkotói akaratot megtes-
tesítő ikon irányába. 

  



Frankl Aliona: Angyal. 1999  
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A fotóról szóló újabb elméleti írásokban két fogalommal egészen biztosan 
találkozunk: az egyik Roland  Barthes punctuma, a másik Walter  Benjamin 
aurája. Honnan ez a népszerűség? Az egyik ok a két szerző intellektuális rang-
jában keresendő: abban, hogy nem a szűken vett fotóelméleti vagy fotótörté-
neti szerzők közé tartoznak, hanem a humán tudományok (pontosabban: 
az intellektuális szempontból elmélyültebb irodalom- és művészeti kritika) 
elismert nagyságai, következésképp a fotó „rangját” emeli, hogy ezek a szel-
lemi nagyságok alkalomadtán írtak róla – még akkor is, ha (mint majd látjuk) 
az írásaik olykor meglepő fotótörténeti és technikai tájékozatlanságról árulkod-
nak. De ez tulajdonképpen rendben is van így: az a magas elméleti és kritikai 
szint, ahonnan ők a fotót szemlélték, bőséggel kárpótolja még a mai, náluk e téren 
jóval tájékozottabb olvasót is a történeti/technikai „bakikért”.

A népszerűség másik oka alighanem abban rejlik, hogy mind a punctum, 
mind pedig a bennünket most közelebbről érdeklő aura olyan kategória, mely 
a fotóról szólván elég különösnek, érdekesnek hat, és kellőképp sejtelmes ahhoz, 
hogy sokféleképpen lehessen interpretálni, illetve a legkülönbözőbb szöveg-
összefüggésben alkalmazni anélkül, hogy megmondanánk: az adott esetben 
pontosan mit is kellene értenünk rajtuk. Kiváló operacionális kategóriák tehát: 
a legkülönbözőbb kommunikációs, értelmezési nehézségeken képesek átlendí-
teni a fotóról író szerzőket. 

Ami közelebbről  Benjamin írásainak a népszerűségét, újrafelfedezésének 
mozgatórugóit illeti: a ’60-as évek újbalos gondolkodásában  Benjamin pompá-
san beleillett abba az üresen hagyott helybe, mely egy elkötelezetten antifasiszta 
és marxista, de nem doktrinér figura számára volt fönntartva. Aki a jövő 
kizsákmányolásmentes társadalmának a híve ugyan, de nem vett részt a kom-
munista hatalmi harcokban, hanem független értelmiségiként volt az igaznak 
vallott ügy harcosa, továbbá nemcsak a fontos, az osztályharc homlokterében 
álló kérdéseket boncolgatja szőrszálhasogató módon, hanem érdekes kérdések-
kel foglalkozik, és ha nem is olvasmányosan, de legalább színesen ír, vagyis 
a marxizáló szellemi gettón kívül is olvasható és emészthető szerző. Tehát 
egy formátumos marxista gondolkodó, aki viszont egyebekben szinte min-
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denben – mondjuk –  Lukács György ellentéte. Ezt a helyet töltötte be maradék-
talanul  Benjamin, akit ráadásul a személyes, tragikus sorsa, öngyilkossága is 
emberi, szerethető fi gurává tett.

Ez persze azért kevés lett volna az üdvözüléshez:  Benjamin népszerűsége 
messze túlterjedt az újbalos-marxizáló értelmiségi körökön. Ennek egyik oka 
abban keresendő, hogy annak a sokfelé tekintő entellektüelnek lehetett az egyik 
előképe, aki a ’60-as és ’70-es évek nyugat-európai és főleg amerikai értelmisé-
gének – és ami nagyon fontos: az egyetemi oktatás révén az új művészetek 
és gondolkodás egyre szélesebb közönségének – az ideáltípusa volt. Emellett 
 Benjamin nem megosztó fi gura, mint a kortársai többsége: ő úgy volt a modern 
társadalom és kultúra elkötelezett harcosa, hogy közben teljes megértéssel for-
dult a korábbi irodalmi és művészeti teljesítmények felé. Ha tetszik: nem félig-
meddig barbárként, mint mondjuk  Moholy, hanem érzékeny entellektüelként 
akarta – nem is félresöpörni, hanem valóban meghaladni a múltat. Ráadásul 
a művei elég bonyolultak voltak ahhoz, hogy változatosan lehessen félreérteni 
őket. Aki nagyon akarta – és a mondott időszakban nem kevesen voltak ilyenek 
–, az írásaiból éppenséggel azt olvashatta ki, hogy  Benjamin az elavult piktúrá-
val szemben a technikai médiumokat használó művészetek: a fotográfi a, a fi lm 
(és „ha ma élne”: a videó) elkötelezett híve. Magyarán: sok és főleg sokféle, épp 
feltörekvőben lévő értelmiségi- és művészpalántát tudott megszólítani. S így van 
ez a mai napig. És tulajdonképpen rendben is van ez így.

Az alábbiakban Benjaminnak azt a két írását veszem górcső alá, amelyeket 
a fotográfiával kapcsolatosan idézni szokás: A fényképezés rövid története 
és A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. Mielőtt érdemben szól-
nék róluk, el kell mondanom, hogy mindkettőnek két magyar fordítása is léte-
zik, ennek ellenére mindkettőt érdemes lenne új, szakszerű fordításban és/vagy 
legalább szakszerű kontrollszerkesztésben és jegyzetapparátussal ismét közre-
adni, mert sok félrefordítás, elírás, illetve korrigálatlan szerzői tévedés található 
bennük. Megjegyzem továbbá, hogy A fényképezés rövid története eredetileg 
nyolc fénykép reprodukciójával illusztrálva jelent meg;1 közülük három képről 
 Benjamin a cikkében részletesen ír is. Sajnos a magyar fordítások egyike sem 
közli a szöveghez tartozó képeket – talán egy új kiadás pótolja majd ezt a hiá-
nyosságot is.

1 http://www.scribd.com/doc/26383496/Little-History-of-Photography.
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I. A fényképezés rövid története

A fényképezés rövid története2 a cím sugallta műfajjal szemben – miként ez a lap-
alji jegyzeteiből kiderül – nem fotótörténeti esszé, hanem könyvismertetés: 
 Benjamin öt, akkoriban (1931) frissen megjelent fotóalbumot ismertetett benne 
egy húszezer példányban megjelenő berlini irodalmi hetilap, a Die literarische 
Welt (1925–1933) olvasóinak.3 Az öt könyv: Helmuth T.  Bossert és Heinrich 
Guttmann:4 Aus der Frühzeit der Photographie, 1840–1870 (A fényképezés ős-
korából, 1840–1870), 1930; Heinrich  Schwarz:5  David Octavius  Hill, der Meister 
de Photographie ( David Octavius  Hill, a fényképezés mestere), 1931; Karl 
 Blossfeldt: Unformen der Kunst. Photographische Pfl anzenbilder (A művészet 
ősformái. Növényfényképek), 1928; [Eugène]  Atget: Lichtbilder (Fényképek), 
1930;6 August  Sander: Das Antlitz der Zeit (A kor arca), 1929.7 

 Benjamin írása meglehetősen szabálytalan recenzió: úgyszólván semmit 
nem tudunk meg belőle az ismertetett könyvekről.  Benjamin ugyanis valójában 
nem ismerteti ezeket a könyveket, hanem csak mazsolázgat belőlük – a szöve-
gükből és a képanyagukból egyaránt. Ráadásul, mint majd látjuk, számára 
a cikkében elemzett fotók szinte csak ürügyül szolgálnak arra, hogy valójában 
egészen másról: a történelem és a kultúra, a létezés és a megismerés nagy, álta-
lános kérdéseiről beszélhessen. Az olvasónak az az érzése: a következtetések 
megelőzték magukat az elemzéseket; a képek leírásai mintha csak a már kész 
tételek illusztrálására szolgálnának. 

A cikkben  Benjamin összesen kilenc fotós munkáival foglalkozik:  Hill, 
 Blossfeldt,  Atget és  Sander mellett megemlíti Albert  Renger-Patzsch albumának 
a címét (A világ szép), és két mondat erejéig foglalkozik is vele, továbbá néhány 
mondatot ír még Karl  Dauthendey és három ismeretlen fotográfus egy-egy 
fényképéről. E kilenc fotográfus mellett egy-egy felsorolásban megemlíti 

2 Walter Benjamin: A fényképezés rövid története. Ford. Pór Péter. In uő: Angelus novus. 
Magyar Helikon, Budapest, 1980, 689–709. A továbbiakban: Rövid történet. Az alábbiakban 
a zárójelbe tett oldalszámok erre vonatkoznak. Ha külön nem jelzem, a kiemelések tőlem szár-
maznak. A másik fordítás a Fotóművészet 1973/4. számában jelent meg, a fordító, Soltész Gáspár 
előszavával. 
3 Stephen Parker – Peter Davies – Matthew Philpotts (szerk.): Th e Modern Restoration: 
Re-thinking German Literary History 1930–1960. De Gruyter, Berlin, 2004, 23. 
4 A magyar kiadásban tévesen: Guttman. (690.) 
5 A magyar kiadásban tévesen: Schwartz. (690.)
6 A magyar kiadásban tévesen: 1931. (700.)
7 A magyar kiadásban tévesen: 1930. (703.)
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további nyolcnak a nevét, és  Daguerre-ről mint feltalálóról részletesebben is 
beszél – viszont a képeikről egyáltalán nem. A cikkben továbbá két idézet ere-
jéig (egy helyütt meg is nevezve) szerepel  Moholy is, de az ő fotóiról sem esik 
szó. Ennyi az, ami alapján  Benjamin megpróbálja fölvázolni a fotográfi a akkor 
immár kilenc évtizedes történetét. Mit mondjak: merész vállalkozás.

 

Drégely Imre: Presszó. 1989 
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 Benjamin fotótörténeti tévedései

Mivel  Benjamin írása egyrészt az egyik legtöbbet forgatott és idézett szöveg 
a fotóelméleti és -történeti irodalomban, másrészt az elméleti fotóoktatás 
egyik sztenderd műve, az érdemi ismertetés előtt szükségesnek tartom föl-
hívni a fi gyelmet rá, hogy számos fotótörténeti tévedés található a szövegben. 
Ezzel igazán nem kívánom senki kedvét elvenni az olvasástól! Ugyanakkor 
nem lenne jó, ha ezek – ráadásul  Benjamin nimbuszával megtámogatva – 
tovább terjednének.

 Talbot kiradírozása a fotótörténetből
 Benjamin legfontosabb tévedése abban áll, hogy számára minden régi, 19. századi 
fénykép: dagerrotípia. Ez a tévedése egyrészt abban jelentkezik, hogy miközben 
hosszasan értekezik  Daguerre találmányának jelentőségéről, illetve az ezt mél-
tató  Arago nézeteiről, egyszerűen megfeledkezik a fényképezés másik nagy fel-
találójáról: a cikkben egyetlenegyszer sem fordul elő  Henry Fox  Talbot neve 
– holott lett légyen bármennyire is rövid, a fényképezés történetéből talán még-
sem lehet őt kihagyni!  Talbot és a talbotípia (vagy más néven kalotípia)8 negli-
gálása különösen érthetetlen azt tudván, hogy az öt közül az egyik recenzált 
könyv  David Octavius  Hill fényképeiről szól – márpedig  Hill (pontosabban 
fotográfus partnere: Robert  Adamson – erre még visszatérek!) történetesen 
talbotípiára készítette a fényképeit. Kizárt dolog, hogy a róla szóló Heinrich 
 Schwarz-monográfi ában erről ne esett volna szó, mint ahogy az is kizárt, hogy 
a másik recenzált könyv, Helmuth T.  Bossert és Heinrich Guttmann monográ-
fi ája a „fotográfi a őskoráról” ezt ne említette volna meg, illetve ettől függetlenül 
is ne foglalkozott volna  Talbot-val és a találmányával.9 

 Benjamin viszont tévesen úgy véli:  Hill (és  Adamson) dagerrotípiákra fény-
képezett. Miután rövid leírást ad a dagerrotípiáról mint technikáról, a követke-
zőket írja: 

„Ritkaság-becsük volt: 1839-ben darabonként átlago san huszonöt 
aranyfrank volt az áruk. Még az is gyakran elő fordult, hogy ékszertok-
ban őrizték őket. Néhány festő kezé ben azonban technikai segédeszkö-

8 Az eljárás ismertetését lásd Flesch Bálint: Fototechnikatörténeti (Egészen) Kis Lexikon. 
Archaltfotokonzerv. http://archfoto.atspace.com/klexframe.html.
9 Sajnos, az említett könyveket egyik magyar könyvtárban sem találtam meg, így nem isme-
rem őket.
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zökké váltak: (...) már 1843-ban  David Octavius  Hill, a sokra becsült 
angol portréfestő egész sor arcképfelvételt használt föl a skót egyház 
első szinódusáról festett freskójához.” (691–692.) 

Ebben a sokat idézett passzusban egy egész csokorra való tárgyi tévedés van 
– vegyük sorra őket!

Tévedések  Hill festménye körül 
Az alapvető tévedés – nem lehet elégszer elmondani – az, hogy  Hill (és  Adamson) 
nem dagerrotípiákra, hanem talbotípiákra fotografált. Az utolsó mondatban 
ráadásul semmi nem stimmel. Először is  Hill nem angol, hanem skót, és nem 
arckép-, hanem tájképfestő volt. Másodszor, a szóban forgó festményen – nem 
pedig freskón, hacsak nem átvitt: ’sokalakos kép’ értelemben vesszük a kifeje-
zést – látható esemény nem a „skót egyház” első szinódusa volt, hanem törté-
netesen az ebből kivált Skócia Szabad Egyháza első, elszakadási gyűlése 
(Disruption Assembly). Az eseményre 1843. május 18-án került sor Edin-
burgh Canonmills nevű külvárosában; a gyűlésen  Hill is jelen volt, s alighanem 
még itt helyben kapta a megbízást: örökítse meg egy festményen a történelmi 
eseményt.10 

A harmadik tévedés, illetve fogalmazásbeli tisztázatlanság: az említett fest-
mény nem 1843-ban, hanem csak huszonhárom évvel később, 1866-ban készült 
el, s a hozzá vázlatként fölhasznált fényképek is öt évig készültek.  Hill, aki ekkor 
még egyáltalán nem (és később se igazán) tudott fényképezni, a már említett 
Robert  Adamson skót fotográfussal 1843 és 1848 között dolgozott együtt; 
a közös munkának – amit a rendező és az operatőr együttműködéseként kell 
elképzelnünk –  Adamson korai, huszonhat éves korában bekövetkezett halála 
vetett véget. 

 
Tévedések a dagerrotípia körül
De térjünk vissza az idézett szöveghez!  Benjamin balos, antikapitalista attitűd-
jének, illetve a fotótechnikai tájékozatlanságának számlájára írható a következő 
tévedése is: a dagerrotípiáknak „ritkaság-becsük volt (…) Még az is gyakran 
elő fordult, hogy ékszertokban őrizték őket.” (691.) A dagerrotípiákat nem azért 
kell „ékszertokban”, vagyis berámázva, üveg alatt, a levegőtől elzárva tartani, 
mert kultikus és értékes műtárgyak, hanem azért, mert különben tönkremen-
nek: a leheletfi nom, mikroszkopikus vastagságú felületük fi zikailag megsérül-

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Disruption_of_1843.
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het, illetve oxidálódik, vagyis a kép így vagy úgy, de eltűnik. Szintén  Benjamin 
balos beállítódásának számlájára írhatók a következők: 

„Mikor aztán körülbelül ötévi próbálkozás után Niépce és  Daguerre egy-
szerre érkeztek célba, az állam ügye sen kihasználta a feltalálók szabadalmi 
nehézségeit, kártalaní totta őket, az eljárást meg már mint saját tulajdonát 
hozta nyilvánosságra.” (689.) 

Ebben a mondatban rögtön négy tévedés van. Az egyik, hogy Joseph  Nicéphore 
Niépce nem öt, hanem – 1814-től az 1833-ban bekövetkezett halálig – tizenki-
lenc évig kísérletezett azzal, hogy fényérzékeny anyagra képet rögzítsen; az első 
camera obscurában (a későbbi fényképezőgépek ősében) készült felvétele 1826-
ban készült, viszont – és ez a másik tévedés – a dagerrotípia feltalálását (1835) 
már nem érte meg. A harmadik tévedés az a beállítás, hogy a francia állam 
mintegy „lenyúlta”, kisajátította  Daguerre és Niépce találmányát; az igazság 
ezzel szemben az, hogy épp  Daguerre volt az, aki megkereste  Aragót: járjon ki 
neki és Niépce örökösének (Niépce fi a,  Isidore) életjáradékot a találmányukért. 
A negyedik tévedés pedig maga az egész beállítás, mintha a francia állam ezen 
az egészen nyerészkedni akart volna. Épp ellenkezőleg: az állami megváltásnak 
köszönhetően a dagerrotípia technikája (a „szoft ver”) ingyen bárki rendelke-
zésére állt, aki használni akarta – szemben  Talbot találmányával, melynek 
használatáért szabadalmi díjat kellett fizetni. S hogy visszakanyarodjunk 
a témánkhoz: Skóciára viszont nem vonatkozott a talbotípia szabadalmi 
védelme – részben épp ezért használta  Hill (és  Adamson) ezt az eljárást, nem 
pedig a dagerrotípiát.

Kisebb pontatlanságok 
A következőkben  Benjamin két kevésbé jelentős tévedését korrigálom. Ezeknek 
– szemben az előzőekkel – nincs különösebb jelentőségük, de azért nem lenne 
jó, ha Benjaminra hivatkozva továbbélnének.

Az első egy tetszetős kijelentés, mely azonban nem egészen felel meg a való-
ságnak: „mintha valamilyen bibliai áldásban részesültek volna: az első fény-
képészek,  Nadar,  Stelzner,  Pierson,  Bayard mind kilencven vagy száz évet 
éltek meg”. (696–697.) A pontos adatok:  Nadar (Gaspard-Félix Tournachon): 
1820–1910; Carl Ferdinand  Stelzner: 1805–1894; Pierre Louis  Pierson: 1822–
1913; Hippolyte  Bayard: 1807–1887.

A másik  Atget oeuvre-jének számbeli nagyságára vonatkozik, melyről 
 Benjamin az általa recenzált könyv alapján azt írja: „több mint négyezer képet 
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hagyott hátra”. (700.) Bár ez sem lenne kevés, mai tudásunk szerint  Atget kb. tíz-
ezer felvételt készített,11 és csupán a francia közgyűjteményeknek eladott fényké-
peinek száma is több mint tizenhétezer.12 

A fotográfi a három korszaka (rekonstrukció) 

 Benjamin írása olyan, mint egy kacskaringós labirintus: az ember szinte elvész 
benne. Az olvasó fi gyelme, miként a szerző gondolatmenete, ide-oda csapong 
a különböző fotográfusok, időszakok, fogalmak és szóképek, továbbá a – többnyire 
nemigen tudni, honnan vett – idézetek között.  Benjamin ráadásul az írásában 
szereplő fotók leírásaival is úgy bánik, mint az idézeteivel: eléggé szeszélyesen, 
az asszociációk „logikáját” követve rakosgatja egymás mellé őket. 

Meglehet, akkor járunk jól, ha alkalmazkodunk  Benjamin írásmódjához: 
hagyjuk magunkat ide-oda vezettetni, újabb és újabb rejtett zugokat fölfe-
dezve, s kedvünkre szemezgetünk az ízesebbnél ízesebb megfogalmazások 
között – nem törődve a szöveg belső összefüggéseivel. Ezt azonban én most 
mégsem engedhetem meg magamnak, mert végtére is a fotóelméletek egyik 
sztenderd szövegéről kell megmondanom, hogy szerzője pontosan mit (miket) 
állít a fotográfi áról.

Kezdjük a legáltalánosabb szinten! Bár ezt ebben a formában sehol nem 
mondja ki, de a szövegből némi fi lológiai bogarászás után az hámozható ki, 
hogy  Benjamin az írásának időpontjáig, 1931-ig a fotográfi a történetének három jól 
elkülöníthető – bár egymást részben átfedő – korszakát különbözteti meg, 
melyeket így nevezhetünk: az auratikus, a „művészies” és a posztauratikus fotó 
korszaka. 
 
Az auratikus korszak [1839–1885] 
Az első, vagyis az „ősi”, „hősi” korszak, a „virágkor” értelemszerűen a fotográfi a 
(Benjaminnál: a dagerrotípia) felfedezésével kezdődik – az viszont nem világos, 
hogy meddig tart, mert  Benjamin meglehetősen lazán kezeli az időkereteket. 
Egy helyütt azt írja: „A legújabb irodalom felfi gyelt az egyértelmű tényre, 
hogy önnön kezdetei egybeesnek a fényképezés virágkorával,  Hill és  Cameron, 

11 http://www.artnet.com/galleries/exhibitions.asp?gid=1064&cid=13989.
12 Andreas Krase: Archive of Visions – Inventory of Things Eugène Atget’s Paris. In Hans 
Christian Adam (szerk.): Paris. Eugène Atget, 1857–1927. Taschen, Köln, 2000, 86.



 BENJAMIN MESSIANISZTIKUS KULTÚRAKRITIKÁJA    |    95

 Hugo és  Nadar tevé kenységének évtizedével.” (689.) Csak épp az a bökkenő, 
hogy  Hill (és  Adamson) 1843–48 között készítette azokat a képeket, amelyekről 
 Benjamin ír, míg Julia Margaret  Cameron csak húsz év múlva, 1863-ban kez-
dett el egyáltalán fényképezni – amit viszont úgyszólván az 1879-ben bekövet-
kezett haláláig nem is hagyott abba. Victor  Hugo13 1852–55 között fotografált, 
míg  Nadar (Gaspard-Félix Tournachon) 1853-ban készítette az első felvételét, 
ám a fotóműterme 1909-ig működött. Ez tehát nem egyetlen, hanem hat és fél 
évtized. 

A szöveg egy másik helyén viszont  Benjamin az 1880-as éveket – a Jugend-
stil, vagyis a fotográfi ában a piktorializmus megjelenését – tekinti olyannak, 
mint ami gyökeresen más, mint 
az említett első nemzedék foto-
gráfiája. (699.) Ezt figyelembe 
véve (és elfogadva!) azt mond-
hatjuk, hogy a fotográfi a első 
korszaka, amelyről  Benjamin 
beszél, valójában bő négy évti-
zedig: 1839-től az 1880-as évek 
derekáig tartott. 

 Benjamin nem kívánt elveszni 
ezekben a kronológiai részletek-
ben; számára nem a korszak-
határok kijelölése volt a lényeg, 
hanem a föntebb idézett mon-
dat folytatása: „Ez még a fényképezés iparosítását megelőző évtized”. (689.) 
Nézzük, mik jellemzik  Benjamin szerint a preindusztriális, auratikus fotográ-
fi a korszakát!

 
Nem művészet: technika
Mindenekelőtt az, hogy a fotográfi a ekkor még nem kívánt művészet lenni, 
hanem az volt, ami  Benjamin szerint a leglényege: „egy új műszer”, mely „a ter-
mészet megfi gyelésére” szolgál, idézi egyetértőleg  Aragót. (691.) Természetesen 
még egyetértőbben idézi  Baudelaire ítéletét, ami elé fölvezetésként ezt írja: 

13 Pontosabban az ő instrukciói alapján a két fi a: Charles és François-Victor, továbbá hűséges 
barátja, Auguste Vacquerie. http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/photography/
commentaire_id/victor-hugo-on-the-rock-of-the-exiles-10756.html.

Szilágyi Lenke: Románia,1988 
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„mai ér vényét (...) attól nyeri, hogy élesen visszautasította a művészi fényké-
pezés mindennemű jogtalan terjeszkedését.” (708.) Maga az ítélet, pontosabban 
annak végkövetkeztetése, így hangzik: „A fényképészetnek vissza kell térnie 
igazi kötelességéhez: a tudományok és a művésze tek szolgálólányának kell len-
nie.” (Uo.)  Benjamin annak kapcsán, hogy az arcképfestők nagyon gyorsan 
átnyergeltek a fotográfi ára, kijelenti: „Jól kamatoztat ták eredeti foglalkozásuk 
tapasztalatait, de nem annyira a művészi, hanem inkább a mesterségbeli 
előképzettséget”. (696.)  Benjamin még egy helyen megfogalmazza a korai 
fotográfi a anartisztikus, művészietlen vonását: akkoriban még „minden meg-
rendelővel úgy áll szemben a fényképész, mint a legújabb iskolából kikerülő 
technikus”. (699.) 

Azt mondhatjuk tehát, hogy az első korszak – mely tehát a rekonstrukcióm 
szerint a fotográfi a feltalálástól az 1880-as évek derekáig tartott – legfőbb jel-
lemzője  Benjamin szerint az volt, hogy a fotográfus nem művészként használta 
az új találmányt, hanem technikusként. Ezzel kapcsolatos a sokat idézett megál-
lapítása is: 

„a fetisiszta és alapvetően technikaellenes művészetfogalommal hadakoz-
tak majd száz évig a fényképészet teore tikusai – nem is jutottak természe-
tesen az égvilágon semmire. Arra vállalkoztak ugyanis, hogy a fényké-
pészt az előtt az ítélőszék előtt igazolják, amelyet fölborított.” (690–691.) 

Az aura megjelenésének feltételei 
A korszak másik legfontosabb jellemzője  Benjamin szerint az, hogy – szem-
ben a következő periódussal – „e korai korszakban tárgy és technika hajszálpon-
tosan megfelelt egymásnak”. (699.) Nagyon fontos – és a „benjaminológia” által 
többnyire fi gyelmen kívül hagyott – megjegyzés ez, mert egy olyan dimenziót 
hoz be a fotóelméletbe, mely rendszerint hiányzik belőle: a történetiség dimen-
zióját. Ráadásul egyszerre kultúr- és technikatörténeti szemléletű ez a meg-
közelítés: olyan szempontok ezek, melyek csak az utóbbi másfél-két évtized 
szakirodalmát jellemzik – melyből viszont rendszerint hiányzik egyrészt e két 
szempont: a kultúrtörténeti és technikatörténeti megközelítés együttlátása, 
másrészt az elméleti igény, mely  Benjamin felfogását jellemzi.

De miről is van szó? Röviden arról, hogy  Benjamin felfogásában a korai 
fényképek szépsége, aurája nem a fotográfi ában mint olyanban eleve benne 
rejlő valami, hanem a felvétel, vagyis a fotográfi a mint aktus (szándékosan 
használom ezt a szexuális töltetű szót!) három szereplőjének harmonikus 
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együttműködése révén jöhetett csak létre – s ez a harmonikus együttműködés 
 Benjamin szerint időhöz kötött: csak a szóban forgó korszakban valósulhatott 
meg! E három szereplő: a felvétel tárgya/modellje, az apparátus technikai adott-
ságai, és végül az apparátus működtetője, pontosabban az ő attitűdje – nem 
a tárgyához ( Benjamin felfogásában épp ez a trouvaille!), hanem az általa alkal-
mazott technikához, végső soron a saját szerepéhez. Ez utóbbiról föntebb már 
volt szó; nézzük tehát a másik kettőt! 

A modellek tartózkodó odaadása
Ami a fotográfi a első négy-öt évtizedének a modelljeit, a felvételek tárgyát illeti, 
ezek  Benjamin szerint mintegy magukban hordozták annak lehetőségét, hogy 
a róluk készült fényképeknek aurájuk legyen – lévén hogy nekik maguknak 
is aurájuk volt. 

„Ezek a képek egy bizonyos térben keletkeztek: minden megrendelővel 
úgy áll szemben a fényképész, mint a legújabb iskolából kikerülő techni-
kus, a fényképésszel szemben viszont a megrendelő mint az éppen emel-
kedőben lévő osztály tagja, aurával, amely még szalon-kabátja ráncait 
vagy lavallière-je (nyakkendője) csomóját is átjárta.” (699.) 
„Akkor még aura vette körül az embert, valaminő közeg, amely átjárta 
tekintetét, s teltséget, biztonságot adott ne ki.” (698.) 

E két idézet alapján azt gondolhatnánk, hogy  Benjamin szerint az aura és az 
egyéni vagy társadalmi öntudat egymást feltételezi – de nem egészen ez a hely-
zet. Nem önmagában vett öntudatról van itt ugyanis szó, hanem arról, hogy 
e régi képek modelljei nem vettek tudomást róla, hogy fényképezik őket, pon-
tosabban: nem törődtek vele. Egész valójukban átengedték magukat a lefényké-
pezés aktusának – legyen, ha már ez a másik embernek, aki a fura szerkezet 
mögött áll, annyira fontos. S pontosan ezzel a teljes odaadással őrizték meg 
az autonómiájukat, a kívülállásukat, a megközelíthetetlenségüket. Mert nem 
nekik volt fontos, hogy fénykép készüljön róluk, az meg pláne nem, hogy milyen 
legyen ez a fénykép; nyilván nem is tudták, hogy lehetne másmilyen is, mint 
amilyen lett.  Benjamin megfogalmazásában az első nemzedék 

„még nem akarta magát görcsösen az utókor számára fényképeken meg-
örökíteni, sőt, adott alkalmakkor mindig kicsit félénken visszahúzódott 
az életterébe, (...) és épp ezért életterével együtt került rá a fényképleme-
zekre”. (702–703.) 
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„A New Haven-i halaskofa, aki lusta, csábító és szégyenlős pillantással lefelé 
sandít, mindig meg fog jele níteni valamit, (...) ami elhallgathatatlanul, fara-
gatlan mód annak nevére utal, aki élt, és aki még itt is valóságos”. (692.) 

– vagyis magára a halaskofára. A megfogalmazás később visszatér:  Hill (és  Adam-
son) modelljei „bizonyos félénk tisztelettel állnak a készülék előtt”. (694.) A régi 
képek auratikus voltának egyik titka tehát ebben a tartózkodó, félénk, ám fel-
tétlen odaadásban rejlik; a fénykép szereplői épp a – mondhatni – gyermeki 
naivitásukkal és bizalmukkal őrzik meg személyiségük burkát. 

De  Benjamin szerint nemcsak magukat a modelleket vette körül aura, mely 
védőburokként megóvta őket a kamera, a fotográfus – s így az utókor – fürké-
sző tekintetétől, hanem azt a „leheletfi nom szférát” is, ahogyan ezek az emberek 
egymáshoz viszonyultak. „Különösen néhány csoportkép őrizte meg a szár-
nyaló ’együtt egymással’ auráját”, írja. (698.) Egy másik hely talán még világo-
sabbá teszi, hogy mire is gondol: 

„A régi képeken minden arra szolgált, hogy tartson. Nemcsak a sem-
mihez nem hasonlítható csoportok, amelyekbe az emberek egyesül-
tek, bár e csoportok eltűnése bizonyára az egyik legpontosabb tünete 
annak, ami az év század második felében a társadalomban végbement.” 
(695–696.) 

Drégely Imre: Csendélet 1–4. 1993 
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Az idézet második fele fogalmazza meg pontosan, hogy Benjamint végső soron 
mi vonzotta „a fényképezés ősnyomtatványaiban”: az, hogy kendőzetlenül, 
pőrén mutatkozik meg bennük a Történelem, pontosabban annak a kapitaliz-
mus által még meg nem rontott korszaka – e korszak emberi arca. S hogy e pőre-
ség éppoly magától értetődő, mint a természeti népek vagy a gyermekek 
meztelensége.

A fény kiküzdi magát a homályból 
Mint föntebb volt szó róla,  Benjamin szerint a fényképezés első, auratikus kor-
szakának legfőbb ismérve az, hogy a „tárgy és technika hajszálpon tosan megfe-
lelt egymásnak”. Annak kapcsán, hogy  Hill (és  Adamson) gyakran fényképezte 
az edinburghi temetőben a modelljeit,  Benjamin elmondja, hogy voltaképpen 
a régi felvételi nyersanyagok14 érzéketlensége, vagyis a hosszú megvilágítási idő 
miatt történt ez így: „szükségesnek látszott a modellt minél félreesőbb helyen 
beállítani, ahol a nyugodt koncentrációt nem zavarta meg semmi”, (695.) tehát 
a fényképészek zavartalanul dolgozhattak. A temetői környezet elemei aztán 
különös hangulatot kölcsönöztek ezeknek a képeknek. A nyersanyagok érzéket-
lensége azonban ennél egy sokkal fontosabb következménnyel is járt: 

„Maga a technikai eljárás késztette rá a modelleket, hogy ne lépjenek ki 
a pillanatból, hanem éppen belehasonulva törekedjenek azt megélni. 
A fel vétel hosszú tartama alatt szinte belenőttek a képbe; ami a legéleseb-
ben ellentétes a pillanatfelvétel jelenségével.” (695.) 

Ez biztosan így van – bár nem csak a régi képeknél, hanem minden olyan beál-
lított jelenetben, melyben fölhívják rá a modell fi gyelmét: ha nem ül/áll pár 
másodpercig mozdulatlanul, vagy belepislog a képbe, a felvétel nem sikerül. 
Abban teljesen igaza van Benjaminnak, hogy az ilyen beállított képek tökéletes 
ellentétei az „ellesett pillanat”-nak, s valóban: egyfajta méltóságot, nyugodtsá-
got, kiegyensúlyozottságot, örökkévalóságot sugallnak. Abban viszont nincs 
igaza, hogy ezt a hatást kizárólag a régi fényképeknek tulajdonítja. Jóllehet 
ma már a mobiltelefonnal készült „fotó” korában élünk, azért ma is lehet 
az említettekhez hasonló fényképet készíteni – akár még mobillal is. 

Van egy másik technikai adottság is, ami  Benjamin szerint a régi képek 
auratikus voltának feltétele – amiről viszont a szakirodalom nem szokott 

14 Benjamin tévesen „lemezek”-ről beszél, és nyilván dagerrotip lemezekre gondol, holott 
ezek valójában papírnegatívok voltak – de ennek a gondolatmenet szempontjából nincs külö-
nösebb jelentősége.
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megemlékezni, lévén hogy tulajdonképpen nincs is így kimondva, csak 
következtetni lehet rá. Ez pedig az, hogy „a fényerős tárgylencsék – elfojtva 
a homályt – (...) elfojtot ták a képen” az aurát.15 (699.) Fordítsuk meg a tételt! 
Eszerint tehát a régi fényképeken az aura a korabeli objektívok jellegzetes, az 
élesség/életlenség határait elmosó, ugyanakkor a tónusbeli különbségek fi nom 
átmeneteit biztosító karakterisztikájának köszönhetően vált láthatóvá.  Benjamin 
költői szavaival: „a fény kiküzdi magát a homályból”. (698.) 

Az első, rekonstrukcióm szerint 1839-től a nagyjából 1885-ig tartó korszak 
jellemzői tehát, címszavakban: 1. A modellek valamiféle tartózkodó odaadással 
hagyják ugyan magukat fényképezni, ám közben teljesen visszabújnak a szemé-
lyiségük, az életterük és a kapcsolataik védőburkába, az aurájukba. 2. A korabeli 
felvételi technika, különösen az objektívok „tökéletlenségei” lehetővé tették, 
hogy a fényképeken mindez meg is jelenjék, 3. feltéve, hogy a fotográfus nem akar 
mindenáron művész lenni, hanem technikusként teszi a dolgát: hagyja, hogy 
maga a technika érvényesüljön. 

A „művészies” korszak [1855–1900 k.] 
 Benjamin a következő periódust az eliparosodás, a romlás, a hanyatlás, az ízlés-
fi cam és minden egyéb rossz időszakának tartja. A korszakhatárok itt is meg-
lehetősen bizonytalanok, bár van egy fi x pontunk: a végét  Benjamin  Atget 
fellépéséhez, tehát nagyjából a századfordulóhoz köti. Ugyanakkor azok a 
fotótörténeti jelenségek, amelyeket említ (a vizitkártya megjelenése, a műtermi 
fényképezés kezdetei stb.) a korszak elejét az 1850-es évek derekára teszik. 
Tehát fotótörténeti rekonstrukcióm szerint – ismét hangsúlyozva, hogy nem 
 Benjamin adja meg ezeket az időhatárokat! – nagyjából az 1855–1900 
közötti évekre kell gondolnunk. A hanyatlás korszaka tehát nem fölváltja, 
hanem – mintegy tizenöt évnyi csúszással – párhuzamosan végigkíséri a nagy 
korszakot.  Benjamin ezt nem így látta ugyan, mert tévesen azt gondolta, hogy 
 Hill (és  Adamson),  Nadar,   Cameron és  Hugo kortársak voltak, egyetlen közös 
évtizedben alkottak – de ezt föntebb már korrigáltuk.

Egyébként  Benjamin írásmódja is följogosít bennünket rá, hogy a fényké-
pezés történetének a századfordulóig tartó időszakát lényegében két, egymással 

15 Ez ebben a formában nem korrekt megfogalmazás: az 1890-től megjelenő, korszerű 
objektívok, az anasztigmátok (Protar, Dagor, Planar, Tessar stb.) ugyanis nem a nagy fényere-
jük miatt „szüntették meg a homályt”, hanem a korábbinál jóval élesebb, a különböző képhibá-
kat korrigáló rajzuk miatt, amit a különleges felépítésüknek köszönhettek. Lásd Morvay 
György – Szimán Oszkár: Fotozsebkönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1965, 80–81.
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ellentétes fotográfi ai felfogás küzdelmeként, e küzdelem etapjainak egymásba 
fonódó sorozataként fogjuk föl. Ugyanis épp  Benjamin az, aki recenziójának 
az  Atget-ről írottak előtti felében – gyakran egyazon bekezdésen belül! – 
ide-oda billegteti gondolatmenetét: az egyik pillanatban még az edinburghi 
temetőben járunk, a következőben már az illusztrált lapokat nézegetjük, 
aztán meglibben előttünk  Schelling köpenye, majd minden átmenet nélkül 
a korabeli fotóműtermek fejtámaszai, drapériái és papírmasé oszlopfői között 
találjuk magunkat, és így tovább. Meg kell próbálnunk szétszálazni ezt a 
bonyolult gondolati szövedéket ahhoz, hogy megértsük: miről is beszél 
 Benjamin? 

Ami azt illeti, voltaképpen nagyon egyszerű dologról – csak nagyon 
bonyolultan mondja: hanyatlás mindaz, ami az aranykor fényképezésének 
az ellentéte. Tünetei ennek megfelelően a fotografálás mindhárom területén 
jelentkeztek.

Ami a modelleket illeti: a tartózkodó odaadás helyébe a pózolás lépett. 
A hanyatló korszak modelljei már nem csak hagyták, hogy megfényképezzék 
őket, hanem akarták, hogy önmagukat (és a szeretteiket) fényképeken lássák 
viszont, továbbá a fényképen való megjelenéssel szemben is határozott elvárá-
saik voltak. Ennek pregnáns bizonyítékai a fényképalbumok. „A lakás legride-
gebb pontjain pihentek, például a szalonban egy kon zolon vagy guéridonon16, 
bőrbe kötve, s hozzá visszataszító fém sarkokkal; az ujjnyi vastag, aranyrámás 
lapokon buta maskarákban mindenféle alakok.” (697.)  Benjamin vitriolos 
stílusban ostorozza még tovább az albumfotográfiát, de legyen elég ebből 
most ennyi.

A kamera túloldalán is alapvető változások történtek. Ezek közül első-
ként  Benjamin azt említi, hogy a fotografálás elüzletiesedett. „Az ipar elő-
ször a névjegykártya felvétellel vonult be a csatatérre: első előállítója jel-
lemző módon milliomos lett” (690.), írja elítélőleg – de igazából ez a meg-
jegyzése inkább csak az ő zsigeri antikapitalizmusának a jele: nem szolgál 
semmiféle fotóelméleti vagy fotótörténeti tanulsággal. Mert például az 
általa nagyra tartott  Hill (és  Adamson) is üzleti vállalkozásként üzemeltette 
a fotóműtermét, továbbá  Hill üzleti vállalkozásként, megrendelésre festette a 
képét, melyhez az arcképfelvételeket készítették – s amelyek igazán reme-
kek. Hol itt az összefüggés? 

16 Egylábú kerek asztalka.
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Tanulságosabbak ennél azok a részletek, amelyek az albumfotográfi át kiszolgáló 
műtermi fényképezésre vonatkoznak: 

„a hosszú expozíciós idő miatt rögzítő támponto kat kellett adni a 
modelleknek. Kezdetben megelégedtek a fej- vagy térdtámasztékokkal, 
rövidesen azonban elkezdték ezt kevesellni, és felváltották mindenféle, 
a festészetből átvett, te hát feltétlenül művészi hatásúnak vélt rekvizitu-
mokkal. Elő ször jött az oszlop és a kárpit; jobb szemű emberek már a múlt 
század ’60-as éveiben szörnyülködtek ezen az ízlésfi camon.” (697. – 
kiemelések az eredetiben.) 

Ez valóban 180°-os fordulat a fényképész mint technikus attitűdjéhez képest. 

Az aura protézisei
 Benjamin számára a döntő változást a fényképek auratikus jellegének meg-
szűnése jelentette – pontosabban azok a fotográfiai praktikák, amelyekkel 
a hanyatló kor próbálta odahazudni az aurát, ahonnan az már végérvényesen 
eltűnt. „Egyáltalán nem lepődnénk meg, ha valamilyen földalatti kapcsolat 
állna fenn egyfelől a fényképészeti praktikák (...), másfelől a tőkés ipar meg-
rendülése között” – indítja erről szóló okfejtéseit. (690.) Nyilvánvaló, hogy 
számára az imént említett, „művészi” kellékekkel fölcicomázott műtermi 
albumfotográfi a sem egyéb, mint szánalmas kísérlet az aura elkerülhetetlen 
pusztulásának a feltartóztatására.

Mindez azonban  Benjamin szerint fokozott érvénnyel mutatkozik meg 
a piktorializmus praktikáiban: 

„A fényképészek 1880 után (...) azt tekintették feladatuknak, hogy az aurát, 
amelyet a fényerős tárgylencsék – elfojtva a homályt – éppúgy elfojtot tak 
a képen, mint az imperialista polgárság fokozódó elfajzása a valóságban, 
mégis színleljék a retus minden trükkjével, legfőképp az úgynevezett 
guminyomatokkal. Így lett aztán divatossá a Jugendstilben a művi ref-
lexektől meg-megtört alkonyodó tónus; a félhomály dacára azonban 
egyre világosab ban rajzolódik ki az árulkodó póz: a nemzedék ájult-mere-
ven néz szembe a technikai fejlődéssel.” (699.) 

Fotótörténeti szempontból két tévedés is van ebben az idézetben. Az egyik, 
hogy a piktorialisták éppen hogy nem a –  Benjamin által, mint láttuk, téve-
sen „fényerős tárgylencséknek” nevezett – korszerű, éles rajzú objektívokat, 
az anasztigmátokat használták a felvételeikhez, hanem a régebbi, lágy rajzú 
aszigmátokat, vagy pedig az éles rajzot mintegy „lerontó” előtétlencsét helyeztek 
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az objektív elé. Ez persze valójában erősítené  Benjamin tételét, mert azt kel-
lene mondanunk: a piktorializmus még a kameraszintaxisában is próbálta visz-
szahozni – ha tetszik: visszahazudni – a kép auratikus jellegét, mintegy dics-
fényt varázsolva a képen látható személyek és dolgok köré. De hát  Benjamin 
nem ezt mondja!

A másik az, hogy nem világos: miért lenne a guminyomat a „retus trükkje”? 
Valószínűleg arra gondolt  Benjamin, hogy a guminyomatok nem olyan élesek, 
mint a korábbi fényképek, különösen az albumin képek – ez igaz, de a megfogal-
mazás így mégiscsak pontatlan és félrevezető.

Van egy harmadik, immár  Benjamin egész fotófelfogását érintő – az imént 
korrigált tévedésein alapuló – csúsztatás is az idézetben. „A nemzedék ájult-
mereven néz szembe a technikai fejlődéssel”, írja, s ezzel egy korábbi megállapí-
tására, mondhatni axiómájára utal vissza: 

„Az aura végképp nem a primitív fényképezőgép terméke. Inkább arról van 
szó, hogy e korai korszakban tárgy és technika hajszálpon tosan megfelelt 
egymásnak, a rákövetkező hanyatló periódus ban pedig annál inkább szem-
ben álltak. Rövidesen ugyanis már olyan eszközök álltak a modern optika 
rendelkezésére, amelyek a homályt tökéletesen átvilágították, és a jelensége-
ket tükörszerűen adták vissza.” (699.) 

Az a bizonyos technika tehát, 
amellyel az új nemzedék „ájult-
mereven” néz szembe, nem az 
általában vett technikai fejlődés, 
hanem konkrétan a fényképezés 
technikájában bekövetkezett fej-
lődés: a modern optikai eszkö-
zök megjelenése. Csakhogy, mint 
láttuk, a piktorialisták nem ezeket 
használták.

Ez persze csupán a szöveg – 
talán túlságosan is szigorú – fotó-
történeti értelmezése. A szö-
vegben rejlő gondolatmenetbe 
beleillik, hogy a ’technikai fejlő-
dés’ kifejezést általánosabb értelemben is használjuk, tehát hogy a megfogalmazást 
metaforaként értelmezzük – s akkor akár még igaz is lehet  Benjamin kijelentése. 

Szilágyi Lenke: Budapest–Székesfehérvár, 1988 
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Mert nem lehet ugyan hamis premisszákból igaz következtetésekre jutni – de igaz 
kijelentéseket már lehet tenni, mert ezek alkalmasint függetlenek attól, hogy 
a premisszák igazak-e vagy sem.  Benjamin okfejtésében alighanem erről az 
esetről van szó.

Ebből viszont logikusan az következik, hogy még ha egyetértünk is a végkö-
vetkeztetésével, nem feltétlenül kell elfogadnunk magát az okfejtést, illetve a 
benne rejlő – elítélő – értékelést a piktorializmusról. Éppenséggel elfogadhatjuk 
– de ez független a verdikttől: a piktorializmus fotográfi ája hazug volt, mert tárgy 
és technika szemben állt egymással. És nem feltétlenül kell elfogadnunk  Benjamin 
azon axiómáját sem, hogy a fotográfi a művészi indíttatású használata eleve az 
ördögtől való. 

Ami engem illet: a magam részéről egyik axiómát sem osztom. A két dolog 
egyébként összefügg: én a nagy, az 1886–1910 közötti piktorializmusban 
éppenséggel az autonóm fotóművészet megteremtésének első, sikeres megva-
lósítását látom.17 A ’20-as és a ’30-as évek művészeti avantgárdja (mely 
 Benjamin számára is az etalon volt) mélységesen megvetette a korabeli késő 
piktorialista, amatőr „művészi fotográfi a” elavult, szépelgő esztétikáját, amivel 
csak egyetérteni lehet – csakhogy ezt ő is, mint sokan mások, visszamenőleg 
kiterjesztette a piktorializmus egészére, amivel viszont már nem kell egyetér-
tenünk. 

 Benjamin mindenesetre úgy gondolta: mind az albumfotográfi a és az ezt 
kiszolgáló műtermi fotográfi a, mind pedig a Jugendstil szellemében ügyködő 
piktorialista fotográfi a a hanyatlás megtestesítője volt, mert aurát hazudott oda, 
ahol az már nem volt. Eközben mondhatni erőszakkal egybemossa a műtermi 
fotográfi át a piktorializmussal, holott a kettő: ég és föld! 

Kitérő: az Új tárgyilagosság hazugsága
Van  Benjamin írásának egy passzusa, mely ma már bizonyos fotótörténeti 
ismeretek nélkül egyszerűen értelmezhetetlen.  Benjamin ebben arról beszél, 
hogy a fényképész-smokk fi gurájában újból megjelenik az alkotás fetisisztikus 
felfogása. 

„Attól lesz alkotó a fényképészet, hogy egészen átadja magát a divatnak. 
A divat mottója pedig pontosan így hangzik: a világ szép. Olyan fényképé-
szet lepleződik itt le, amelyik akár egy konzervdobozt is össze tud 
montírozni a mindenséggel, de (...) még ha a lehető legprózaibb témákkal 

17 Lásd erről a Fotóművészeti látásmódok fejezet vonatkozó részeit.
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dol gozik is, nem megismerésüknek, hanem eladhatóságuknak az elő-
harcosa. Ennek a fényképészeti alkotásnak az igazi arca a reklám vagy 
az asszociáció; és igazi ellenpólusa a leleplezés vagy a konstrukció.” 
(706–707. – kiemelés az eredetiben.) 

Nem tudom, hogy a korabeli olvasó számára ez evidens volt-e, mindenesetre 
 Benjamin itt félreérthetetlenül az Új tárgyilagosság, konkrétan Albert  Renger-
Patzsch fényképészetéről beszél, hiszen az ő 1928-ban megjelent, száz fotót 
tartalmazó albumának a címét (Die Welt ist schön) idézi. Ennyiben tehát túllépi 
az általam rekonstruált időkereteket.

Ma már talán meglepő az a vehemencia, mellyel megsemmisítő bírálatot 
mond felette – bár ha jobban belegondolunk:  Benjamin, az avantgárd konstruk-
tivista esztétikájának elkötelezett marxista gondolkodó, csak berzenkedéssel 
fogadhatta az Új tárgyilagosság képi világát. Nem véletlen, hogy – a leleplezés 
és a konstrukció jegyében – e passzust a sokat citált  Brecht-idézettel folytatja: 

„A valóság egyszerű ábrázolása soha ilyen keveset a valóságról nem mondott. 
Ha csak lefényképezzük a Krupp-műveket vagy az A. E. G. üzemeket, 
jószerint semmit nem tudunk meg róluk. A tényleges valóság tovább-
csúszott: a funk cióba. Az eldologiasodott emberi viszonyok, így például 
a gyár, már nem fejezik ki magukat az emberi viszonyokat. Tehát valamit 
fel kell építeni, valamit, ami teremtett, nem művi.” (707. – kiemelések 
az eredetiben.) 

E  Brecht-idézetnek tehát az Új tárgyilagosság fényképészetét, a dolgok menetét 
mintegy jóváhagyó esztétikája fölötti bírálat a kontextusa.  Benjamin a  Brecht-
idézet gondolatmenetét így folytatja: 

„A szürrealisták [értsd:  Atget] érdeme, hogy egy ilyen értelmű fényké-
pészeti konstrukció kialakításának úttörői vannak. Az orosz fi lm pe dig 
a további lépést jelenti az alkotó [értsd: művészkedő] és a konstruktív 
fényké pészet vitájában. Nem túlzunk: az orosz rendezők nagy telje sítményei 
csak olyan országban voltak lehetségesek, amelyben a fényképészet 
nem ingerelni és nem szuggerálni kívánt, ha nem tapasztalni és felvilágo-
sítani.” (707.)

Az Új tárgyilagosság jegyében fotografáló  Renger-Patzsch munkásságának 
ilyetén negatív értékelése a modernista formák mögött meghúzódó konzervatív 
esztétika: a késő piktorialista szemlélet továbbélését hivatott leleplezni. 
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A posztauratikus korszak [1900 k. – 1931] 
 Benjamin szerint  Atget fellépésével új korszak kezdődött a fényképezés történe-
tében: a posztauratikus fényképezés korszaka. Valójában a piktorializmus moz-
galma és  Atget munkássága nagyjából egymással párhuzamos, és ami ennél 
fontosabb: egymástól független volt.  Atget nem túllépett a piktorializmuson, 
mint Paul  Strand, hanem őt ez a stíluseszmény meg sem érintette – mind eszté-
tikai, mind pedig intellektuális értelemben innen volt rajta, nem pedig túl. 
Más kérdés, hogy a szürrealizmus propagátorai őt tették meg a szürrealista fotó 
első képviselőjének – holott ennek legfeljebb csak az előfutára volt. Ráadásul 
 Benjamin a nem auratikus fényképezésről először egy 1857-ben keletkezett 
fotó kapcsán beszél. Ennek ellenére – tartva magamat eddigi módszeremhez: 
a fotótörténeti rekonstrukcióhoz – azt kell mondanom, hogy ezek szerint a 
posztauratikus fotó korszaka nagyjából a századforduló ( Atget fellépése) és a cikk 
megírása, 1931 közé esik. 

A technika mágiája
A hanyatlás elkerülésének egyik útja  Benjamin szerint az, ha hagyjuk érvénye-
sülni magát a technikát, hiszen 

„festett képnek soha többé nem lehet olyan mágikus értéke, mint amilyet 
a lehető legpontosabb technika kölcsönözhet készítményeinek. (…) 
Az ember által tudatosan áthatott tér helyébe tudattalanul áthatott tér 
kerül. (...) Ahogy a pszichoanalízis segítségével az ösz tönös-tudattalant, 
úgy ismerjük meg a fényképezés révén az optikai-tudattalant.” (692–
693.) 

Ennek az útnak – vagyis ha rábízzuk magunkat a fotográfi ai technikában benne 
rejlő optikai lehetőségekre – két elágazását említi  Benjamin. Az egyiket a szak-
irodalom a  barthes-i punctum megfelelőjének tartja – s bár nem szokás emle-
getni, de ugyanilyen joggal mondhatnánk azt is, hogy egyúttal a  peirce-i index 
 benjamini megfogalmazása is. Az idézet így szól: 

„a modell beállításának tökéletes megtervezettsége ellenére a néző min-
dig is ellenállhatatlan kényszert érez, hogy a képben az itt és most villa-
násnyi véletlenjét keresse, amellyel a valóság szinte átégette kép-jellegét; 
hogy megtalálja azt a jelentéktelen helyet, amely – rég elmúlt pillanat-
mivoltában – még a mai visszatekintő számára is fölfedezhetően, beszéde-
sen magába rejti a jövőt.” (693.) 
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Jó bonyolult gondolat:  Benjamin sok mindent zsúfolt bele. De sokat segít a kibo-
gozásában, ha tudjuk, hogy  Benjamin mindezt annak az 1857-ben készült 
képnek a kapcsán fogalmazza meg, melyen – legalábbis ő így tudta (erre még 
visszatérek!) – Karl  Dauthendey és a menyasszonya látható,18 

„akit aztán majdan egy reggel, röviddel hatodik gyermekük születése 
után, felvágott erekkel talál moszkvai házuk hálószobájában. A képen úgy 
tűnik, mintha a férfi  tartaná, támogatná őt; a lány tekintete azonban elmegy 
mellette, s a baljós távolt kutatja.”(692.) 

A mágikus hatás elérésére a kimerevített (vagy kimerevedett) kép mellett van 
egy másik optikai lehetőség is: a nagyítás.  Benjamin erre  Blossfeldt növényfotóit 
hozza föl példaként.

„Minden, amivel a technika és az orvostudomány dolgozik, a szerkezeti 
sajátosságok [és] a sejtszövetek eredetileg sokkal közelebb állnak a fény-
képezőgéphez, mint a hangulatos tájkép vagy a kifejező arckép.” (693.) 

Ezt én kicsit eltúlzott kijelentésnek tartom – még akkor is, ha érzékelem: a hang-
súly a hangulatos és a kifejező jelzőkön, vagyis a technika és a tudomány távol-
ságtartásával szemben (ismét) a „művészi” attitűd jellegzetességein van. Mint 
ahogy túlfeszített az ehhez fűződő értékelés is:

„új anyagának közegében a fényképezés olyan képvilágok fi ziognómiáját 
tárja fel – a legkisebb létezők képvilágának fi ziognómiáját –, amelyek 
eddig, ha értelmezhetőek voltak is, de rejtettek maradtak, s így csak 
az álmokban jelenhettek meg. Most viszont naggyá és megformálhatóvá 
váltak: tech nika és mágia különbözőségét ezentúl messzemenőkig törté-
nelmileg változónak kell tekintenünk.” (Uo.) 

A tudományos fotográfi ában (és benne  Blossfeldt képeiben) a korabeli avant-
gárd más képviselői is – mindenekelőtt  Moholy – annak a lehetőségét látták, 
hogy segítségével a „művészet” határai kitágíthatóvá vagy akár feloldhatóvá 
válhatnak.  Benjamin viszont meglehetősen túlfeszíti e képi világ jelentőségét – ami-
nek alighanem az az oka, hogy úgy gondolta: ezek a képek a freudi álomfejtés 
verbalizmusánál valami elemibb, mélyebb igazságot tárnak föl – a fönt említett 
„optikai tudattalant”. 

Mint ahogy a  Dauthendey-kép kapcsán elmélkedve sem ok nélkül csúszkál 
ide-oda a tér és az idő síkjai között: a néző – miként ezt föntebb már idéztük – a 

18 http://www.fl ickr.com/photos/gunthert/2245523527/.
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képen azt kutatja, hogy „megta lálja azt a jelentéktelen helyet, amely (...) beszéde-
sen magába rejti a jövőt”, és a képen látható lány tekintete is „a baljós távolt kutatja” 
(693.) – vagyis fi zikailag a képtéren kívüli távolba, a semmibe néz ugyan, de való-
jában a jövőt fürkészi. E megfogalmazásokban tehát a tér és az idő nem önálló 
entitások, hanem a korabeli, modern felfogásnak megfelelően szétszálazhatatlan 
egységet: téridőt alkotnak. A hagyományos elképzelés szerint e megfogalmazások 
képzavarok – a modern felfogás számára viszont nagyon is logikusak. A szándé-
koltan „zavaros” fogalmazásokkal, a síkok közötti ingázással  Benjamin épp e fel-
fogásbeli különbségre, újdonságra kívánta fölhívni a fi gyelmet. 

Benjaminnak fontos volt, hogy e képek kapcsán olyan kifejezéseket használ-
jon, amelyek messze túlmutatnak magukon a képeken. A bevezetőben többek 
között ezekre a példákra gondoltam, amikor azt mondtam: számára a fényké-
pek csupán ürügyek arra, hogy valami másról, a képeknél (és a fényképezésnél) 
fontosabb dolgokról beszéljen. 

A kor arca 
 Benjamin számára a fotográfi a mint technikai kép erényei leginkább az emberi 
arc megörökítésében mutatkoznak meg. Erre két példát hoz föl: az orosz fi lmet 
és August  Sander albumát. Mint írja, ez utóbbi „semmivel nem marad mögötte 
Eizenstein vagy  Pudovkin lenyűgöző fi ziognómiai galériájának”. (703.) Tekint-
sünk el most attól, hogy  Benjamin – miként a kortársai közül sokan – a fi lmet 
a fotográfia egyik válfajának tartotta, tehát hogy számára sem volt lényeges 
az állókép és a mozgókép közötti különbség. Amit viszont rendkívül fontosnak 
tartott, az a következő: 

„Évtizedek óta először az orosz játékfi lmek nyújtottak alkalmat rá, hogy 
olyanok jelenjenek meg a kamera előtt, akik különben soha nem kerül nek 
a fényképezőgép lencséje elé. És az emberi arc egyszercsak új, felmérhe-
tetlen jelentőséget nyert. De ezek már nem portrék. Mik is voltak ezek? 
Egy német fényképész nagyszerű érdeme, hogy e kérdésre választ adott.” 
(703.)

 Sander albumában is elsősorban azt üdvözli  Benjamin, hogy nem művészi 
indíttatású a vállalkozás – abban viszont már kicsit bizonytalan, hogy akkor 
mi is ez az indíttatás. „A német fényképészt tudományos szempontok vezérel-
ték” – jelenti ki, ám pár sorral lejjebb már ezt olvassuk: „Az alkotó nem tudós-
ként nyúlt ehhez a hatalmas feladathoz”. (Uo.) A feladat leírásának magyar 
fordításába egy durva, értelemzavaró betűhiba csúszott be: „Életműve, megfele-
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lően a mai társa dalmi tagozódásnak, két (sic!) csoportra tagolódik; körülbelül 
negvenöt mappában kívánja megjelentetni, mindegyikben tizenkét fényképpel.” 
(Uo.) Az eredeti szövegben „sieben Gruppen”, vagyis hét csoport szerepel!19 

 Benjamin először is abban látja a vállalkozás jelentőségét, hogy  Sander „nem 
hallgatott sem a fajelméletre, sem a társadalomkutatásra, hanem (...) a közvet-
len megfi gyelésből indult ki”. (Uo.) Az így összegyűlt képanyagot pedig kifeje-
zetten politikai szempontból tartja rendkívül fontosnak: 

„Ma napság, amikor a hatalomváltások annyira esedékesek, létszükség-
letté lehet a fi ziognómiai műveltség és éleslátás. Jöhet az ember akár jobb-
ról, akár balról, egyaránt hozzá kell szoknia, hogy megvizsgálják, honnan 
jött. És neki is meg kell vizsgál nia, honnan jöttek a többiek.  Sander műve 
nemcsak képes könyv: hanem gyakorló atlasz.” (704.) 

Így gondolta ezt a náci Németország politikai elhárítása is – csak éppen, logiku-
san, az ellenkező következtetésre jutott: 1936-ban elkobozta és bezúzta az album 
nyomóformáit.20 

 Benjamin a mondottak miatt  Sander vállalkozását egyértelműen a poszt-
auratikus fotográfi a körébe sorolja – kérdés, hogy ez mennyiben helytálló. 
Ugyanis  Sander egész programja – egy fi ziognómiai atlaszt összeállítani – inkább 
19., mint 20. századi, és ezt kell mondanunk az általa használt fotótechnikáról 
is. Erről egy 1925-ben kelt levelében ezt írja:

„Zeiss objektívokat használok, továbbá ortokromatikus lemezeket a meg-
felelő szűrőkkel, és tiszta, fi nomszemcsés, fényes felületű nagyítópapírokat. 
A felvételek 12 × 16 1/2 vagy 13 × 18 cm-es síkfi lmekre készülnek, ame-
lyekről 18 × 24 cm-es nagyításokat készítek.”21 

19 Walter Benjamin: Kleine Geschichte der Photographie. In uő: Das Kunstwerk im Zeitalter 
seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie. Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 2003, 59. A hét csoport: 1. a paraszt, 2. a kézműves, 3. a nő, 4. a rendek (ide 
tartoztak például a diákok, az értelmiség, a hivatalnokok, de a katonatisztek és a politikusok is), 
5. a művészek, 6. a nagyváros lakói és végül: 7. az utolsók (ide kerültek az idióták, betegek és 
őrültek). Lásd Pfi sztner Gábor: Látni, megfi gyelni és gondolkodni. August Sander és a „huszadik 
századi emberek”. http://balkon.c3.hu/balkon_2001_12/20pfi sztner.html. 
20 A félbemaradt projekt képeit a Sander által eredetileg tervezett címmel – A 20. század 
emberei – Susanne Lange szerkesztésében Harry N. Abrams adta közre 2002-ben, hét kötetben.
21 Susanne Lange: August Sander, 1876–1964. Taschen, 1999, 108; idézi Richard T. Gray: 
About Face. German Physiognomic Th ought from Lavater to Auschwitz. Wayne State University 
Press, Detroit, 2004, 378. Az idézet a saját fordításom. Lásd még: http://photo.net/large-
format-photography-forum/00Dze0.
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Ezek az eszközök ekkoriban már eléggé idejétmúltnak számítottak – de minden 
bizonnyal épp ennek köszönhető e képek varázsa, hogy azt ne mondjam: aurája. 
1931-ben ezt talán még nem lehetett érezni, mert túl közel volt egymáshoz a fel-
vétel és a képnézés ideje, de ma már eltelt annyi idő, hogy a régiség köde lengje 
be ezeket a képeket. Nyilván senki nem tévesztené össze őket a 19. század 
derekán készült képekkel, de a különbség közöttük ma már jóval kisebbnek 
tűnik, mint  Benjamin írásának idején.

 Atget forradalma 
 Benjamin a művészies korszakkal való esztétikai leszámolás kezdetét  Atget 
nevéhez köti, akinek nagyságát abban látja, hogy „ő kezdeményezi a tárgy meg-
szabadítását aurájától, ami az újabb fotóművészet vitathatatlanul legnagyobb 
érde me”. (701.)  Benjamin billegtető írásmódja miatt viszont kissé bonyolult, 
már-már zavaros a fejtegetés, hogy ezen valójában mit is kell értenünk – de 
azért nem reménytelen, hogy a fönti szellemben, a fotótörténet ismeretében 
rekonstruáljuk. 

 
Egyediség vs szerialitás
Az egyik tényező, amire  Benjamin gondolt, tulajdonképpen nem is annyira 
bonyolult – csak a hozzávezető és a belőle következő logikai utakat bonyolította 
el szinte a követhetetlenségig. Maga a leírás így szól: 

„Az az érzékelés, amely a tárgyat kihámozza a burká ból, amely széjjeltöri 
az aurát, a reprodukálás segítségével egy szersmind a világ minden hason-
nemű jelenségét egyszeri voltától megfosztani törekszik.  Atget-t ’a nagy 
látképek és az úgynevezett kuriózumok’ alig-alig érdekelték; a csizma-
kap tafák hosszú sora viszont annál jobban vonzotta a szemét; meg a párizsi 
udvarok, ahol reggeltől estig szép rendben sorakoznak a kézikocsik; meg 
az étkezés utáni asztalok és a mosatlan edé nyek, úgy, ahogy bármikor 
százezerszámra előfordulnak; meg a bordély a ... utca 5-ben, a homlokza-
tán négy különböző ponton ismétlődő, óriási 5-ösökkel.” (701–702.) 

Mindezt úgy is mondhatnánk, hogy  Atget a tárgyak ismétlődő egyformaságával 
adja vissza a modern nagyváros egyik alapélményét: a társadalom eltömegese-
dését, illetve képei megelőlegezik a jövő tömegtársadalmát, mely már nem elszi-
getelt individuumokból fog fölépülni. Ezt az értelmezést az idézet folytatása 
indukálja: 
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„Figyelemre méltó azonban, hogy ezek a képek majdnem mind üresek. 
(...) Ezek a terek nem magányosak, hanem hangulatnélküliek; mintha úgy 
kirámolták volna a várost, akár egy lakást, amelybe még nem költözött 
be az új bérlő. Ember és környezet áldásos elidegenedése, a szürrealis ta 
fényképezés fontos vívmánya,  Atget képeiben kezdődik. A politikailag isko-
lázott szem aztán már szabad terepen tekinthe tett körül, ha nem az inti-
mitásokat, hanem a részleteket kíván ta átvilágítani.” (702.) 

Világos, hogy  Benjamin itt arról beszél:  Atget az eljövendő kommunista társa-
dalom számára tisztította meg vizuális-esztétikai értelemben az utat.

Az üres képek mint a majdani tömegtársadalom víziói: ez természetesen 
paradox gondolat. De hát éppen ez, „a kétértelműség dialektikája” volt  Benjamin 
gondolkodásának legalapvetőbb vonása, ahogyan ezt  Márkus György is hang-
súlyozza tanulmányának végkövetkeztetésében: „ Ben jamin felfedte a kulturális 
modernitás mély kétértelműségeit mind konstitúciójában (a legarchaikusabb 
és a legmodernebb, a tudattalan és a tudatos összefolyása; az ato mizálódás mint 
az egyének közötti új típusú közös kötelék stb.), mind potenciális történelmi 
funkciója tekintetében”.22 S mint rövidesen látni fogjuk: egyik kulcsfogalma, 
az aura meghatározásai is tele vannak paradoxonokkal.

A városkép aurátlanítása
Térjünk vissza  Atget fotótörténeti jelentőségére! Föntebb már utaltam rá, hogy 
 Benjamin szövege – ha nem hagyjuk magunkat elzsongítani az egyes mondatok 
vagy félmondatok gondolati ritmusától – sajnos elég nehezen értelmezhető, 
ha nyersen akarok fogalmazni: meglehetősen zavaros. Van például egy pasz-
szusa, melynek mondatait (pláne félmondatait!) külön-külön előszeretettel 
szokás idézni – csak az a baj, hogy ha egybeolvassuk őket, illetve ha egyenként 
rákérdezünk a jelentésükre vagy pláne az összefüggéseikre, nagyon zavaros kép 
kerekedik ki az egészből.

 Atget „azt kereste, ami tűnt, veszett, és ezzel az ilyen képek meg is fosztják 
a városneveket egzotikus, pom pázatos, romantikus csengésüktől” – ez nagyjá-
ból rendben van. A mondat második fele már kevésbé: „mint a vizet egy süly-
lyedő hajóból, úgy szívják föl [ezek a képek] a valóságból annak auráját”. (701.) 
Valami olyasmi lehet e mondat értelme, hogy a valóság épp azért marad meg 

22 Márkus György: Walter Benjamin, avagy az áru mint fantazmagória (II). Ford. Farkas 
János László. Holmi, 1998. június, 846. Az én kiemeléseim. A továbbiakban: Márkus: 
Fantazmagória.
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ezeken a képeken (vagy egy másik olvasatban: azért a valóság, nem pedig valami 
érzelgős-romantikus vágykép marad meg rajtuk), mert e képek kiszívják belő-
lük, megszüntetik a tűnő, veszendő részletek auráját. 

Az aura megjelenési formái

 Benjamin e kijelentéshez egy első olvasásra meghökkentő fejtegetést fűz: 
„Mert hát mi az aura? A tér és idő különleges szövedéke: akármilyen közel 
legyen is, valaminő messzeség egyszeri megjelenése. Nyá ri délutáni 
nyugalomban tekintetünkkel követjük a hegyvonu latot vagy a fejünkre 
árnyékot vető faág ívét, mígnem a pil lanat vagy az óra is része lesz az egész 
jelenségnek: ilyenkor lélegezzük be a hegyek vagy a faág auráját.” (701.)

Meglepő mindenekelőtt az, hogy bár előtte a szövegben már nyolc alkalommal 
előfordult az ’aura’ kifejezés,  Benjamin épp itt – és épp ezzel kapcsolatban – tartja 
fontosnak, hogy valamiféle defi nícióval vagy leírással is szolgáljon. Azért is 
meglepő ez, mert a kifejezés korábbi előfordulásai alkalmával  Benjamin nem 
a most defi niált értelemben használja a kifejezést! 

Emlékeztetőül: először a 19. századi 1.) embereket mint individuumokat, 
egyéniségeket mintegy védőburokként körülvevő auráról, majd a 2.) közösségei-
ket körülvevő, az „együtt egymással” „szárnyaló” aurájáról, végül az ezeket 
csupán 3.) színlelő fotós trükkökről (mint aurapótlékokról) beszél. Az egyént 
körüllengő aura 4.) metonimikus alesete továbbá, hogy ez még a ruházatukon 
is tetten érhető: lásd  Schelling köpönyegét vagy a megrendelő, „az éppen emel-
kedőben lévő osztály tagja” szalonkabátjának ráncait vagy nyakkendője csomó-
ját. Az aura e válfajáról Miriam Bratu  Hansen kitűnő tanulmányában azt 
mondja, hogy ez a fotográfi ai jelképezés (photographic signifi cation) indexikus 
dimenziójának a része, s hogy az így megjelenített öltözet nem egyszerűen csak 
egy korabeli ruhadarab, hanem szinte egybenőtt a viselőjével, annak 
fi zignómiájával.23

Hansennek épp ez a megjegyzése teremt kapcsolatot  Benjamin különféle 
aurafogalmai – pontosabban az aura fogalmának különböző használatai, 
típusai – között. Ugyanis a fönti defi níció, illetve az illusztrálására fölhozott 
természeti példák két eleme mégiscsak közös a korábbi aurapéldákkal: az egyik, 

23 Miriam Bratu Hansen: Benjamin’s Aura. Critical Inquiry, Winter 2008, 340. A további-
akban: Hansen: Aura. Az innen vett idézetek a saját fordításaim.
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hogy az aura a téridő jelensége („tér és idő különleges szövedéke”), a másik, 
hogy e különleges egybefonódásnak az egyszeri megjelenése: épp ez az egysze-
riség kölcsönöz aurát a dolgoknak. A ’közelség’ és ’messziség’ kategóriái 
Benjaminnál eszerint egyszerre – pontosabban: szétbonthatatlanul – térbeli 
és időbeli dimenziók, s ugyanígy szétbogozhatatlanok bennük az egyéni és 
a társadalmi, a testi-fi zikai és a lelki, a konkrét és a történelmi dimenziók is. 
Ezek után talán már világosabban állnak előttünk  Benjamin aura-szóhaszná-
latának a különböző esetei, s talán világosabb a közöttük lévő kapcsolat is. Azt 
viszont már nem könnyű megmondani, hogy Benjaminnál pontosan mi is az a 
valami, amit ő az aura szóval helyettesít. 

A hasiskísérletek és az aura
Az aura felbukkanását  Benjamin írásaiban  Hansen az említett,  Márkus György 
pedig egy magyarul nem olvasható tanulmányában24 Benjamin  hasiskísérletek-
ről készített jegyzőkönyveihez köti. Benjamin  1927 és 1934 között vett részt 
hasis-, ópium- és meszkalinkísérletekben, néha többedmagával: ezek jegyző-
könyveiről van szó.25

Az aura kifejezés már az első, 1927. december 18-i jegyzőkönyvben fölbuk-
kan: „Minden résztvevő furcsán irizálóvá vált. Ugyanakkor az embert átjárta 
az aurájuk.”26 Ebben a feljegyzésben két fontos momentum van. Az egyik, hogy 
az aura Benjamin  számára mindenekelőtt vizuálisan – ténylegesen is vagy 
„csak” a belső látás számára, az most egyre megy – érzékelhető jelenség. A másik, 
hogy az aura az emberek között áramolhat, tehát hogy nem kizárólag annak 
a „tulajdona”, aki föl van vele ruházva. Benjamin  ezt itt egyértelműen pozitív 
jelenségnek tartja. Az 1928. január 15-i, II. jegyzőkönyvben viszont éppenség-
gel egy ezzel ellentétes élményéről számol be: „[ Ernst]  Bloch gyöngéden meg 
akarta érinteni a térdem. Már jóval azelőtt éreztem ezt az érintést, mielőtt 
maga az érintés elért volna: az aurám nagyon kellemetlen megsértésének 
érzékeltem.”27

24 George Markus: Benjamin’s Critique of Aesthetic Autonomy. In Andrew Benjamin – Charles 
Rice (szerk.): Walter Benjamin and the Architecture of Modernity. Re-press, Melbourne, 2009, 118. 
http://re-press.org/books/walter-benjamin-and-the-architecture-of-modernity/.
25 Scott J. Th ompson: Protocols to the Experiments on Hashish, Opium and Mescaline 1927–
1934. 1997. http://www.wbenjamin.org/protocol1.html. A továbbiakban: Hasis. Az innen vett 
idézetek a saját fordításaim. A kiemelések tőlem származnak.
26 Hasis, I. 
27 Hasis, II.
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Elméleti szempontból az aurára vonatkozó legfontosabb följegyzés az 1930. 
március elején keletkezett V. jegyzőkönyvben található egy beszélgetéssel 
kapcsolatban, melyet Benjamin  e szeánszon unokatestvére feleségével, Gert 
 Wissinggel folytatott: 

„Mindannak, amit ekkor mondtam, az éle a teozófi sták ellen irányult,28 
akiknek a tapasztalatnélküliségét és ignoranciáját utálatosnak találom. 

A teozófisták konvencioná-
lis, banális megjegyzéseivel 
a valódi aura három aspek-
tusát szegeztem szembe, jól-
lehet nem szisztematikusan. 
Mindenekelőtt azt, hogy a 
valódi aura minden dologban 
megjelenik, nem csak külön-
leges dolgokban, ahogyan azt 
az emberek képzelik. Másod-
szor, hogy az aura teljesen és 
alapvetően megváltozik min-
den egyes mozdulattal, melyet 
az aura hordozója tesz. Har-
madszor, hogy a valódi aurát 
semmi szín alatt nem gon-

dolhatjuk el úgy, ahogyan a vulgáris misztikus könyvekben bemutatják és 
leírják: makulátlan, spiritiszta, mágikus fénynyalábnak. Épp ellenkező-
leg, a valódi aura megkülönböztető sajátossága: a díszítmény, a díszítő 
szegély, melyen belül a dolog vagy lény biztosan helyezkedik el, mint egy 
burokban. Semmi nem ad a valódi auráról világosabb elképzelést, mint 
 Van Gogh késői festményei, melyeket úgy írhatunk le, hogy ezeken min-
den dolog a maga aurájával együtt lett lefestve.”29

Voltaképpen a hasisjegyzőkönyvekben kifejtett gondolatok segítenek megér-
teni mindazt, amit Benjamin a  Rövid történetben az aurával kapcsolatban 
előad. Különösen az  Atget anti-auratikus fotográfi ája kapcsán taglalt (ponto-

28 Benjamin itt Rudolf Steinerre és a müncheni Kozmikus Kör tagjaira, mindenekelőtt Alfred 
Schulerre és Ludwig Klagesre gondolt. Lásd Hansen: Aura, 357, 360–370. Hansen részletesen 
elemzi Benjamin ambivalens viszonyát a teozófi sták – különösen Klages – nézeteihez. 
29 Hasis, V. Az én kiemeléseim.

Jokesz Antal: Era. 1984
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sabban: inkább csak jelzett) gondolatok fölfejtéséhez adnak jó szövegszerű 
kapaszkodókat. 

Még egy megjegyzés idekívánkozik: Benjamin a  Műalkotás-tanulmányban 
az eddig említettekhez képest egy újabb, immár ötödik aurafajtával, nevezetesen 
a műalkotásokat körüllengő aurával (és annak eltűnésével) foglalkozik. Erre a maga 
helyén visszatérek.

A tekintet és az aura
A Rövid történetben Benjamin  mindössze öt fotóról beszél viszonylag részle-
tesen:  Hill (és  Adamson) New Haven-i halaskofa című képéről,  Dauthendey 
eljegyzési képéről, továbbá három ismeretlen fényképész munkáiról, melye-
ken  Schelling,  Schoppenhauer, illetve a gyermek  Kafk a látható. Az öt fotó 
közül háromnak a leírása kifejezetten a képen látható személy tekintetéről 
szól. A halaskofa „lusta, csábító és szégyenlős pillantással lefelé sandít” (692.), 
s épp ezzel őrzi meg számunkra személyisége integritását.  Dauthendey meny-
asszonyának a tekintete „a baljós távolt kutatja” (uo.), s épp ez kölcsönöz valami 
mágikus erőt a képnek. Ez a kép, a majdan öngyilkos lány alakja és tekintete 
egyébként különösen szíven üthette Benjamint, hiszen tudjuk: e cikke megírása 
idején, 1931. május–júliusa között maga is komolyan foglalkozott az öngyil-
kosság gondolatával; 1931. július 27-én néhány barátjának búcsúlevelet is írt, 
és Gert  Wissingnek még a végrendeletét is elküldte.30 A személyes érintettség 
egyébként annyira erős volt, hogy Benjamint arra késztette: egy olyan fotóra 
vetítse rá a  Dauthendey fia memoárjából megismert történetet, amelyen 
történetesen  Dauthendey második felesége látható, nem pedig az első, aki 
öngyilkos lett.31

Nem kevésbé lehetett személyesen érintett Benjamin a  kisfi ú Kafk áról készült 
kép láttán:32 sokan megírták már, hogy benne valójában önmagát, az alteregóját 
látta. A képről írott passzus ezen, tehát az érzelmi telítettségen túlmenően 
egyúttal a cikk egyik gondolati sarokpontja is: az  Atget-ről írottak párdarabja. 
Még az is összeköti őket, hogy Benjamin  mindkettőt a műtermi portréfotó 
hamis világával állítja szembe. A passzus bennünket most közelebbről érdeklő 
kulcsmondatai: 

30 Hansen: Aura, 341–342: 9. lbj. 
31 Carolin Duttlinger: Imaginary Encounters: Walter Benjamin and the Aura of Photography. 
Poetics Today, Spring 2008, 84: 6. lbj.
32 Benjamin a cikkéhez nem közölte ezt a fényképet. A fotó itt látható: http://ukcatalogue.oup.
com/product/9780199219452.do.
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„El is tűnne teljesen a gyerek ebben a beállításban, ha tekintetének mérhe-
tetlen szomorúsága nem uralkodna a szá mára rendelt tájon. Ez a kép, 
a maga parttalan szomorúságával, ama régebbiek ellenpárja, amelyeken 
az ember még nem nézett olyan magá nyosan és olyan istentől elhagyatot-
tan a világba, mint itt a fi úcska. Akkor még aura vette körül az embert, 
valaminő kö zeg, amely átjárta tekintetét.” (698.)

Erre a fotóra is igaz (talán még fokozottabb mértékben is, mint a többire), 
hogy Benjamin  vizuális idézet módjára bánik vele. Van egy kész tétele, miszerint 
a 19. század végére a társadalom önmaguktól és embertársaiktól elidegenedett, 
istenüktől elhagyatott, végtelenül szomorú emberekből állt, s ezt mintegy föl-
idézteti a fotóval, pontosabban a képről adott leírásával. Ugyanennek a fotónak 
lehetne egy másik olvasata is, mely éppenséggel a gyermek  Kafk át körüllengő 
aurát látná bele a képbe. 

Ez persze Benjamin  nézeteinek megerőszakolása lenne – de csak e konkrét 
kép vonatkozásában. Egyébként azonban egyáltalán nem állna túl messze 
Benjamin  felfogásától: számára ugyanis – mint a másik két kép is mutatja – 
a tekintet és az aura nagyon is összetartozik. A nyolc évvel későbbi, ún. második 
 Baudelaire-esszéjében ezt meg is fogalmazza: az aura itt az érzékelésnek egy 
olyan formája, mely a jelenséget azzal a képességgel ruházza föl, hogy „vissza-
nézzen ránk”, hogy „ránk emelje a tekintetét”.33 Van azonban ennek egy paradox 
kameraszintaktikai feltétele: az, hogy a képen szereplő személy ne nézzen ránk, 
vagyis a kamerába! A Rövid történetben is van erről egy passzus:  Hill (és  Adam-
son) modelljei „félénk tisztelettel állnak a készülék előtt, tartásukkal mintha 
már akkor is a nagy korszak egy későbbi fényképészének alapszabályához iga-
zodnának: ’Ne nézz soha a gépbe!’” (694.) A  Baudelaire-esszében Benjamin 
 erről részletesebben is szót ejt: 

„Ami a dagerrotípiában [értsd: a 19. századi fényképeken] óhatatlanul 
embertelen – mondhatni a halállal kapcsolatos – volt, az a hosszú szembe-
nézés a kamerával, ugyanis a kamera anélkül örökíti meg az emberi 
arcmást, hogy viszonozná a tekintetet.”34 

Hansen  úgy interpretálja Benjaminnak ezt a megjegyzését, hogy eszerint a korai 
fotográfi a volt a nyitánya a szemkontaktusok átalakulásának a modern nagyvá-
rosban, mind társadalmi, mind szexuális értelemben.

33 Idézi Hansen: Aura, 339.
34 Uo., 344.



 BENJAMIN MESSIANISZTIKUS KULTÚRAKRITIKÁJA    |    117

Szintén Hansen  mutatott rá, hogy Benjamin  számára a tekintet viszonzása, 
a szembenézés a másik emberrel – lényegében önmagunkkal – a zsidó miszti-
kában, illetve Benjamin  gyerekkori barátja, Gershom  Scholem ezzel kapcsolatos 
nézeteiben gyökeredzik. Ennek részleteiben nem kívánok elveszni; ami ebből 
a mi szempontunkból releváns: Benjamin  számára a fotó nem a fi zikai hason-
latosság képi rögzítése miatt volt fontos és érdekes, hanem a képmás zsidó 
felfogása, a tselem értelmében, vagyis a lelki hasonlatosság miatt.35 Az aura kate-
góriájával lényegében a fotográfi ai képmásnak ezt a mélyebb rétegét nevezi meg. 

A művészet mint fénykép

A Rövid történetben megtaláljuk annak a gondolatnak a csíráját is, mely 
Benjamint a Műalkotás-tanulmány megírására késztette: a fotográfi a elsősorban 
nem mint új művészet, hanem mint a műalkotások másolására és sokszorosítá-
sára alkalmas (és ekként is használt) reprodukciós technika forradalmasította 
a művészetet – mondhatni újradefi niálta a művészet fogalmát.

Ami a gondolat első felét illeti, kissé zavaró, hogy Benjamin a  cikkében mind-
össze kétfajta fotográfi áról beszél elismerően: az avantgárd és a szürrealizmus foto-
gráfi ájáról – de mindkettőről csak az említés szintjén: anélkül, hogy  Atget-én 
kívül akár csak egyetlen nevet is említene. Ez azért furcsa, mert csupán két évvel 
vagyunk az európai, amerikai és szovjet fotográfi a és fi lm nagy seregszemléje, 
a Film und Foto (1929) után: lehetetlen, hogy Benjamin –  akit láthatóan érdekelt 
a korabeli fotó- és fi lmművészet – erről ne tudott volna. Márpedig, mint már volt 
szó róla, még Moholyt is csak mint teoretikust idézi, de egy szava sincs a fotói-
ról. Ugyanakkor ezt írja: 

„A műalkotások fotóreprodukciója jóval lényegesebb hatást gyakorol 
a művészetre, mint egy fénykép többé vagy kevésbé művészi kiállítása – ahol 
is az élmény a fényképezőgép zsákmányává válik. S való igaz: az amatőr, 
számtalan mű vészi ’eredeti felvételével’ semmivel sem vidámítóbb, mint 
a vadász, aki a lesről egy halom vaddal tér meg, amelyet csak a kereskedőnél 
tud értékesíteni. Közel már a nap, amikor több illusztrált folyóirat fog 
megjelenni, mint ahány vad- és szárnyaskereskedés lesz. Ennyit a csattint-
gatásról.” (704. – kiemelések az eredetiben.) 

35 Felfogása ebben nagyon közel áll Vilém Flusser – és az ő egyik szellemi forrása: Martin 
Buber – nézeteihez.
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Benjamin itt  nyilvánvalóan nem a fotóművészetről beszél, hanem az amatőr 
mozgalom „művészi fotográfi ájáról”. Ez egyébként kiderül már a fejtegetést 
nyitó idézetből is: „’Korunkban nincs műalkotás, amelyet akár csak hasonló 
fi gyelemmel tanulmányoznánk, mint önmagunk vagy rokona ink, barátaink 
és szerelmünk képmását’ – írta már 1907-ben  Lichtwark.” (704.) Az idézet 
ugyanis Alfred Lichtwarknak abból az előszavából való, melyet Fritz  Matthies-
Masuren Künstlerische Photographie: Entwicklung und Einfl uss in Deutschland 
(A művészi fényképezés kialakulása és befolyása Németországban) című köny-
véhez írt.36 S bár Benjamin  egybemossa az amatőr és a csattintgató, csupán 
emlékképeket készítő fotográfus fi guráját (pedig a kettő nem ugyanaz!), a zsák-
mányára leső vadász hasonlata eléggé találó és szellemes. Az viszont már 
kevésbé érthető, hogy ennek az egésznek mi köze van az illusztrált folyóiratok 
elszaporodásához: ezekben ugyanis professzionális fotósok munkáit közlik, nem 
pedig az amatőrökét, pláne nem a csattintgatókét.

Ami a tétel másik felét, tehát a műalkotások reprodukálását illeti, erről a követ-
kezőket mondja Benjamin: 

„ körülbelül ugyaneb ben az időben [1907 táján] fejlődött ki a reproduk-
ciós technika, és változott meg felfogásunk a nagy művekről: többé már 
nem egye sek alkotásainak tekintjük őket, hanem oly hatalmas kollektív 
képződményeknek (Gebilde), melyeket asszimilálni csak akkor tudunk, 
ha ki csinyítjük őket.” (705.; a fordításon igazítottam.) 

Érdekes gondolat – Benjamint máig főleg ezért szokás idézni. Persze, abban 
a formájában, ahogyan ezt öt évvel később, a Műalkotás-tanulmányában már össze-
kapcsolta az aura elvesztésének a gondolatával. A kérdés csak az: mennyiben volt 
szerencsés e két gondolat társítása? Erre próbálok választ adni a következőkben.

II. A műalkotás a technikai sokszorosíthatóságának korszakában

Mielőtt érdemben bármit is mondanék Benjamin  Műalkotás-tanulmányáról, 
előre kell bocsátanom, hogy magyarul két – sajnos egyként, bár nem egyforma 
mértékben – pontatlan fordításban is olvasható. Az első A műalkotás a technikai 
sokszorosíthatóság korszakában címmel a Kommentár és Prófécia című Benjamin-
 kötetben (1969) jelent meg,  Barlay László fordításában.37 A másik a C3 Alapít-

36 Vö.: http://www.scribd.com/doc/26383496/Little-History-of-Photography.
37 Walter Benjamin: Kommentár és prófécia. Gondolat Kiadó, Budapest, 1969, 301–334. 
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vány AURA című kiállításának (2003) weboldalán olvasható A műalkotás a tech-
nikai reprodukálhatóság korában címmel, a következő megjegyzéssel: „ Kurucz 
Andrea új fordítását átdolgozta:  Mélyi  József ”. Arra, hogy még ez utóbbi fordí-
tás sem kielégítő, mi sem jellemzőbb, hogy Benjamin  tanulmányának címét 
(Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit) mindkét 
változat félrefordítja; a cím korrekt fordítása – mint arra  Radnóti Sándor az első 
fordítás kapcsán fölhívta a fi gyelmet38 – ez lenne: A műalkotás – technikai repro-
dukálhatóságának korszakában.39 Ez nem szavakon való lovaglás, hanem az egész 
mű koncepcióját érintő kiigazítás! Nem mindegy ugyanis, hogy történetesen 
épp a sokszorosíthatóság korszakában leledző műalkotásról, vagy pedig magá-
nak a műalkotásnak a sokszorosíthatóságáról van-e szó. 

Az alábbiakban az újabb fordítás szövegére40 hivatkozom, mégpedig – mivel 
itt nincsenek oldalszámok – a vonatkozó fejezetcím/bekezdés megadásával. 

Fotóelméleti alapmunka?

Bevallom, soha nem értettem, hogyan válhatott Benjamin  Műalkotás-tanulmá-
nya az utóbbi évtizedek egyik legtöbbet idézett fotóelméleti alapmunkájává – 
ugyanis, mint alább még lesz szó róla, a tanulmány nem a fotóról, hanem tör-
ténetesen a fi lmről szól. Ami magát a Műalkotás-tanulmány világkarrierjét illeti, 
ez 1969-ben, a Hannah  Arendt válogatta Illuminations kötetben való megjele-
nésével41 kezdődött, amihez nagy lökést adott 1972-ben John  Berger Ways 
of Seeing című négyrészes BBC-sorozatának első része,42 majd a sorozat alapján 
kiadott könyve, melynek első fejezete Benjamin  tanulmányára épül (bár persze 
messze túl is mutat rajta). De az igazi karriert Susan  Sontag indította el a fotóról 
szóló cikksorozatával, melyből később A fényképezésről című könyvét összeállí-

38 Radnóti Sándor: A mintakövetés történeti típusai. In uő: Hamisítás. Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1995, 93. A továbbiakban: Radnóti: Mintakövetés.
39 Én elvi megfontolásokból a sokszorosíthatóságának alakot tartom a megfelelőbbnek. Erre 
még visszatérek.
40  Walter Benjamin: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. Kurucz Andrea új 
fordítását átdolgozta: Mélyi József. http://www.aura.c3.hu/walter_benjamin.html. A további-
akban: Műalkotás-tanulmány. Ha külön nem jelzem, a kiemelések tőlem származnak. Ez a 
tanulmány második, 1936-ban írott változata, melyet Benjamin az eredeti, hiteles szövegnek 
(Urtext) tartott. Vö. Hansen: Aura, 337: 2. lbj. Lásd még Esther Leslie feljegyzését: http://
obsolete.com/artwork/translation.html.
41 Ez a tanulmány harmadik, 1938–39-ben jelentősen átírt változata volt. 
42 Megtekinthető a Youtube-on. 
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totta; a hat fejezet közül az a három, amelyben Benjamin is  szerepel, eredetileg 
1974-ben és 1977-ben jelent meg a Th e New York Review of Booksban.  Sontag 
„a fényképezés legeredetibb és legjelentősebb kritikusa” címet adományozta 
Benjaminnak,43 s a későbbi kommentátorok számára példát mutatott rá, 
hogyan kell Benjamin  gondolatait és mondatait az eredeti összefüggésüktől 
elszakítva, teljesen szabadon kezelni, mintha csak ősevidenciák lennének. (A tech-
nikát egyébként éppenséggel Benjamintól leste el, aki nemhogy a kontextu-
suktól, de sokszor még a szerzőjüktől is elszakította az írásaiban fölhasznált 
gondolatokat és idézeteket.)  Sontag kommentárjaira Benjamin  próféciáiról 
még visszatérek – de van itt egy különös dolog, aminek nem tudom a magyará-
zatát.  Sontag az általa 1979-ben összeállított One Way Street című Benjamin-
 kötetbe nem vette föl a Műalkotás-tanulmányt, s ami különösen érthetetlen: 
a kötet előszavában44 meg sem említi a tanulmányt, sem annak kulcsszavát, 
az aurát. Talán úgy volt vele, hogy a fotográfi áról szóló könyvében már elmondta 
erről, amit akart?

 Sontag kaserolása óta Benjamin  tanulmánya minden fotóelméleti szöveg-
gyűjtemény kötelező darabja, s nem születhet a fotográfiáról olyan, vala-
mennyire is komolyabb igényű írás, mely ne hivatkozna rá.45 Kérdés, hogy 
ez mennyiben indokolt. 

 
A Műalkotás-tanulmány nem a fotográfi áról, hanem a fi lmről szól
Ha röviden akarunk válaszolni: nem igazán indokolt, lévén a Műalkotás-tanul-
mány témája nem a fotográfi a, hanem az a politikai és tömeglélektani hatás, 
melyet a sokszorosító technikák hoztak a modern társadalmak életébe, különö-
sen a műalkotások befogadásába, megváltoztatva ezzel a kultúra szerkezetét: 
megvetették egy új, a polgári, individualista elitkultúrát felváltani hivatott, szo-
cialista/kommunista tömegkultúra alapjait. S bár mindennek kapcsán Benjamin 
a  fotóról (és érintőlegesen a hanglemezről) is beszél, alapvetően mégsem ez, 
hanem a fi lm – leginkább a szovjet fi lm – érdekli.

Ez kiderül már a tanulmány fölépítéséből és a belső arányaiból is. A Műalko-
tás-tanulmány – mint Benjamin legtöbb  írása – nem a hagyományos értekező 

43 Susan Sontag: A fényképezésről. Ford. Nemes Anna. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1981, 91. 
44 Susan Sontag: A Szaturnusz jegyében. Ford. Lázár Júlia. In uő: A Szaturnusz jegyében. 
Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002, 119–146. 
45 A történeti és kortárs Benjamin-recepcióról jó áttekintést ad Jeannene M. Przyblyski: 
History is Photography. Th e Aft erimage of Walter Benjamin. Afterimage, 1998 September/
October, 8–13. 
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próza módján épül föl; részei nem egymásra épülnek, hanem teljesen különál-
lók: olyan, mint egy kiállítás, nem pedig mint egy jól megfestett (vagy megfény-
képezett) kép. A szöveg rendezőelve ennek megfelelően a montázselv.

A Műalkotás-tanulmány – az elő- és utószóval együtt – tizenhét önálló 
„képből”, fejezetből épül föl. A fejezetek közül hatban (III., VIII–XI. és XV.) 
egyáltalán nem esik szó a fotográfi áról, s a XIV. fejezetben is csupán a fi lm előz-
ményeként – mint a zsebmozi, 
ill. a Kaiserpanoráma46 – kerül 
szóba! Olyan fejezete viszont 
nincs a tanulmánynak, amely-
ben a fi lmről ne esnék szó. Maga 
a fi lm szó – önállóan vagy szó-
összetétel részeként – a szöveg-
ben összesen 130 alkalommal 
fordul elő; ezzel szemben a fotó/
fotográfi a 8, a fénykép pedig 14, 
tehát összesen csak 22 alkalom-
mal. De ettől a szembeszökő 
aránytalanságtól eltekintve is 
világos, hogy Benjamint ebben 
a tanulmányában a fotó legin-
kább mint a fi lm előfutára érdekli – ahogyan ezt a tanulmány elején ki is mondja: 
„Ha a litográfi ában virtuálisan ott rejtőzött a képes újság, úgy a fotográfi ában 
benne rejlett a hangosfi lm.” (I/2.) 

A Műalkotás-tanulmány a fotóelmélet felől olvasva
Nem látom értelmét, hogy a tanulmány egészét, gondolatmenetét, főbb megál-
lapításait összefoglaljam és értékeljem. Erről magyarul is olvashatók kitűnő 
elemzések:  Márkus György már idézett tanulmánya mellett mindenekelőtt 
 Radnóti Sándor Benjamin-könyvére ,47 különösen annak A művészet hatása 

46 Ezekről bővebben lásd Kolta Magdolna: Képmutogatók. A fotográfi ai látás kultúrtörténete. 
http://www.fotoklikk.hu/sites/default/fi les/fm/kepmutogatok/vi_g.html; 
http://www.fotoklikk.hu/sites/default/fi les/fm/kepmutogatok/iii_d.html.
47 Radnóti Sándor: Krédó és rezignáció. Esztétikai-politikai tanulmány Walter Benjaminról. 
Argumentum Kiadó – Lukács Archívum, Budapest, 1999. A továbbiakban: Radnóti: Krédó. 
A könyv az 1970-es évek elején íródott, de Magyarországon akkor csak egyes fejezetei jelenhet-
tek meg – lásd: 197. 

Korniss Péter: A presszóban. 1992
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című fejezetére, továbbá  Radnóti Hamisítás című kötetének a vonatkozó, már 
hivatkozott fejezetére gondolok. Az általános összefoglalás helyett az alábbiakban 
a tanulmánynak egy speciális: a fotográfi a elméleti kérdései felől közelítő olva-
satát adom, és a tanulmány megállapításait is ebből a nézőpontból értékelem. 
Előtte azonban néhány általános megjegyzést mégiscsak meg kell tennem. 

A tanulmány indíttatása
Benjamin  tanulmányának olvasásakor mindenekelőtt azt kell szem előtt tarta-
nunk, hogy a tanulmány kifejezetten politikai céllal íródott: Benjamin állást 
 kívánt foglalni egyfelől Európa fokozódó fasizálódása, másrészt konkrétan 
az éppen zajló második olasz–etióp (abesszin) háború – még konkrétabban: 
a háborút támogató  Marinetti-kiáltvány, miszerint „a háború szép” –, egyszóval a 
fasizmus és a háború esztétizálása kérdésében. A tanulmány keretét e szándék 
leszögezése adja. Az Előszóban Benjamin ezt írja : 

„A továbbiakban újonnan bevezetett művészetelméleti fogalmak abban 
különböznek a használatban lévőktől, hogy tökéletesen alkalmatlanok 
a fasizmus céljaira. Ezzel szemben felhasználhatók a művészetpolitikában 
forradalmi követelések megfogalmazására.” (Előszó/3.) A tanulmány záró 
mondatai pedig: 

„Így áll a helyzet a politika fasiszta esztétizálásával. A kommunizmus erre 
a művészet politizálásával válaszol.” (Utószó/4.) 

 Radnóti Sándor teljes joggal írja ez utóbbiról: „mai szemmel és tapasztalattal 
rémületes perspektíva”48 – de miként ő, mi is fölülemelkedhetünk ezen. 
Benjamin  mindenesetre úgy gondolta, hogy a háború fasiszta esztétizálásával 
szemben „a művészetnek a jelenlegi termelési viszonyok közt végbemenő fejlő-
dési tendenciáit” kell szemügyre vennie, melyek 

„félresöpörnek számos átörökített fogalmat, mint alkotás és zsenialitás, 
örök érték és titok. Olyan fogalmak ezek, melyek ellenőrizetlen (és pilla-
natnyilag nehezen ellenőrizhető) alkalmazása a tényanyag fasiszta érte-
lemben vett feldolgozásához vezet.” (Előszó/2.) 

Magyarán: a fasizmus esztétikájának romantikus vonásait kell elméleti szinten 
eliminálnia. Ehhez pedig mindenekelőtt azt kell megvizsgálni, hogy a technikai 
reprodukció „két különböző megjelenési formája – a műalkotás reprodukciója 

48 Radnóti: Mintakövetés, 96.
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és a fi lmművészet – hogyan hat vissza a művészet hagyományos formájára.” 
(I/3.) Bennünket értelemszerűen az első témakör érdekel. 

Reprodukció vagy médiumváltás?
A reprodukció kategóriájával kapcsolatban különös kettősség él Benjamin-
ban: a  reprodukciót alapjában véve azonosnak tekinti a reprodukálttal (akár 
műalkotásról, akár csupán egy puszta látványról, például egy fi lmen megje-
lenő tájról van szó), ugyanakkor mintha maga is tisztában volna vele: a tech-
nikai reprodukció valójában már egy másik médium. Ez utóbbira utal a következő 
megjegyzése: 

„a technikai reprodukció önállóbbnak bizonyul az eredeti művel szemben, 
mint a manuális. A fénykép esetében például kiemelheti az eredeti kép 
olyan aspektusait, amelyek csak a beállítható és a szemszögét önkényesen 
megválasztó objektív számára hozzáférhetők, az emberi szem számára 
azonban nem. Vagy bizonyos eljárások segítségével – mint a nagyítás vagy 
a lassítás – olyan képeket képes rögzíteni, amelyek a természetes optika előtt 
rejtve maradnak.” (II/2.) 

Az utolsó mondat ’lassítás’ kitétele arra utal, hogy ez már nem a voltaképpeni 
fényképezésre, hanem a (Benjamin számára  ezzel azonos) fi lmfelvételre vonat-
kozik – de ez most mellékes.

Benjaminban mindezzel együtt mintha erősebb lenne az a képzet, hogy a rep-
rodukció azonos az eredetijével – vagy fogalmazzunk inkább így: mintha nem 
tartaná számon, vagy nem tartaná fontosnak az alapvető különbségeket. Mint 
írja, a reprodukció 

„lehetőséget nyújt arra, hogy elébe menjen a befogadónak, történjék 
ez akár fénykép, akár hanglemez formájában. A katedrális elhagyja helyét, 
hogy egy műbarát dolgozószobájában leljen befogadásra. A koncertte-
remben vagy a szabad ég alatt előadott kórusmű a szobában ülve meghall-
gatható.” (II/2.) 

Mondhatjuk persze, hogy ezek csak költői túlzások – de egy értekező műfaj-
ban azért nagyon zavaróak. Mert mégiscsak más dolog egy katedrális fény-
képét nézegetni, mint körbejárni vagy benne nézelődni. Mint ahogy az otthon 
meghallgatott kórusmű élménye – bármennyire nagy élmény legyen is – soha 
nem fogható az élő előadás élményéhez. Kizárt dolog, hogy Benjamin ezt ne 
 tudta volna – ám az egész dolgozatában végig úgy tesz, mintha az eredeti 
és a reprodukciója közötti különbség egyszerűen nem létezne.
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A műalkotások reprodukciója kapcsán a Rövid történetben, mint láttuk, még 
épp azon volt a hangsúly, hogy a nagy műveket csak akkor tudjuk asszimilálni, 
ha ki csinyítjük őket. (Rövid történet, 705.) Erről – nemcsak az alapgondolatról, 
de magáról a tényről, hogy a fotóreprodukció (miként egyébként a hangleme-
zen rögzített zene is) egyúttal kicsinyítés, tehát léptékváltás – a Műalkotás-tanul-
mányban egy szó sem esik. Mint ahogy arról sem, hogy a tanulmány megírásának 
idején még csak fekete-fehér reprodukciók készültek a műalkotásokról,49 a fest-

49 Technikailag az 1930-as években már lehetséges lett volna ugyan, hogy színes felvételek is 
készüljenek, de ez akkor még nagyon körülményes és drága volt. A múzeumi gyakorlatban 
a két világháború között mondhatni kizárólag fekete-fehér reprók készültek a műtárgyakról. 
(Cs. Plank Ibolya szíves tájékoztatása.)

Barta Zsolt Péter: Hajam. Kétbodony, 2004 
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mények mellett a szobrokról, ékszerekről, katedrálisablakokról stb. is, amelye-
ken tehát az eredeti mű színei eleve elvesztek. Mint ahogy elveszett – a fénykép 
és a hanglemez esetében egyaránt – az eredeti mű térbelisége is.50

Értem én, hogy a Műalkotás-tanulmány témája és gondolatmenete szem-
pontjából nem az eredeti és a reprodukció különbségei, hanem épp a hasonló-
ságuk, az eredeti mű sokszorosíthatósága, egyedi voltának – s így az ebből 
fakadó aurájának – a megszűnése volt a fontos. De azért mégsem kellene úgy 
tenni, mintha az említett különbségek nem is léteznének, vagy nem volnának 
fontosak. Épp Benjamin az, aki  a befogadás felől közelít a műalkotásokhoz – 
akkor viszont azt kellene mondania, hogy a reprodukció képes ugyan rá, hogy 
valamit visszaadjon az eredeti befogadásának az élményéből, de ez egyrészt 
soha nem lehet az élmény teljessége, másrészt eleve más a reprodukció befoga-
dói élménye, mint az eredetié. A fotó nem festmény, és nem is katedrális. 

Magyarán: a reprodukció más médium, mint az eredeti. Épp ez a lényege: 
valójában nem reprodukálja, vagyis „újra előállítja”, hanem egy másik, „kezel-
hető” médium közegébe transzponálja az eredetit; olyasmi ez, mint a zenei 
átirat. S bár a köznyelv is ezt használja, a ’reprodukció’ szó ebből a szempontból 
kifejezetten félrevezető. Ha már mindenképpen műszót keresünk rá, az adap-
táció lenne a megfelelő.

Van-e a fotónak eredetije?
Benjamin válasza  egyértelmű: nincsen. „A fényképlemezről (...) számtalan 
levonat készíthető; valódi levonatról beszélni értelmetlenség.” (IV/2.)  Radnóti 
Sándor osztja ezt a véleményt:

„azoknak a művészeteknek az ese tében, amelyek reprodukciós techniká-
kon alapulnak, vagy egyál talában nincs értelme az eredeti és a másolat 
megkülönbözteté sének, vagy legalábbis nem úgy, ahogy az unikális, 
nem sorozat szerű másolásra szánt műfajok esetében.” Példaként  Dürer 
metszeteit hozza föl: 

„Az ’eredeti’ ugyanis ebben az esetben a fadúc, amely még nem műalkotás, 
hanem éppen másolatként, és csakis akként válik azzá. Hasonló mond-
ható a fénykép vagy a fi lm negatívjáról is.”51 

50 Térhatású, sztereó hangfelvételekkel csak 1943-ban kezdtek el kísérletezni, és az 1960-as 
évek közepéig a hanglemezek monó, vagyis egycsatornás felvételek voltak. http://en.wikipedia.
org/wiki/History_of_sound_recording.
51  Radnóti: Mintakövetés, 98–99. Kiemelések az eredetiben.
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Mindez logikusnak tűnik, ám szerintem mégsem helytálló – sem a fotóra, sem 
a sokszorosító grafi kai technikákra.52 Ennek oka alapvetően az, hogy az okfej-
tésben keveredik egyfelől az ’eredetiség’ és a ’sajátkezűség’, másfelől a ’sok/több 
példányban létező mű’ és a ’másolat’ fogalma. A  Dürer által készített fadúc 
ugyanis nem az eredeti (sok példányban létező) mű, ami a fametszet, hanem 
csupán az ennek létrehozását lehetővé tevő technikai segédeszköz – ahogyan 
a negatív is csupán az (alkalmasint több példányban készült) fénykép megalko-
tását lehetővé tevő technikai segédeszköz. Továbbá: a fametszet nem a fadúc 
másolata, és a fénykép sem a negatív másolata. A képen elhelyezkedő vonalak 
és formák tekintetében – bizonyos megszorításokkal: például hogy fölcserélik 
az oldalakat, illetve a tónusrendet – „másolatnak” tekinthetők ugyan, de összes-
ségükben semmiképpen; már csak azért sem, mert más hordozón jelennek meg. 
Persze, mindkettő – a fadúc és a negatív is – rendkívül fontos segédeszköz, 
hiszen meghatározza, hogy maga a mű milyen lesz vagy milyen lehet egyáltalán, 
s ezzel egyúttal meghatározza a mű esztétikai értékeit is. A „sajátkezűség” fontos-
ságának hangsúlyozása nyilván ebből ered.

Ezzel azonban véget is ér a kétféle technika közötti analógia. Egyrészt azért, 
mert a fametszet (és a többi sokszorosító grafi kai eljárás) esetében az említett 
meghatározottság szinte teljes körű: a nyomóformáról jóllehet sok példányban, 
de alapjában véve csak egyféle nyomat készíthető. A fotográfi a esetében azon-
ban nem ez a helyzet. A fotográfi a ugyanis – ahogyan ezt már az Alapfogalmak 
fejezetben jeleztem – nem sokszorosító, hanem többszöröző képkészítési tech-
nika. A „fényképlemezről”, vagyis a negatívról elvileg valóban számtalan 
„levonat”, magyarán fénykép készíthető, a gyakorlatban azonban csak egy vagy 
csupán néhány szokott (volt) készülni. Ha a fényképről sok „másolatra” volt 
szükség, azt már nem fotográfi ai, hanem sokszorosító grafi kai vagy nyomdai 
eszközökkel, vagyis egy másik médiumba való átfordítással készítették el, rész-
ben költség-, részben pedig időkímélés végett.53 

A fotográfi ának azonban van egy rendkívül fontos újdonsága a sokszorosító 
grafi kához képest, és a többszöröző technika általam kreált fogalma valójában erre 
utal: nevezetesen, hogy ugyanarról a negatívról nem csupán több, hanem ami 
ennél sokkal fontosabb: többféle másolat/nagyítás készíthető. Ezek különböz-
hetnek egymástól már a méretükben is, de különbözhetnek a tónusrendjükben 

52 Ez utóbbiakra lásd Aleš Krejča: A művészi grafi ka technikái. Ford. Hegymegi Kiss Áron. 
Corvina, Budapest, 1985, különösen 23–38.
53 Vö. a Flusser-fejezet Eredeti és reprodukció alfejezetében mondottakkal.
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(kemény–normál–lágy), az alapszínükben (a meleg mélybarnától az acélosan hideg 
kékesfeketéig), és így tovább; mindez a másolási/nagyítási technikák, a választott 
papír, a vegyszerek, a módosító eljárások stb. függvénye. Az image, a fotó-
látvány nagyjából ugyanaz – de maga a kép már más és más lesz.

Az (analóg) fotónak igenis van eredetije – ez azonban nem a negatív, 
hanem a felvétel készítője által készített (vagy általa legalábbis jóváhagyott) 
fénykép, a szerzői kópia: ugyanis ez felel meg annak, ahogyan a felvétel készítője 
a fényképen szerette volna viszontlátni az általa megfényképezett látványt.54 
A művészi, kiállítási és/vagy műkereskedelmi céllal készült fényképek eseté-
ben ez – ha jobban belegondolunk – evidens. De ugyanez a helyzet az eredetileg 
ugyan más céllal készült, ám számunkra esztétikai szempontból utólag 
fontossá vált fényképek esetében is, például ha kiállításon kívánjuk szere-
peltetni őket; megtehetjük ugyan, hogy nem az eredeti példányt állítjuk ki, 
de akkor erre külön föl kell hívni a nézők fi gyelmét – legalábbis ha nem akarjuk 
becsapni őket.

Végül egy utolsó megjegyzés. Arra, hogy a fotográfi a médiuma nem a nega-
tív, hanem az ennek segítségével létrehozott fénykép, a legjobb példa az a – 
művészeti kontextusban egyáltalán nem szokatlan – eljárás, hogy a művész nem 
„sajátkezű”, hanem készen talált negatívo(ka)t használ a műalkotása létrehozá-
sára. Mert mitől ne lenne ez eredeti mű? 

Lehet-e a fényképnek aurája?
Benjamin  álláspontja szerint a fényképen megjelenhet ugyan az aura, de magá-
nak a fényképnek – épp az imént előadottak miatt – nem lehet aurája, lévén nem 
eredeti mű. Susan  Sontag vitába száll ezzel: „egy  Atget-felvételről is elmond-
ható, hogy van aurája, ha arra a ma már hozzáférhetetlen fotó papírra másolták, 
melyet ő maga használt.”55 Mint látható,  Sontag itt hasonlóan érvel, mint az 
előzőekben én: a korabeliséget hangsúlyozza, a korabeli és a mai (1977) 
fotópapirosok mint a fénykép médiuma közötti különbséget, mely alapvetően 
meghatározza a befogadói élményt. Ez is fontos szempont, de szerintem ennél 
fontosabb a szerzői sajátkezűség vagy jóváhagyás. Azért fontosabb, mert ugyan-
arra a fotópapírra, mint amit  Atget is használt, utólag szinte biztosan nem 
ugyanolyan másolat készül, mint amilyet  Atget készített, vagy amilyet jóváha-

54 A szerzői kópia készülhet több példányban is: ezt a műkereskedelem szériának nevezi. Lásd 
erről az Alapfogalmak fejezet vonatkozó részét.
55 Sontag: A fényképezésről, 160.
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gyott volna. Elvileg nem kizárt persze, de nagyon valószínűtlen: túl sok a máso-
lás milyenségét – a választott papíron kívül – meghatározó változók száma, 
kezdve a vegyszereken, a víz minőségén át a szárítási technikáig. De ettől 
függetlenül is – akár tetszik, akár nem – egy műalkotás aurájának az az alap-
feltétele, hogy a néző (úgy) tudja: a szerző által alkotott, illetve fotó esetén 
legalábbis általa jóváhagyott, eredeti mű van előtte.

A konkrét példától immár elszakadva, azt kell mondanunk: mivel nem 
vált be Benjamin azon  próféciája, hogy a művészetet fölszámolják a techni-
kai sokszorosítás médiumai, hanem ezek maguk is a művészet médiumává (is) 
váltak, a műalkotás szándékával létrehozott fényképekre ugyanazok az esztétikai 
szabályok vonatkoznak, mint az egyéb médiumokban született műalkotásokra. 
Lényegében ugyanezt mondja  Radnóti Sándor is: 

„A művészet világa állandó mozgás: területeket hagy el, s új területekre 
nyomul előre. Minden új korszakban, minden új helyzetben újra konkre-
tizálni kell, hogy mi művészet. Ko runkban – ha nem tévedek – éppen 
a fényképészet egyes alkotásai válnak művészetté, teremtik meg auráju-
kat, illetve támad aurájuk.”56 

Megszűnik-e a műalkotás aurája a reprodukciókban? 
Igen és nem. Az egyes reprodukciókban bizonyosan megszűnik, hiszen nyilván-
való, hogy nem az eredeti művet tartjuk a kezünkben. Az érem másik oldalát 
 Márkus György a következőképp fogalmazta meg: 

„a kanonikus ’remekmű vek’ reprodukciói, melyek ma a levelezőla poktól 
a reklámképekig vizuális környeze tünk kikerülhetetlen elemeivé válnak, 
nagy ban hozzájárulnak e művek fetisisztikus auratizálásához”.57 Ugyanez 
Radnóti  megfogalmazásában: 

„amennyire igaz, hogy a másolás sérti az eredeti műalkotás egye diségét, 
annyira igaz az is, hogy tömeges elterjesztésével szolgálja és megalapozza 
azt. (...) A reprodukálásnak és másolásnak épp annyira szerepe lehet az 
aura eloszlatásában, mint konzerválásában.”58 

Nincs ehhez mit hozzátenni.

56 Radnóti: Krédó, 165.
57 Márkus: Fantazmagória, 849.
58 Radnóti: Mintakövetés, 98. Az én kiemeléseim.
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Megfényképezhető-e az aura?
Végezetül kénytelen vagyok magamnak is föltenni a kérdést: e fejezetben eddig 
száznál is többször írtam már le az ’aura’ szót – de vajon pontosan mire is gon-
doltam közben? S vajon az olvasónak mire kell majd gondolnia, amikor ezt 
a szót látja? Igaz-e, amit a Bevezetőben írtam, hogy épp az adja e kifejezés párat-
lan népszerűségét, hogy nem lehet – és nem is kell – megmondani, hogy ponto-
san mit is jelent: ez a kommunikációt egyáltalán nem zavarja, sőt.

Miközben fenntartom, hogy az aura ebben az értelemben kiváló operacionális 
kategória, mely használhatóságát épp a meghatározatlanságának köszönheti, 
nem térhetek ki annak kimondásától, hogy speciel a fotográfi a kontextusában 
abszolút használhatatlan – legalábbis a szónak abban az értelmében, hogy 
az aura fényképen megjeleníthető volna. Valami hasonló, amit e szóval helyette-
sítünk, persze valamiképp megjeleníthető – de maga az aura mint dicsfény, mint 
valami irizáló burok, mely a dolgokat és személyeket körülveszi, egészen biz-
tosan nem jeleníthető meg fotográfi ai eszközökkel59 – legfeljebb csak a piktori-
alista fotó módján imitálható, amiről Benjaminhoz hasonlóan nekem is megvan 
a véleményem. De továbbmegyek: szerintem az eredeti, nagy műalkotásokat 
belengő „aura” is létező dolog ugyan, hiszen lehet érezni, ha az ember a köze-
lükben van – de ez sem olyasmi, ami vizuálisan is megjelenne, és pláne nem 
olyasmi, ami fényképen megjeleníthető volna. 

Mindent összevetve azt mondhatom, hogy az aura kifejezéssel – illetve ennek 
ellentétével: az aura hiányával, annak elvesztésével vagy éppenséggel tudatos 
elveszejtésével – leírhatunk, helyettesíthetünk ugyan bizonyos valóságosan 
is létező, egyéni és társadalmi, lelki és esztétikai jelenségeket és folyamato-
kat, de ezek szigorúan, csak és kizárólag helyettesítések: kijelentés formájában 
megjelenő hasonlatok. Hacsak az ember nem áll tudatmódosító szerek 
hatása alatt, vagy nem kerül ezek nélkül is egzaltált állapotba, az aura abban 
az értelemben, ahogyan Benjamin  használja a kifejezést, egyszerűen nem 
létezik – és még az említett kivételes esetekben sem jeleníthető meg foto-
gráfiai eszközökkel.

59 Az utóbbi idők ezoterikus „aurafotózása” körül túl sok a technikai és egyéb bizonytalanság 
ahhoz, hogy ezt cáfolja.    



Összegzés 

A Műalkotás-tanulmányban semmi olyan nem hangzik el a fotográfi ával kap-
csolatban, ami ne lenne benne már a Rövid történetben is. Miként ezt igyekeztem 
feltárni: Benjamin nézetei  a fotográfi áról – a komoly fotótörténeti tévedéseitől 
eltekintve is – meglehetősen problematikusak. Mindkét kulcsfogalma – a repro-
dukció és az aura – a fotográfi a felől nézve egyaránt tisztázatlan, homályos, hasz-
nálatuk sok esetben egyenesen félrevezető. 

Ezzel együtt kultúrakritikai szempontból mindkét írása rendkívül érdekes 
és tanulságos – csak ne várjuk tőlük azt, hogy a fotográfi a mibenlétéről alapvető 
dolgokat tudunk meg belőlük! Amit ugyanis erről megtudhatunk, az részint 
nyilvánvaló (például az, hogy a reprodukció megváltoztatja a mű ontológiai 
státusát), részint máshonnan is tudható (például az, hogy a piktorializmus vagy 
 Atget fellépése határkő a fotográfi a történetében). 

A fotográfi a története és mibenléte tekintetében nem leszünk sokkal okosab-
bak, ha Benjamin  tanulmányait olvassuk. Másért érdemes újra és újra előven-
nünk őket. 
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Bevallom, ha egyetlen vagy akár néhány mondatban össze kellene foglalnom, 
hogy miről is szól Susan  Sontag könyve,1 a lehető legnagyobb bajban lennék – és 
szerintem ugyanígy lett volna ezzel maga a szerző is. Könyvének ugyanis nincsen 
sem egy, sem néhány központi gondolata; ehelyett rengeteg – talán a kelleténél 
is több – apró-cseprő gondolat van belezsúfolva. A könyv páratlan népszerűsége 
épp abból adódik, hogy mindenki a kedvére 
böngészgethet benne – mint egy antikvári-
umban. Egyrészt telis-tele van jobbnál jobb 
idézetekkel – a főszöveg is, nem csak a kötet 
függeléke, az Idézetek kislexikona. (Nekem 
egyébként a szövegbéli idézetek többet mond-
tak, mint a külön csokorba gyűjtöttek.) 
Másrészt a könyv olyan, mint egy mini Ki 
kicsoda a fotográfiában. A vékonyka kötet-
ben  Sontag nem kevés: összesen hetvenegy (!) 
fotográfusról ír több-kevesebb részletességgel. 

Azt lehet tehát mondani, hogy  Sontag 
messze a legfelkészültebb, a legtöbb fotótörté-
neti tényanyagra támaszkodó szerző a fotóel-
mélet klasszikusai közül. Az embernek mégis 
az az érzése, hogy  Sontag nem előadja a néze-
teit a fotóról, hanem, jóllehet magas intellek-
tuális színvonalon, de mégiscsak cseveg róla. 
Félreértés ne essék: nem valami akadémikus 
stílust és feszes fegyelmet hiányolok; Isten 
ments! Ekkora tényanyag akadémikus bon-
colgatása olvashatatlanná tenné a könyvet. Inkább arra gondolok, hogy amikor 
 Sontag próbálja általános szinten is megfogalmazni a következtetéseit, ezek 

1 Susan Sontag: A fényképezésről. Ford. Nemes Anna. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1981. 
Az alábbiakban a zárójelek közötti oldalszámok erre a kiadásra vonatkoznak. 

Horváth M. Judit: Hernádnémeti, 1992 
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rendre egy New York-i kékharisnya falvédőszövegeire emlékeztetnek. Néhány 
példa: 

„Fényképezni annyi, mint birtokba venni a lefény képezett tárgyat”; „Fény-
képezni annyi, mint jelentőséget adni vala minek”; „Fényképen látni 
valamit annyi, mint szembetalálkozni a lappangó varázslattal”; „A fény-
képezés: lényegében be nem avatkozás”; „A fotó: a tér és az idő vé kony 
szelete”; „A fénykép bizonyíték”; „A fényképezőgép hatására mindenki 
turis tává lesz”; „A fényképész – és a fényképfogyasztó – a gube ráló nyom-
dokain jár”; „A fotós egyszerre fosztogat és oltalmaz, egyszerre vádol és 
szentesít”; „A fénykép: útrövidítés”; „A fénykép fantáziafelhő és infor-
mációpirula”; „A fénykép: a halandóság leltára”; „A fénykép a mesterséges 
rom modern megfelelője”; „A festő alkot, a fény képész közöl”; „A fénykép 
nem magyaráz; a fénykép tu domásul vesz”; „A fénykép maga a valóság”; 
„A fényképészet falánk”; „A fényképezés elégikus, alkonyi művészet”. 

Nagyon kínos ez az egész. Külön-külön is, de így egyben meg végképp. És ezek 
csak kiragadott példák! 

Itt akár abba is hagyhatnám, mégsem teszem. Mert bár  Sontag könyve a fotográ-
fi a elméleti, fenomenológiai kérdéseiben nemigen igazítja el az olvasót, a 20. század 
– főleg amerikai – fotográfi ájáról rendkívül színes és eredeti kritikai áttekintést 
ad, s ez mindenképpen fi gyelmet érdemel. Mellesleg maga a könyv eleve nem 
valami rendszerező fotóelmélet igényével – mi több: nem is könyvként – íródott. 

Tulajdonképpen hat különálló, eredetileg a Th e New York Review of Books 
(továbbiakban: NYRB) című kritikai lap számára négy év alatt írt cikk: két esszé 
és négy könyvismertetés laza füzére, melyeket úgyszólván csak az köt össze, 
hogy mindegyik fotográfi ai témájú. Tekintsük át őket, a megjelenésük s egyben 
a könyvbéli helyük szerinti sorrendben – hátha így többet megtudunk arról, 
hogy végül is miről szól ez a vékonyka kötet. 

A könyv fejezetei

I. Platón barlangjában
E fejezet eredetileg Photography címmel a NYRB 1973. október 18-i számában 
jelent meg.2 A cikk – s így e fejezet – műfaja: esszé; nincs különösebb apropója. 

2 http://www.nybooks.com/articles/archives/1973/oct/18/photography/. 
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Nem igazán lehet meghatározni a témáját sem: meglehetősen csapongó, az „erről 
még ez és ez jut eszembe” logikáját követő szöveg. Ez a stílus egyébként szinte 
magától következik a műfajból, illetve a publikáció helyéből: itt az az elvárás, 
hogy a szerző az írását minél több frappáns, meghökkentő, idézhető mondattal 
vagy félmondattal fűszerezze meg.

Ha próbálunk mégis valami közös gondolati magot keresni az ide-oda cikázó 
mondatokban, leginkább valami olyasmi kerekedik ki az egészből, hogy a foto-
gráfi a  Sontag számára azért érdekes, mert szoros kapcsolatba hozható a fogyasztói 
társadalom birtoklásvágyával: márpedig ezt – mint a kapitalista kizsákmányolás 
kellemes, ám hazug formáját – mindenképpen és haladéktalanul le kell leplezni! 
Ehhez köthetők például az ilyen megfogalmazások: 

„a fényképezőgép eszményi fegyver a bírni-vágyással teli tudat számára” 
(10.) „Igényünk, hogy fényképekkel alátámasztott való sághoz és fényké-
pekkel felfokozott élményekhez jussunk, a fogyasztói magatartás esztéti-
kai megnyil vánulása, s ennek ma mindenki rabja. Az ipari tár sadalom 
rászoktatja polgárait a képi kábítószer él vezetére; a tudatrombolásnak 
ez a legellenállhatatlanabb módja.” (32.) 

Azt hiszem, nem csupán erre az első esszére, hanem a könyv egészére is kiter-
jeszthető az a meglátás, hogy  Sontag a fotográfia különböző jelenségeinek 
kritikáján keresztül lényegében a fogyasztói társadalom ideológiája, illetve 
az ezt fenntartó alapintézmény: a középosztályi család hazugságai fölött kívánt 
bírálatot mondani. 

II. Amerika – fényképek sötét tükrében 
Ez a fejezet egy hónap múlva, a NYRB 1973. november 15-i számában jelent 
meg. Ez már nem esszé, hanem könyvismertetés: Walker  Evans és Diane  Arbus 
egy-egy albumát boncolgatja benne  Sontag.3 A cikknek eredetileg – nyilván 
 Arbus munkái miatt – az volt a címe, hogy Freak Show (Szörnyparádé). Egyéb-
ként nem lepődnék meg, ha  Sontag naplója vonatkozó köteteiből az derülne ki, 
hogy már az első fotós cikke megírására is  Arbus 1972-es nagysikerű retrospek-
tív kiállítása ihlette;  Arbus egy rövid fejtegetés erejéig – mely a fotográfi a „per-
verzitásáról” szól – föl is bukkan az első részben. (19–20.)

3 Itt és a következőkben a recenzált kötetek bibliográfi ai leírását a NYRB alapján közlöm. 
Walker Evans – introduction by John Szarkowski. Museum of Modern Art, 189, 100 plates pp.; 
Diane Arbus – edited and designed by Doon Arbus, by Marvin Israel. Aperture Monograph, 
192, 80 illustrations pp. http://www.nybooks.com/articles/archives/1973/nov/15/freak-show/.
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A könyvismertetés műfaja az amerikai – és különösen a NYRB által elvárt – 
normák szerint messze túlmutat a recenzált könyv bemutatásán és méltatásán. 
 Sontag könyvismertetéséből például alig tudunk meg valamit magáról a két 
ismertetett albumról –  Sontag ugyanis a recenzió ürügyén, illetve helyett, egy 
egész kis „Az amerikai fotográfi a története és jelentősége a 20. században” 
témájú áttekintéssel rukkol elő. Lényegében azt meséli el, hogy a Walt  Whitman 
által 1855-ben meghirdetett demokratikus kultúrforradalom sajnálatos (bár 
nem meglepő) módon elmaradt. Kiderült, hogy mégsem „maga az Egyesült 
Államok a legnagyobb költemény” – lévén hogy „az első világháború utáni 
Amerika már nyíltan elkötelezte magát a nagy üzletnek és a fogyasztásnak”. 
(58.) Ezért aztán a tárgyilagos, sem esztétikai, sem erkölcsi értelemben nem ítél-
kező, a dolgokat csupán fölmutatni akaró fotográfi ai programok is rendre 
kudarcra ítéltettek – az olyanok is, mint a Diane Arbusé.

Ez talán sokakat meglep, mert  Sontag könyve úgy él a köztudatban, mint 
aminek  Arbus szinte az abszolút főhőse – ez azonban csak részben van így. Való 
igaz:  Sontag nagy beleéléssel boncolgatja  Arbus művészetét és lelki alkatát. Nem 
véletlenül. 

„ Arbus tehetős zsidó családból származott, csiszolt beszédű, kényszere-
sen egészségcentrikus, megbotránkozásra hajlamos emberek közül, akik-
ben a szokatlan szexuális igé nyek mélyen a tudatküszöb alá szorultak, 
s akik megvetették a kockázatvállalást – ezt a goj esztelenséget.” (52–53.) 

Ez szinte önportrénak is elmegy.  Sontag tehát érti és helyesli  Arbus lázadását 
e védő, ugyanakkor fojtó és főleg unalmas világ ellen. Ugyanakkor  Arbus kitö-
rési kísérletét abszolút kudarcnak tartja, nemcsak az öngyilkossága miatt, 
hanem a fotóművészet szintjén is. 

„ Ar bus – ahelyett hogy ( Whitman demokratikus látás módjának megfele-
lően) az azonosságot mutatná ki az egymástól különböző dolgokban – 
mindenkit egyformának ábrázol.” (57–58.) 
„Számára egy furcsa emberpéldány és Közép-Amerika egyaránt egzoti kus: 
a háborút éltető tüntetők közt menetelő fi ú vagy a levittowni háziasszony 
éppoly idegen számára, mint egy törpe vagy egy transzvesztita”. (55.) 

A fejezet szerintem ott válik igazán remekké, ahol  Sontag szembeállítja  Arbus 
popos hangszerelésű (ál)naivitását a vérbő pop-művész  Warhol világával. 
Természetesen e fejezetben még sok egyébről is szó esik, de szerintem a legfon-
tosabb az, hogy  Sontag a fotográfi át itt is a fogyasztói társadalom leleplezése 
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szempontjából: mint e leleplezésre alkalmas vagy éppenséggel alkalmatlan esz-
közt vizsgálja.

III. A melankólia tárgyai
A következő rész csak öt hónap múlva, 1974. április 18-án jelent meg a NYRB 
hasábjain. Ebben hét könyvet4 ismertet  Sontag, Shooting America (Amerika 
fi lmre vétele) címmel. A cím és a recenzált könyvek többsége arra utal, hogy 
ez az előző rész szerves folytatása – de nem ez a helyzet. A cikk voltaképpeni 
témája a fotográfia mint a szürrealizmus legadekvátabb formája, mely ezen 
a téren lepipálta még az olyan előkelő vetélytársait is, mint a festészet és iroda-
lom.  Sontag mindazonáltal túlfeszíti az alaptételét:

„Azok a fotósok (jórészt volt festők), akik tudatosan a szürrealizmus befo-
lyása alatt álltak, ma éppoly kevéssé számíta nak, mint a tizenkilencedik 
századi ’festői’ fotog ráfusok, akik a képzőművészetet, a festményt má sol-
ták. Az 1920-as évek legnagyszerűbb leleményei (loveliest trouvailles) 
is – Man  Ray szolarizált képei és rayográfjai,  Moholy-Nagy László 
fotogramjai,  Bragaglia többszörösen exponált tanulmányai, John 
 Heartfi eld és Alekszandr  Rodcsenko fotomontázsai – ma már mellékes 
hőstetteknek (exploits) minősülnek a fotózás törté netében.” (64.; a fordí-
táson igazítottam.)

Azért idéztem teljes terjedelmében ezt a passzust, mert meglehetősen proble-
matikusnak tartom.  Sontag itt ugyanis a szürrealizmus ernyője alá terel egy 
sor korabeli avantgárd irányzatot és művészt, amelyeknek és akiknek – Man 
 Ray kivételével – a világon semmi közük nem volt a szürrealizmushoz.  Moholy 
és  Rodcsenko konstruktivista volt, utóbbi némi produktivista beütésekkel, 
 Bragaglia futurista,  Heartfi eld pedig leginkább kommunista-pacifi sta akti-
vista. Nem világos továbbá (az eredeti szövegben sem), hogy az utókor ítéletét 

4 “Fotografa di un’Epoca: Ghitta Carell”. Special issue of Skema Anno V, Numero 8/9, 65 pp.; 
Men Without Masks: Faces of Germany 1910-1938 by August Sander, with an introduction by 
Golo Mann. New York Graphic Society, 314 pp.; Dwellers at the Source: Southwestern Indian 
Photographs of A. C. Vroman, 1895-1904 by William Webb, by Robert A. Weinstein Grossman, 
226 pp.; In Th is Proud Land: America 1935-1943 As Seen in the Farm Security Administration 
Photographs by Roy Emerson Stryker, by Nancy Wood. New York Graphic Society, 208 pp.; As 
Th ey Were by Tuli Kupferberg, by Sylvia Topp. Links Books, 160 pp.; Down Home by Bob 
Adelman, text edited by Susan Hall. McGraw-Hill, 168 pp.; Wisconsin Death Trip by Michael 
Lesy, with a preface by Warren Susman. Pantheon Books, 264 pp. http://www.nybooks.com/
articles/archives/1974/apr/18/shooting-america/.
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az említett teljesítményekről maga is osztja-e, vagy ellenkezőleg: sajnálkozik 
felette. Mindenesetre, ha netalán úgy értette a dolgot, hogy ezek az avantgárd 
képzőművészet felől érkező kísérletek voltaképpen folytathatatlan epizódok vol-
tak a fotográfi a történetében, akár még egyet is lehet vele érteni. 

 Sontag ezek után rendre kimutatja a dokumentarista indíttatású fotográfi a 
jelesebbnél jelesebb képviselőiről, illetve a műfaj egészéről, hogy 

„a velejéig polgári magatartás eszköze lett, azé a magatartásé, melyben 
a buzgalom mellett megfér a türelem, a kí váncsiság mellett a közöny, azé a 
magatartásé, me lyet humanizmusnak neveznek, s amely eközben a nyo-
mornegyedeket találja a leglenyűgözőbb díszlet nek”. (69.) 

A fejezet végkicsengése ezek után nem is lehet más, mint egy újbalos krédó: 
„ Marx elmarasztal ja a fi lozófi át, amiért csak megérteni igyekszik a vi lágot, 
nem pedig megváltoztatni. A fényképész, aki a szürrealista elvek tala-
ján áll, még azt is hiú ábrándnak tartja, hogy megpróbáljuk megérteni 
a vi lágot; azt javasolja: gyűjtsük inkább.” (97.) 

IV. A hősi látásmód 
Hét hónap múlva, a NYRB 1974. november 28-i számában jelent meg a követ-
kező cikk, Photography: Th e Beauty Treatment (A fotográfi a: szépségápolás) 
címmel.  Sontag ezúttal öt könyvet ismertet; témájuk a fotótörténet klasszikusai: 
 Talbot,  Strand, Weston és a korai francia fotográfi a.5 Persze,  Sontag a klassziku-
sokat is arra használja, mint mindenki mást: ugródeszkának a gondolati szaltói-
hoz.

A téma ezúttal nem kisebb, mint a fotográfi a helye a művészetek: a modern 
festészet és irodalom között. Egyfelől ott áll a fotográfi a mint megszépítő, esz-
ményítő eszköz, a tömegek által kifejezetten óhajtott hazugság és önámítás eszköze. 
 Sontag előadja, hogy miután az 1855-ös párizsi Világkiállításon bemutatták 
a jónépnek a retusálatlan és a retusált negatívról készült fénykép közötti különb-
séget, egyszerre tömeges igény támadt rá, hogy az emberek lefényképeztes-

5 William H. Fox Talbot: Inventor of the Negative-Positive Process by André Jammes. Mac-
millan, 96 pp.; French Primitive Photography, introduction by Minor White, commentaries 
by André Jammes, by Robert Sobieszek. Aperture; Paul Strand: A Retrospective Monograph, 
Vol. I, Th e Years 1915-1946; Vol. II, Th e Years 1950-1968 by Paul Strand. Aperture; Th e Daybooks 
of Edward Weston, Vol. I, Mexico by Edward Weston. Aperture, 214 pp.; Th e Daybooks of 
Edward Weston, Vol. II, California by Edward Weston. Aperture, 290 pp. http://www.nybooks.
com/articles/archives/1974/nov/28/photography-the-beauty-treatment/.
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sék magukat. „Kiderült, hogy a fénykép hazudni is tud, s ez jócskán növelte 
a fényképezkedés népszerűségét.” (102.) De persze emellett ott volt a másik 
örökség is, amely elvárásainak a fotográfi a a kezdetektől igyekezett megfelelni: 
az átmoralizált igazmondás, a leleplezés igénye. „Ez utóbbit a tizenkilencedik 
század irodalmi sémáiból és az akko riban új, szabad újságírásból vette át a fény-
képezés.” (102–103.) 

 Sontag viszonylag részletesen mutatja be (és persze ezenközben le is leplezi) 
a fotográfi ai modernizmus amerikai ága:  Strand, Weston és  Siskind absztrakt 
esztétikáját, formalista szépségeszményét. Mint lendületesen – amibe azért csak 
beleépít egy kis csavart – kijelenti: 

„Az újabb fotósnemzedék pedig – a szépséggel szem látomást szembesze-
gülve – inkább a zűrzavart mu tatja be, inkább csontvázzá aszalja az anek-
dotát (annak is a kedélytelenebbjét), s egyáltalán nem pró bálja kiszűrni 
az abszolút megnyugtató, ’leegyszerűsített formát’ – ahogyan Weston 
nevezte tevé kenysége célját. Ám a tapintatlan, beállítatlan, sok szor 
goromba (harsh) fotózás minden meghirdetett célja ellenére a fénykép 
mégis szépít.” (120.)  Sontag végül visszatér vesszőparipájához: „Dacolva 
azzal az illúzióval, hogy a fénykép a megértést szolgálja, a fényképes látás 
valójá ban a szerzésre épülő viszony kialakítására ösztönöz bennünket 
a világgal”. (129.) S a slusszpoén: 

„Mi ért a humanizmus lett az uralkodó ideológia az igé nyes hivatásos 
fényképészek körében, kiszorítván a szépség hajszolásának formalista 
megokolását? Azért, mert ez az ideológia elleplezi igazságnak és szépség-
nek a fényképészet hátterében meghúzódó zűrzavarát.” (130.)
 

V. A fényképezés evangéliumai 
A következő közlemény csak több mint két év múlva, a NYRB 1977. január 20-i 
számában jelent meg, Photography in Search of Itself (Az önmagát kereső foto-
gráfi a) címmel. Formálisan nézve ez is recenzió: John  Szarkowski Looking at 
Photographs című könyvének6 ismertetése – ám ennek ürügyén  Sontag valójá-
ban a fotográfi a művészi státusáról beszél. „Nem mondhatjuk, hogy a múzeum 
megterem tette volna a múlt fotográfiájának szilárd kánonját – aminthogy 

6 Looking at Photographs: 100 Pictures from the Collection of the Museum of Modern Art 
by John Szarkowski. Museum of Modern Art, 216 pp. http://www.nybooks.com/articles/
archives/1977/jan/20/photography-in-search-of-itself/.
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a festészet esetében megteremtette. (...) Az a szerepe, hogy megmutassa: nincs 
szilárd értékmérő, nincs kanonizált hagyomány.” (161.)  Sontag ezzel maximálisan 
egyet is ért – hitvallása szerint ugyanis „a fényképészek is kolákba vagy mozgal-
makba sorolása félreértés, amely (újfent) a fényképezés és a festészet elpusztít-
hatatlan, de mindig csalóka párhuzamba állításán alapszik”. (164.) 

A magam részéről egyáltalán nem osztom Sontagnak ezt a véleményét: 
a fotográfi ai iskolák, mozgalmak, stílusirányzatok, csoportok stb. számontar-
tása pontosan annyit segít az egyes fotográfusi stílusok (Sontagot ugyanis 
ez érdekli: az egyéni különbségek) jellemzőinek meghatározásában, mint a fes-
tők, szobrászok, építészek, költők, írók, fi lmművészek stb. közötti különbségek 
fölfejtésében. Egy fi karcnyival sem többet – de nem is kevesebbet.

 Sontag intellektuálisan elég bátor ahhoz, hogy újra leszögezze, amit előtte 
már oly sokan elmondtak: „alapjában fél revezető maga a kérdés is, hogy 
művészet-e a fényképezés vagy sem.” (168–169.) Az teszi ennyire magabiz-
tossá, hogy van erre egy bombabiztos, ráadásul nem szokványos válasza – amivel 
egyébként a magam részéről maximálisan egyetértek, mert (tőle függetlenül) 
magam is valami hasonlóra jutottam.  Sontag megfogalmazásában a tétel így 
hangzik: 

„Ahogyan a nyelv, a fényképezés is esz köz, melynek segítségével (egyebek 
között) műal kotások születnek. A nyelvből egyaránt születhet tudomá-
nyos értekezés, hivatalos feljegyzés, szerel mes levél, bevásárlási lista – és 
 Balzac Párizsa. A fényképezésből születhet útlevélkép, meteoroló giai 
felvétel, pornográf kép, röntgenfelvétel, esküvői kép – és  Atget Párizsa.” 
(169.) 

Ez az, amivel maradéktalanul egyetértek – két kiegészítéssel. Az egyik, hogy az 
előadottakból az következik: az a nyelv, amelyen műalkotás születik, már nem 
ugyanaz, mint amelyen a bevásárlási lista készül – és hogy így van ez a fotográfi a 
esetén is. A másik, hogy  Atget Párizsa nem műalkotás igényével született – csak 
utólag avatták műalkotássá a teoretikusok; nem biztos, hogy jót tettek ezzel, 
sem  Atget-nek, sem a fotográfi áról való gondolkodásnak, de ez most messzire 
vezetne.  Sontag álláspontjában azonban nem is a fönt idézett gondolat az igazi 
trouvaille, hanem a következő: 

„Noha némelyik fényké pész tevékenysége beleillik a művészet hagyomá-
nyos fogalmába – ami azt jelenti, hogy rendkívül tehet séges egyéniségek 
önmagukban is értékes egyedi tárgyakat hoznak létre –, a fényképezés 
mégis kez dettől fogva táptalaja annak a művészetfogalomnak, amely 
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szerint a művészet elavult dolog. A fényképezés ereje – és központi helye 
az esztétika mai gond jaiban – éppen abból fakad, hogy mindkét művészet-
felfogást alátámasztja. De hosszú távon az az oldal erősebb, amely a művé-
szet avulttá nyilvánítá sának irányába hat.” (169.) 

Ma már tudjuk: az utolsó mondatba foglaltak végül nem váltották be a hozzájuk 
fűzött avantgárd „reményeket”. A művészet rengeteget változott, nem kis rész-
ben valóban épp a fotográfi a hatására – de (egyelőre) nem szűnt meg, s aligha-
nem ez még sokáig így lesz. 

Nem igazolta az idő  Sontag avantgárd optimizmusát abban a kérdésben sem, 
hogy a hagyományos, elitista és egyéni műalkotásban gondolkodó művészetfel-
fogással szemben

„a tömeg kommunikációs médiumok demokratikusak: gyön gítik a szakoso-
dott alkotó vagy szerző szerepét (olyan eljárásokat alkalmaznak, melyekben 
sok mú lik a véletlenen, vagy olyan gépies technikát, ame lyet bárki meg-
tanulhat)”. (170.) 

A neoavantgárdban – majd később a posztmodernben – a deklarációk szintjén 
valóban erős volt ugyan a demokratikus szellem glorifi kálása, de egészében 
mindkettő elitista maradt: nem volt, s ma sem mindegy, hogy ki az a „bárki”, aki 
antiművészként próbál meg föllépni. Ha nem eleve művész játszotta el ezt 
a szerepet, akkor a műkritikusok és a teoretikusok döntötték el, hogy valaki 
kiérdemli-e a „művészetellenes művész” rangját. Nem épp ez a demokrácia 
csúcsa – bár az sem biztos, hogy ez baj. Az viszont biztos, hogy  Sontag tévedett 
a jövő útját illetően.

 
VI. A képvilág
Öt hónapra rá, a NYRB 1977. június 23-i számában jelent meg a sorozat utolsó 
darabja: egy esszé, Photography Unlimited (Fotográfi a korlátok nélkül) címmel.7 
Témáját nem könnyű meghatározni: talán akkor járunk a legközelebb hozzá, 
ha a mindent elöntő képáradat – s ezzel kapcsolatban a valóság és a látszatvilág 
kapcsolata – körül keresgéljük. „A va lóságot nem tarthatja birtokában az ember, 
a képet igen (s az is őt).” (184.)

Nagyon zavarba ejtő írás. Van itt minden:  Balzac,  Proust, Th omas  Mann, 
 Zola,  Melville,  Nabokov; számomra csak nagyon kevéssé lett világos, hogy mi 
közük van a fotográfi ához mint olyanhoz. Ráadásul a szöveg közel fele azokat 

7 http://www.nybooks.com/articles/archives/1977/jun/23/photography-unlimited/.
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Stalter György: Bogács, 1996
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a kínai sajtókirohanásokat pertraktálja, amelyeket  Antonioni Csung Kuo című 
dokumentumfi lmje ellen intéztek;  Sontag szerint „hogy mit jelent számunkra 
a fényképezés, (...) arról semmi sem árulkodik világosabban”, mint ezek a kiro-
hanások. (190.) Ezek után ilyesféle magvas megállapításokat olvashatunk, tucat-
szám: 

„Kínában ma csupán kétféle valóság létezését ismerik el. Mi reménytele-
nül és érdekesen sokfélének látjuk a valóságot. Kínában a vitás kérdés 
olyas valami, amivel kapcsolatban ’két vonal’ létezik: egy helyes meg egy 
helytelen. A mi társadalmunk az egymástól független választási és észle-
lési lehető ségek egész skáláját kínálja.” (195.)

Nem érzem úgy, hogy sokkal okosabb lettem. Végül  Sontag most is visszaka-
nyarodik kedvenc vesszőparipájához: a ’fotográfi a mint a fogyasztói társadalom 
legfőbb támasza’ bírálatához. 

„A végső ok, amiért mindent le kell fényképezni, magának a fogyasztás-
nak a logikájában rejlik. Fogyasztani annyi, mint elégetni, fölélni – ezáltal 
létrehozni a készletek feltöltésének szükségességét. Azzal, hogy képeket 
készítünk és elfogyasztjuk őket, mind több és több képet igénylünk. (…) 
A fényképezőgép birtoklása olyas féle érzelmet képes felszítani, amilyen 
a testi vágy. S mint a testi vágy minden elképzelhető formája, ez is kielé-
gíthetetlen.” (201.)

Ám arról, hogy  Sontag végső soron mit is gondolt a fotográfi a társadalmi funk-
ciójáról, alighanem a következő passzus árulkodik a legbeszédesebben: 

„A kapitalista társadalom képekre alapozott kul túrát igényel. Töméntelen 
szórakozási lehetőséget kell nyújtania, hogy serkentse a vásárlási ked-
vet, s hogy enyhítse az osztály-, faji és nemi hovatartozásból fakadó 
emberi sérelmeket. És végtelenül sok információt kell gyűjtenie ahhoz, 
hogy jobban kiaknázza a természeti erőforrásokat, növelje a terme-
lékenységet, fenntartsa a rendet, háborúzzon, mun kát adjon a bürokráciá-
nak.” (200–201.)

 Sontag a könyvbe gyűjtött írásaiban mindenekelőtt erről: a kapitalista fogyasz-
tói társadalom szolgálatába szegődött fotográfi áról kívánta lerántani a leplet. 
Tekintettel arra, hogy a két esszé és a négy könyvismertetés a ’70-es évek 
derekán keletkezett, ez az újbalos hevület érthető, sőt, akár még rokonszenves 
is lehet. Az azonban már kevésbé, hogy ezt miért kellett ráerőszakolni a foto-
gráfi áról való gondolkodásra. 

 



Értékelés és javaslat

Susan  Sontag könyve rendkívül ellentmondásos: egyfelől a szerző fölényes 
tárgyismeretéről tesz tanúbizonyságot, s ennek megfelelően számos helytálló 
(és még több szellemes, bár vitatható) megállapítást találhatunk benne a fény-
képezésről – ugyanakkor legalább annyi, ha nem több, szimpla szamárságot 
is (már bocsánat). Van még egy jellegzetessége a könyvnek: miközben  Sontag 
meglehetősen nagy fotó- és irodalomtörténeti tényanyagot sorakoztat föl benne, 
szemlélete abszolút történelmietlen. Bár nagyon is ambicionálja, hogy különbsé-
get tegyen a 19. és a 20. századi – s az utóbbin belül a század első és második 
felében működő – fotográfusok között, és verbálisan ezt mindig meg is fogal-
mazza, valahogy mégsem érzékelteti ezeket a különbségeket: amivel szolgál, 
az inkább kronológia, semmint történelem.

Ez valószínűleg két szemléletbeli sajátosságából adódik:  Sontag mondhatni 
irtózik attól, hogy az egyes fényképészekben ne egyéneket, hanem fotóművé-
szeti irányzatok, csoportok, stílusirányzatok stb. képviselőit lássa. A fenntartás 
vagy távolságtartás jogos – az irtózás nem. A másik ok, ami miatt a fotótörténet 
 Sontag szemléletében kronológiává soványodik, a stílusában gyökerezik: abban, 
hogy ide-oda cikázik a sziporkái között. S bár a gondolatai kifejtésében az aka-
démiai szigor bizonyosan nem vált volna előnyére (s dőreség is lett volna bármi 
ilyesmit elvárni tőle, hiszen ez teljesen idegen tőle), egy kicsit nagyobb intellek-
tuális fegyelem: legalább némi ellenállás azzal szemben, hogy minden mondatában 
vibrálóan szellemes legyen, szerintem jót tett volna neki. 

Mindezek miatt azt gondolom, hogy  Sontag könyvét csak úgy érdemes oktatási 
célokra használni, ha a hallgatók már rendelkeznek bizonyos – nem is alapfokú! – 
fotó-, irodalom- és társadalomtörténeti ismeretekkel. Továbbá: érdemesnek látszik 
a valamelyest mégiscsak konkrétabb kérdéseket feszegető, eredetileg a könyvismer-
tetés műfajába tartozó fejezetekkel kezdeni, s csak azok alapos megrágása után 
rátérni a két esszére: az első és az utolsó fejezetre. Attól pedig végképp óvnám 
az olvasót, hogy túl komolyan vegye  Sontag fotóról szóló szentenciát. Ámbár: 
ha valakinek épp arra szottyan kedve, hogy ezekkel zsonglőrködjék, ám tegye! 
Történt már ennél nagyobb baj is a fotográfi áról való gondolkodásban.

A könyv pozitívuma viszont, hogy immár fotósnemzedékek sorát nevelte rá: 
próbáljanak kritikusan viszonyulni a saját munkájukhoz, legyenek tisztában 
tevékenységük társadalmi hatásaival. Magyarán: hogy felelősen viszonyuljanak 
a választott hivatásukhoz. Azt gondolom,  Sontag könyve ezért oly népszerű 
még ma is a fotográfusok körében. 
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Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy mivel kezdje a fotóelmélettel való ismer-
kedést, habozás nélkül rávágnám: a Világoskamrával!1 Egyszerűen azért, 
mert a legszebb írás, ami a fotográfiáról született, s alighanem az is marad 
az idők végeztéig. A könyv személyes hangvétele, az ebből eredő (s így érthető 
és „menthető”) elfogultságai, az egész mű érzelmi alapokra épített gondolati 
rendszere, de legfőképpen az, hogy a fotót nézegető, a fényképet kézbe vevő 
vagy egy-egy albumban hozzá vissza-visszalapozó ember ( Barthes kifejezésé-
vel a Spectator) nézőpontjából íródott, mindez egészen biztosan kedvet csinál 
a fotóról való gondolkodáshoz.

Ám az érdeklődőnek egyúttal azt is tanácsolnám, hogy amikor már kellően 
elmélyedt az elméleti szakirodalomban, olvassa el újra a Világoskamrát! Ugyanis 
rafi nált kis könyv ez: nagyon olvastatja magát. Szinte észre sem vesszük, máris 
a végére értünk, s valamiféle sajnálkozás marad utána: de kár, hogy vége – pedig 
még úgy elhallgatnám, hogy  Barthes miket mond a fotográfi áról! Nekem leg-
alábbis ez az emlékem az első olvasatról: nem  Barthes gondolatai vagy a mon-
datai maradtak meg bennem, hanem a mondatok dallama. Mintha  Barthes 
duruzsoló hangjától elkábulva, félálomban olvastam volna végig az egészet. 
Nagyon kellemes élmény – irigylem azokat, akik még előtte vannak!

A könyv megjelenésekor a Le Monde kritikusa, Hervé Guibert szinte szó sze-
rint ugyanezt tartotta a legfontosabbnak elmondani a könyvről. 

„Nem valamiféle hangos szó az, amit itt hallunk. Nem holmi arrogáns 
hang, mely azzal az igénnyel lép föl, hogy kimondja az igazságot a fotográ-
fi áról. Inkább törékeny, fi nom, megfontolt, szinte mentegetődző ez a hang” 
– kezdi a könyv ismertetését, cikkét pedig ezekkel a szavakkal zárja: 
„Meglehet, a fotográfusok nem sokat profitálnak a Világoskamrából, 
de ez az a könyv, amelyet intuitív alapon meg lehet érteni, amelyet 

1 Roland Barthes: Világoskamra. Jegyzetek a fotográfi áról. Ford. Ferch Magda. Európa Könyv-
kiadó, Budapest, 1985. Az alábbiakban a zárójelbe tett oldalszámok erre vonatkoznak. Ha külön 
nem jelzem, a kiemelések tőlem származnak.
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fogyasztani lehet a pazar, ízes zeneisége miatt, s amely az elődeinél2 mara-
dandóbb nyomot fog hagyni, mert az emlékünk róla jobban át lesz itatva 
érzelmekkel, mint amazoké.” 3

Így igaz. A Világoskamrából az első olvasás után szinte csak két dolog maradt 
meg az emlékezetemben (s azt hiszem, ezzel nemcsak én vagyok így): az egyik, 
hogy  Barthes a könyvben tulajdonképpen a nemrégiben – a könyv írásakor 
másfél éve – meghalt édesanyjának állít emléket. A másik pedig az, hogy 
 Barthes-ot igazából csak azok a fotók érdeklik, amelyeknek van punctumuk: egy 
apró részlet a képen, amelyre fölfigyel, amely őt személy szerint megérinti, 
mi több: megsebzi. 

A magyar kiadás: botrány

Ezeket a végső – és minden bizonnyal maradandó – benyomásokat csak meg-
erősíti, ha valaki (mint én is) a magyar kiadást olvassa. Sajnos nem tudok 
franciául, így nemigen volt más választásom. Most viszont, hogy a könyvről írni 
szándékozom, tehát ellenőriznem kell azokat a szöveghelyeket, amelyeket majd 
idézek,4 beszereztem a francia eredetit5 – és teljesen fölháborodtam a magyar 
kiadás trehányságain! 
 
Szövegcsonkítások
Először is: a magyar kiadásból kimaradt az ajánlás ( Barthes a könyvét  Sartre 
L’Imaginaire című könyvének emlékére ajánlotta) és a hátsó borító Zen példabe-
széde (erre az értelmezés során még visszatérek). Kimaradt továbbá az eredeti 
kiadás négy fontos függeléke. Az egyik a főszövegben csak számokkal jelzett 
fejezetek címeinek jegyzéke, magyarán: a könyv tartalomjegyzéke. A másik 
a kötetben említett fotográfusok névjegyzéke, a hivatkozások oldalszámai-
val. A harmadik a könyvhöz felhasznált szakirodalom jegyzéke, a negyedik 

2 Guibert a cikke fölvezetésében Susan Sontag: A fényképezésről és Michel Tournier: Des clefs 
et des serrures című könyvét említi; itt nyilván ezekre utal. 
3 Hervé Guibert: Roland Barthes and Photography. In Diana Knight (szerk.): Critical Essays 
on Roland Barthes. G. K. Hall & Co., New York, 2000, 115–117. Az idézet a saját fordításom. 
Az ismertetés eredetileg a Le Monde 1980. február 28-i számának 22. oldalán jelent meg.
4 Ebben feleségem, Tréfás Krisztina volt a segítségemre, amit ezúttal is hálásan köszönök. 
5 Roland Barthes: La chambre claire. Note sur la photographie. Éditions du Seuil, Paris, 1980. 
Az alábbiakban a [ ] között található oldalszámok erre vonatkoznak.
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pedig a könyvben említett fotográfusok albumai és a felhasznált fotótörténeti 
összefoglalások jegyzéke. Kimaradtak továbbá  Barthes széljegyzetei, a megadott 
szakirodalomra történt konkrét hivatkozásai is.6

Azért elképesztő ez, mert igaz ugyan, hogy  Barthes abszolút szubjektív köny-
vet írt a fotográfi áról, de nyilván nem merő akadémikus fontoskodás volt tőle, 
hogy az olvasót eligazította könyve szerkezetéről és forrásairól. Az utóbbiak 
között szerepel például Susan  Sontag könyvének francia kiadása és Beaumont 
 Newhall fotótörténeti sztenderdje, a Th e History of Photography is; a Világos-
kamra képanyagának egy része ez utóbbi könyvből származik (a többi jórészt 
a Le Nouvel Observateur egyik fotós különszámából). A források és a hivatkozá-
sok elhallgatása egész egyszerűen megengedhetetlen, mert alapinformációktól 
fosztja meg – s ezzel félrevezeti – az olvasót. Az egész eljárás a szerző – még 
az életében megjelent kiadásban kifejezett – akarata és szándéka ellenére tör-
tént, tehát teljességgel elfogadhatatlan. 

Az illusztrációk eltorzítása
Ha már a szerzői akarat lábbal tiprásánál tartunk: az is elképesztő, hogy a magyar 
kiadás szerkesztői vették maguknak a bátorságot, és két fotográfi át megvágtak, 
magyarán megcsonkítottak – egy fotográfiáról szóló könyvben! Az egyik 
Alexander  Gardner felvétele 1865-ből egy a kivégzésére váró merénylőről (109., 
[148.]), a másik Richard  Avedon 1976-ban készült felvétele A. Philip  Randolph 
munkásmozgalmi vezetőről (124., [170.]). Mindkét esetben a vágott kép „kar-
csúbb”, hosszúkás lett, ami az esztétikai megjelenésüket módosítja.  Avedon 
képéről ráadásul a vágás eltüntette a síkfi lmet szegélyező keretet, melyet a szerző 
– a felvétel dokumentum voltát hangsúlyozandó – a kép, az image szerves részé-
nek tekintett; a szerkesztők ezzel sárba tiporták a fotográfus szerzői akaratát.

Sajnálatos módon a Fényképek jegyzékében (137–138.) néhány fotó címe 
tévesen van megadva, amiről csak részben tehetnek a magyar kiadás szer-
kesztői: ők csak szolgaian átvették a francia kiadás hibás adatközléseit. A kötet 
56. oldalán szereplő André  Kertész képnek nem az a címe, hogy „A hegedűs 
balladája”, hanem az, hogy Vak zenész – még akkor is, ha a francia eredetiben 

6 Nagyjából ugyanez a helyzet szinte az összes nem francia nyelvű kiadásban is – de ez sze-
rintem nem mentség és nem is vigasz semmire. A kiadások összevetését (mely egyébként 
a magyart nem említi) lásd Geoff rey Batchen: Judging a Book by Its Cover. Cabinet, Issue 36: 
Friendship, Winter 2009/10. http://cabinetmagazine.org/issues/36/batchen.php.
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is a téves cím szerepel [189.].7 A 80. oldalon közölt  Nadar-képnek ugyanígy 
nem az a címe, hogy „A művész anyja vagy felesége” (mellesleg: hogyan is 
lehetne ez egy képcím?), hanem A fényképész felesége, és 1853-ban készült, 
amint ez kiderül a  Barthes által is hivatkozott Beaumont  Newhall: The 
History of Photography kötet képaláírásából, ahonnan  Barthes a képet átvette.8 
Ugyanígy a 69. oldalon közölt Robert  Mapplethorpe-képnek – bár a francia 
kiadásban is így szerepel [94.] – nem az a címe, hogy „Karját kitáró fiatal 
férfi ”, hanem az, hogy Önarckép,9 ami talán mégsem mindegy; a kép keltezése 
1975 (ha már a többinél szerepel, innen se hiányozzék). Egyébként mind a 
francia, mind a magyar kiadásban fordítva: a jobb és a baloldalt fölcserélve 
közölték a képet – kínos.

Még mindig a képeknél maradva: rendkívül sajnálatos, hogy a magyar 
kiadásból kimaradt a kötet nyitóképe, Daniel  Boudinet Polaroid, 1979 című 
fotója. A korabeli magyarországi viszonyokat ismerve „érthető” (bár szerintem 
nem menthető), hogy a fi nom szín- és tónusárnyalatok nyomdai visszaadására 
a magyar kiadó 1985-ben – nyilván technikai és fi nanciális okokból – nem 
vállalkozott. Azért tartom ezt sajnálatosnak, mert mégiscsak a könyv nyitó-
képéről van szó, melynek sejtelmesen erotikus hangulata az egész könyvre 
kisugárzik – legalábbis az eredeti kiadásban. 

A képen a kékeszöld elsötétítő függönyön át beszűrődő halvány derengésben 
egy ágy és rajta párna látható, vagy inkább csak sejthető. Mint a könyv egy érzé-
keny kritikusa megfi gyelte: a fotó színei egyrészt megegyeznek  Barthes anyja 
szemének színeivel, továbbá „a fényképen látható függöny olyasféle funkciót 
tölt be, mint egy színházi függöny, melynek föllebbentésével elénk tárul egy üres 
színpad, vagy éppenséggel a semmi”.10 ( Barthes ugyebár azt írja: „a Fotográfi a 
nem a Festészeten, hanem a Színházon keresztül érintkezik a művészettel.” – 38.) 
Ráadásul így, hogy a magyar kiadásban nem közölték a képet, a szöveg egy rész-
lete is a levegőben lóg: 

7 Vö. a még Kertész életében készült Kertész on Kertész kötet (Abbeville Press, New York, 
1985) 37. oldalával. 
8 Nekem a könyv 1997-es utánnyomása van meg: itt a kép a 68. oldalon szerepel. Könyvészeti 
adatait lásd a Felhasznált irodalomban
9 http://www.mapplethorpe.org/portfolios/self-portraits/?i=2.
10 Beryl Schlossman: Th e Descent of Orpheus. On Reading Barthes and Proust. In Jean-Michel 
Rabaté (szerk.): Writing the Image Aft er Roland Barthes. University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 1997, 149. Az idézet a saját fordításom. 



 BARTHES SZUBJEKTÍV FENOMENOLÓGIÁJA    |    147

„Nem vagyok fényképész, még amatőr sem, túlságosan türelmetlen 
vagyok, azonnal látni akarom, amit csináltam. (Polaroid? Ez szórakoz-
tató, de kiábrán dító; kivéve, ha igazán nagy fényképész bánik ve le.)” (14.)

Nem kétséges, hogy  Barthes itt  Boudinet-re gondolt.
A magyar kötetben közölt képanyag nyomdai minősége egyébként minősíthe-
tetlen: alig ismerhető föl, hogy vajon mi lehetett eredetileg a képeken. De erre 
már csak legyint az ember. 

Egy kapitális hiba
A végére tartogattam, amit semmilyen indokkal-kifogással nem lehet menteni, 
mert ez színtiszta kiadói-szerkesztői trehányság: a szöveg végén a magyar kiadás 

Drégely Imre: Csendélet léggyel 1–9. 1994   
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is, miként az eredeti francia, közli a kézirat keletkezésének dátumát – csakhogy 
a magyar tévesen;  Barthes nem 1975., hanem 1979. április 15. – június 3. között 
írta meg a művét! 

A fordításról
Maga a fordítás egyébként első olvasásra lendületes és szép, ami nem kis teljesít-
mény, lévén  Barthes szövege egyáltalán nem könnyű olvasmány. Csak éppen 
akkor jönnek elő a fordítási gondok, ha az ember (miként most én is) „nagyító-
val”: kicsit utánagondolva olvassa a szöveget, vagy pláne, ha összeveti az erede-
tivel. Az már az összevetés nélkül is föltűnik, hogy sok esetben lefordítatlan, 
illetve a fordítás mellett zárójelben közölt idegen szavak tarkítják a szöveget. 
Az utóbbiak főleg  Barthes szójátékainak jelzésére hivatottak, melyeket magya-
rul valóban nehéz – ha nem épp lehetetlen – visszaadni. Erre azonban a bevett 
fordítói és kiadói gyakorlat a lapalji jegyzet, nem pedig az, hogy megváltoztat-
ják a szöveget: teletűzdelik zárójelbe tett idegen szavakkal. 

Emellett vannak a szövegben körülírásokkal, illetve a szinonimák fölsorolá-
sával operáló fordítási „megoldások” és félrefordítások is. Az utóbbira néhány 
példa: a szöveg egyik kulcsfontosságú helyén a festészetutánzó fotográfi át 
megnevező piktorializmus kifejezés helyett „pikturalizmus” áll (8. – az eredeti 
14. oldalán: Pictorialisme). A könyv 65. oldalán olvasható a következő pasz-
szus: „A fi lmbéli kép nem elgondolkodtató, de számos egyéb kvalitása van, 
ezért érdekel a fotogram”. A mondatnak így nincs semmi értelme – de rögtön 
értelmet kap, ha tudjuk, hogy az eredeti 90. oldalán szereplő ’photogramme’ szó 
jelentése: ’a fi lm elemi része’, magyarán fi lmkocka.11 Ismét egy kulcsmondat: 
„Mit tudok én a fotográfi áról?”, hangzik a magyar kiadásban (14.), holott az ere-
detiben az áll: „Mit tud a testem (mon corps) a fotográfi áról?” [22.]. Most mit 
lehet erre mondani? Az egész könyv egyik gondolati alapját: a testiség centrális 
szerepét sikerült ezzel agyoncsapni! 

Végül megjegyzem, hogy a magyar kiadás közöl néhány lapalji magyarázó 
jegyzetet is a fordítótól. Ezek fölöslegesen kizökkentik az olvasót Barthes  szöve-
géből, ráadásul teljesen esetlegesek – a szöveg megjegyzetelése egyébként sem 
a fordító, hanem a kötet szerkesztőjének a dolga. 

11 Barthes az idézett szövegben a Diderot, Brecht, Eisenstein és A harmadik értelem című írá-
saira utal, melyek olvashatók magyarul is – az utóbbi alcímét szintén sikerült félrefordítani: 
„Kutatási jegyzetek Eisenstein néhány fotogramjáról”. 
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Összegezve: a magyar kiadás szövege jóllehet több, mint nyersfordítás, de ebben 
a formájában csiszolatlan, befejezetlen és ellenőrizetlen; nagy kár, hogy így 
adták közre. Csak remélni lehet, hogy egy új kiadásban orvosolják majd az 
említett anomáliákat.12 Addig viszont nincs mit tenni: ezzel a botrányos körí-
tésű és félig kész szöveggel kell beérnünk. Hogy valamennyire ellensúlyozzam 
a kiadás hiányosságait, a Függelékben közreadom a tartalom- és az irodalom-
jegyzéket. 

A könyv műfaja és szerkezete 

Új prózai műfaj 
Teljesen igaza van Barthes  magyar monográfusának,  Angyalosi Gergelynek: 
a Világoskamra „egy újfajta írásmód ígéretét és jelentős mérték ben megvalósu-
lását is jelentette”.13 Ez az újfajta írásmód alapvetően két dologban jelentkezett. 
Egyrészt a könyv szándékolt műfaji meghatározatlanságában: a Világoskamra 
nem esszé, nem is tudományos értekezés (pedig ennek kellékeivel, mint föntebb 
láttuk, bőséggel ellátta Barthes ), ugyanakkor nem is szépirodalom, holott 
a kifejtés, a stílus és főleg az első személyű fogalmazás kifejezetten erre hajaz. 
Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Világoskamrával Barthes  egy 
valóban új: az értekező és az irodalmi próza közötti, illetve az értekezést min-
denképpen – s bizonyos szempontból a szépirodalmat is – meghaladó, harma-
dik prózai műfajt dolgozott ki. 
  
A könyv felépítése
Az új írásmód formailag is szakít az eddigiekkel: mind felépítésében, mind 
az „építőelemeiben” gyökeresen különbözik tőlük. Barthes  könyvét egyszerűen 
másképp kell (vagy érdemes) olvasni, mint az eddigieket – lett légyen szó akár 
szépirodalmi, akár az értekezés műfajába tartozó könyvekről. Ezeket ugyanis – 
már ha elolvassa őket az ember, és nem csak szemezget belőlük – az elejétől 
a végéig szokás olvasni, legalábbis előszörre; később aztán vissza-visszalapozha-
tunk egy-egy különösen kedves vagy fontos részletéhez, s kedvünkre (vagy 

12 A könyvet 2000-ben újra kiadták – lényegében változatlan formában. A keltezés elírását 
korrigálták ugyan, de az említett félrefordítások változatlanul úgy maradtak, és a könyv ugyan-
úgy megcsonkítva, a Függelékek nélkül jelent meg. 
13 Angyalosi Gergely: Roland Barthes, a semleges próféta. Osiris Kiadó, Budapest, 1996, 288. 
A továbbiakban Angyalosi: Semleges próféta.
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szükség szerint) idézhetünk belőle. Barthes  könyve, a Világoskamra azonban 
ellenáll ennek az olvasási beidegződésünknek. 

Természetesen elképzelhető (mi több: ez a természetes), hogy az olvasó elő-
ször az elejétől a végéig olvassa el a könyvet. Ez azonban valami nyugtalanító 
hiányérzetet kelt az emberben: úgy érezzük, hogy jóval több van ebben a kis 
könyvben, mint ami az első olvasás után benyomásként megmarad belőle. 
Ezt a hiányérzetet – kipróbáltam – sem az újraolvasás, sem a fontos idézetek 
kigyűjtése nem oszlatja el; az utóbbiak főleg azért, mert önmagukban nemigen 
állnak meg: újabb és újabb idézeteket vonzanak magukhoz. S főleg: nagyon nem 
mindegy, hogy hol, melyik fejezetben találhatók meg a könyvben.

Miniértekezések sora 
A Világoskamra nem egységes szerkezetű könyv: 48 külön egységből, az ere-

deti kiadásban címmel is ellátott, önálló fejezetből áll. Ebben önmagában még 
nem lenne semmi meglepő – abban talán már van, hogy ezek a fejezetek 
rendkívül rövidek. Nem az akadémikus értekezés, hanem a sajtó stilisztikai 
formája ez: Barthes  sokat dolgozott a sajtónak, ahol eleve lényegre törően kellett 
fogalmaznia. De az az igazság, hogy ő nem csak rákényszerült: vonzódott is 
ehhez az írásmódhoz.14 Ezért a Világoskamra rövid „töredékekből” áll, melyek 
olyanok, mint egy-egy miniesszé – mégsem esik szét ezek puszta halmazára. 
Nemcsak azért, mert valamiképp mégiscsak egymásra épülnek, hanem azért 
sem, mert az egész könyvet összetartja egy szilárd szerkesztési elv.

Tükörszimmetria: fejezetpárok
Az rögtön föltűnik az embernek, hogy a Világoskamra két részre oszlik. Az talán 
már kevésbé, hogy a 48 fejezet egyenlően oszlik meg a két rész között – igazából 
ez csak a kötet tartalomjegyzékéből lesz nyilvánvaló. De van itt egy furaság: jól-
lehet Barthes  az első részt azzal a kijelentéssel zárja, hogy „Vissza kellett von-
nom téziseimet” (70.), a II. rész fejezetcímei semmi ilyesmire nem utalnak: sem 
visszavonásra, sem cáfolatra, de még arra se, hogy egyáltalán létezne az I. rész! 
Az viszont mégsem lehet merő véletlen, hogy a fejezetek egyenlő arányban 
oszlanak meg a két rész között. 

Sokat töprengtem ezen, mígnem egyszer valami miatt elkezdtem párhuza-
mosan olvasni a két rész első fejezetét (úgy értem: ide-oda ingázva a két fejezet 

14 Lásd Roland Barthes: Th e Grain of the Voice. Interviews 1962–1980. University of California 
Press, Berkeley – Los Angeles, 1991, 209–210.
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szövegében), majd aztán sorra ugyanígy a többit is. Így jöttem rá, hogy a könyv 
tökéletesen szimmetrikus szerkezetű: a két rész megfelelő fejezetei párba rende-
ződnek! Nem tudom, Barthes  csak utólag rendezte-e el így az egyes fejezeteket, 
vagy – amit valószínűbbnek tartok – a II. részt már eleve úgy írta meg, hogy 
a fejezetei az I. rész fejezeteire rímeljenek. Egyvalami biztos: nem véletlen a 
könyv ilyetén fölépítése, hanem tudatos szerkesztés eredménye. Nézzünk erre 
néhány példát! 

Az 1. (A fotó különleges volta) és a 25. („Egy este”) fejezetek például egymás 
tökéletes tükörképei: a formai párhuzamok csak még jobban elmélyítik a tar-
talmi különbségeket, s így nem egymás ellentéteivé, hanem ellenpontjává teszik 
őket. Megmutatkozik ez már rögtön a kezdő mondataikban is: „Egyszer régen 
a kezembe került   Napóleon legfi ata labb öccsének, Jérôme-nak egy fényképe.” 
(7.) – „Egy novemberi estén, nem sokkal anyám halála után, fényképeket ren-
dezgettem.” (73.) A két mondat szimmetrikus szerkezete szinte kiköveteli, hogy 
ellentétpárokká alakítsuk a tartalmi különbségeiket: az időpont távoli/tözeli, 
illetve meghatározatlan/konkrét; az alkalom véletlen/végzetszerű; a fotó(k) 
szereplője pedig történelmi fi gura/a legközelebbi hozzátartozó. Ugyanilyen 
párhuzam/ellenpont az is, hogy Barthes  próbálta megosztani másokkal a döb-
benetét – „Ezek a szemek, amelyeket most látok, még látták a Császárt.” (7.) –, 
de magára maradt a felismerésével. A másik rész vonatkozó fejezetében pedig 
már azt írja: ha a barátainak megmutatná az anyjáról készült képeket, „nekik 
valószínűleg semmit sem mondanának”. (74.) De tulajdonképpen alig van a két 
fejezetnek olyan mondata vagy gondolata, amelyeket ne lehetne ugyanígy pár-
huzamba – az ellentétek párhuzamába – állítani.

Nézzünk egy másik példát! Az 5. (Akit fényképeznek) és a 29. (A kislány) feje-
zetek között a könyv két kulcsszava ver hidat: a halál és a szeretet. Az 5. lényegé-
ben azt a – Barthes  számára nagyon összetett – lelki folyamatot próbálja leírni, 
amit a „lefényképezve lenni” jelent: „amint érzem, hogy célba vesz a fényképe-
zőgép lencséje, minden meg változik; máris ’pózolok’, azonnal másik ént, másik 
testet fabrikálok magamnak, előre képpé változom”; (15–16.) az eredmény: 
„Képpé váltam, azaz meghal tam, én magam vagyok a Halál.” (20.) A 29. fejezet 
ennek a tökéletes ellenpontja: a Télikertben készült képen „kizökkent az idő, 
és én végre rátaláltam [anyámra], olyannak láttam, amilyen valójában volt...” 
(82. – kiemelések az eredetiben.) Mint látjuk, az ellenpontos szerkesztés min-
den síkon – minden bináris kategóriaszinten – megjelenik: kép/valóság, múlt/
jelen, élet/halál. 
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A 21. (Satori) és 45. (A „Levegő”) című fejezetek párhuzamos olvasása kifeje-
zetten megerősített benne, hogy jó nyomon járok: a 45. fejezetben ugyanis nem-
csak a 21. egyik kulcsszava, az ’őrült’ ismétlődik meg, hanem a szöveg egy 
kulcsfontosságú helyén még a fejezet címe is! A Télikertben készült képről ezt 
írja Barthes:  „ez a fénykép nem egyszerűen hasonlított [anyámra], ez jelentette 
számomra a hirtelen ébredést, megvilágosodást, a satori-t, azt a pillanatot, 
amikor a szó elakad.” (123.) 

A 24. (Az eddigiek cáfolata) és a 48. (A megszelídített fotográfia) fejezetek 
is egymás tükörképei. Az első részt Barthes  azzal zárja, hogy a hedonista, 
élvezkedő attitűd nem vezet el a Fotográfi a megértéséhez. „Mélyebbre kellett 
ásnom önmagamban.” (70.) A 48. fejezet kissé összetettebb, hiszen nemcsak 
az első rész, hanem egyúttal az egész könyv lezárására hivatott – ennek ellenére 
teljesen világos a gondolati párhuzam. Barthes a  fejezet (és a könyve) végén 
álnaiv módon úgy tesz, mintha valódi alternatíva volna, amiről beszél – holott 
a kérdés valójában nem is kérdés: „Nekem kell eldöntenem, hogy a tökéletes 
illúziók művelődéstörténetileg kialakult kódjának megfelelően értel mezem, 
amit [a fotó] ábrázol; vagy a módosíthatatlan, visszavonhatatlan valósággal 
nézek szembe köz vetítésével.” (135.) 

Summa summarum: a könyv intellektuális feldolgozását jelentősen meg-
könnyíti, ha párhuzamosan olvassuk újra az I. és a II. rész megfelelő fejezeteit. 
A gondolati rímek és ellenpontok sokat segítenek e gördülékeny és elegáns, 
ám valójában nagyon nehéz és szövevényes szöveg megértésében. 

A könyv jelentéssíkjai

A személyesség síkja
Az anya emléke
Ha túl vagyunk az első olvasás élményén, és immár az értelmezés igényével – a szö-
vegtől némi távolságot tartva – újraolvassuk a könyvet, több érdekes felfedezést 
tehetünk. Az első mindjárt a fölvezetésben említett olvasói alapélményre vonat-
kozik, miszerint Barthes a  könyvében tulajdonképpen az anyjának állít emléket. 
Ez ugyanis nincs egészen így.

Az I. részben Barthes  mindössze kétszer említi az anyját – azt viszont itt még 
nem közli, hogy az anyja nemrégiben halt meg, sőt. Mindkét esetben csúsztat 
egy kicsit: jelen időben fogalmaz, mintha az anyja még élne, pedig a valóságos 
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helyzetnek a múlt idejű vagy feltételes módú fogalmazás felelt volna meg. 
Először azzal összefüggésben említi az anyját, hogy mennyire feszélyezi őt, 
ha fényképezik. 

„Sajnos, a Fotográfi án is arra ítéltettem, hogy mindig legyen valamilyen 
arcom, testem soha nem jut el nulla fokára, ezt senki nem adhatja meg 
neki. (Talán csak az anyám. Mert nem a közöny teszi könnyeddé, termé-
szetessé a képet, hanem a szeretet, a végtelenül nagy szeretet.)” (17.) 

A második említéskor, egy 19. század derekán készült fotó kapcsán, a követ-
kezőket mondja:

„A számomra oly kedves táj lé nyege tehát az, hogy: heimlich. Anyámat 
(aki egyáltalán nem nyugtalanító) idézi fel bennem.” (48.)

Miért tesz úgy Barthes a  könyv I. részében, mintha az anyja még a könyv meg-
írásakor is élne? Még ha nem mondja is ki, miért nem jelzi legalább a fogalma-
zásmóddal, hogy már meghalt? Alighanem azért, mert a gyász, a túlságosan 
személyes hang nem illett volna bele a könyv szerkezeti retorikájába. 

A II. rész első mondata: „Egy novemberi estén, nem sokkal anyám halála 
után, fényképeket rendezgettem.” (73.) Tökéletes, mondhatni  prousti felütés. 
Ezután Barthes  elmondja: „’Egy kis kötetet’ akartam írni anyámról – mint 
Valéry – ’egyedül saját magamnak’ (egyszer talán meg is írom, és ha kinyom-
tatják, anyám emléke legalább addig él, amíg az én hírnevem).” (Uo.) Hogy 
is van ez? A Világoskamra ezek szerint nem az a könyv, amit meg akart írni 
az anyjáról – de akkor micsoda? Másképp fogalmazva: igaz-e, hogy ez a 
könyv az anyjáról szól? A könyv első felére, láttuk, nem igaz – de vajon igaz-e 
a második felére? Hogy erre felelhessek, először nézzünk egy kis statisztikát!

A II. részben sokszor: összesen 47 alkalommal fordul elő az „anyám” szó, így 
azt lehetne mondani, hogy a könyvnek ez a fele valóban Barthes  halott anyjáról 
szól. Csakhogy a 47 említésből 29 (62%) az első hét fejezetre (a II. rész terjedel-
mének egynegyedére, 13 szövegoldalra) esik, az ezt követő 17 szövegoldalon 
mindössze egyszer szerepel a szó, a további 17 említés pedig szinte szabályos 
ismétlődésekben oszlik meg a fennmaradó 23 szövegoldalon: nagyjából 
minden három oldalra jut két említés.

A halott anya mint téma tehát rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg a könyvben: 
Barthes  intenzíven mindössze a könyv 1/8-án foglalkozik vele, a könyv 2/3-ában 
viszont szinte meg sem említi – az olvasóknak (ide értve a „hivatásos” olvasókat 
is) mégis az a benyomásuk, hogy az egész könyvnek ez az egyik fő témája. 
Hogyan lehetséges ez?
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A két kulcsszó
Barthes a  könyv egyik nagyon fontos helyén a következőket írja: 

„Megértettem, hogy ezentúl azt kell vizsgálnom, ami a Fotográfi ában 
evidens, s nem az élvezetből kiindulva, hanem az zal összefüggésben, amit 
romantikus szóval szeretetnek és halálnak hívunk.” (84.) 

Két olyan kulcsszót nevez itt meg Barthes,  amelyek közül az egyik eleve kötődik 
az anyjához, a másikat pedig erős retorikával, ismétlésekkel, majdhogynem 
sulykolással kapcsolja hozzá („szeretett lény”, „szeretett arc”, „a szeretett lény 
igazi arca” stb.).

Ám egyik fogalom sem kizárólag az anyjához kapcsolódik, hanem szinte 
szétterül a szöveg egészén. A ’szeret’ szó az I. részben 31, a II.-ban 39 alka-
lommal fordul elő; a ’halál’ szó 11, illetve 36 alkalommal, a ’meghal’ pedig 1, 
illetve 5 alkalommal. Az olvasóban tehát azért marad meg az a benyomás, 

Stalter György: Hejőpapi, 1994 
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mintha az egész könyv Barthes  halott anyjáról szólna, mert a hozzá kapcsolódó 
két kulcsszó jóllehet nem egyenletesen, de a szöveg egészét átitatja. Egyfajta 
jelentésátvitelről vagy inkább érzelmi átsugárzásról van tehát szó. Teljesen nyil-
vánvaló ez például a halállal való összefüggésben, hiszen – mint láttuk – a könyv 
első felében ez nem kötődhet Barthes  anyjához. Viszont miután a könyv végére 
értünk, visszamenőleg úgy érezhetjük, mintha áttételesen az első pillanattól 
kezdve erről: az anyja haláláról, a gyászról lett volna szó. Pedig nem.

Az anya mint minta
Barthes a  Világoskamrában mindig nagyon szépen: fölindultan, szinte extati-
kusan ír az anyjáról. Ha összeolvassuk ezeket a szöveghelyeket, az derül ki belő-
lük, hogy Barthes a  szeretett lényben mindenekelőtt önmaga ellentétét látta. 
Az anyja például hagyta, hogy fényképezzék, „mert attól félt, hogy a vissza-
utasítás ’magatartássá’ merevül”; „Ő nem küszködött saját képével, mint 
én az enyémmel, ő nem pózolt.” (77.) Egyébként is olyan attribútumokkal 
ruházza fel az anyját, amelyek elérhetetlenné teszik: ő a Legfőbb Jó, aki mindig – kis-
lány korától kezdve egész életén át – a teljes ártatlanság állapotában volt.

„Jóságát nem lehetett besorolni semmiféle kategóriába, legföljebb az evan-
géliumi morállal mutatott némi hasonlóságot, teljesen egye di volt; sem-
mivel nem tudnám jobban meghatá rozni ezt a jóságot, mint (többek 
között) azzal, hogy közös életünk során soha nem tett egyetlen ’megjegy-
zést’ sem.” (79.)  

– mármint Barthes  homoszexualitására, amiről soha nem beszéltek, de mivel 
együtt éltek, ez nyilván nem maradhatott rejtve előtte. Barthes- nak ez a félmon-
data visszautal a szöveg egy olyan helyére, melyet föntebb idéztem már, de nem 
ebben az összefüggésben – most azt emelném ki, hogy itt Barthes a  bűntudatá-
ról számol be: 

„Sajnos, a Fotográfi án is arra ítéltettem, hogy mindig legyen valamilyen 
arcom, testem soha nem jut el nulla fokára, ezt senki nem adhatja meg 
neki. (Talán csak az anyám. Mert nem a közöny teszi könnyeddé, termé-
szetessé a képet, hanem a szeretet, a végtelenül nagy szeretet. Soha nem 
látszunk annyira körözött bűnözőnek, mint egy ’objektív’, Fotomaton fény-
képen.)” (17.) 

Barthes  tehát leginkább azt az embert siratta az anyjában, aki tökéletesen elfo-
gadta őt, aki mellett nem kellett bűnösnek éreznie magát a szexuális vonzó-
dása miatt.
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Homoerotikus utalások
Mint azt életrajzírójától, Louis-Jean  Calvet-től tudjuk,15 Barthes  egész életében 
rendkívül diszkrét volt a homoszexualitását illetően – mind a magánéletében 
(a barátai többsége nem is tudott róla, s még sejteni is csak kevesen sejtették), 
mind az élete nyilvános szféráiban, köztük az írásaiban. Barthes  egyetlenegy-
szer, 1975-ben beszélt erről nyíltan: 

„H istennő: rendszerint alábecsülik a perverzió (jelen esetben a két H: 
homoszexualitás és hasis) gyönyörpotenciálját. A Törvény, a Tudomány 
és a Közvélekedés (Doxa) vonakodik elismerni, hogy a perverzió egész 
egyszerűen boldoggá tesz, közelebbről valami többletet produkál: érzéke-
nyebb, figyelmesebb, fesztelenebb, vidámabb vagyok – és épp ebben 
a fokozásban találjuk meg a különbséget (következésképp: az Élet Szöve-
gét – az életet-mint-szöveget).”16 

Azok a barátai, akik tudtak a dologról, úgy vélték: Barthes  mindenekelőtt 
az anyja előtt titkolja a nem szokásos szexuális orientáltságát, s azt várták, hogy 
Barthes az  anyja halála után majd megnyílik ezen a téren – ez azonban nem 
következett be. Illetve: egy kicsit mégis.

A Világoskamra egyik – talán nem a legfontosabb, bár Barthes  számára 
bizonyára nagyon fontos – olvasata éppen az, hogy ebben a művében ha nem 
is nyíltan, de könnyen dekódolható formában színt vall a homoszexuális vonzal-
mairól. Ennek nyilvánvaló jelei például a következő szöveghelyek: 

„Szép a kép, szép a fi ú is”, mondja  Gardner fényképéről. (108.) 

„Az egyik hajósinas fura mód  Brazza combjára tette kezét, ebben az illetlen 
mozdulatban minden megvan, ami ahhoz kell, hogy magára vonja tekin-
tetem”. (59.)

„Ez a kinyújtott karú, ragyo gó mosolyú fi ú (valószínűleg  Mapplethorpe 
személyesen17) maga a derűs erotika, pedig egyáltalán nem akadémikus 
szépség, és félig kinn van a kép ből; ez a fotó arra indít, hogy különbséget 
tegyek a nehéz, pornográf és a könnyed, jó erotikus vágy között.” (68.)

15 Louis-Jean Calvet: Roland Barthes. A Biography. Polity Press, Cambridge, UK, 1994, 177–
179. A továbbiakban: Calvet: Biography. Az innen vett idézetek a saját fordításaim. 
16 Roland Barthes by Roland Barthes. University of California Press, Berkeley – Los Angeles, 
1977, 63–64. Kiemelések az eredetiben. A továbbiakban Barthes by Barthes. Az innen vett idé-
zetek a saját fordításaim. 
17 Biztosan – lásd a 9. jegyzetet.
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Mazochizmus
Ez az erotika kapcsolatba hozható a várt és vágyott fájdalommal: a mazochiz-
mussal (s így áttételesen a punctummal) is. Barthes egy  helyütt azt mondja, hogy 
akit fényképeznek, az „a szenvedő áldozat, De  Sade szavával, a cél tábla.” (19–20.) 
Barthes még  három helyen utal erre: „akit vagy amit fényképeznek, az a cél-
tábla” (14.), majd a „céltáblahelyzetet” említi (89.), végül azt mondja: a fotográ-
fi a néha olyan, mint „célzás céltábla nélkül”. (126.) Egy helyütt pedig – és nem 
is akárhol: a könyv záró fejezetében (A megszelídített fotográfi a) – ezt írja: 

„menjenek be New Yorkban egy pornólokálba: nem magát a bűnt látják, 
csak a bűn élőképeit ( Mapplethorpe innen merítette néhány fotóját). 
Mintha az ott lelán colt és önmagát korbácsoló névtelen szereplő (aki 
soha nem színész) csak a szado-mazochistáról kialakult sztereotip képpel 
azonosulva tudná elképzelni élvezetét: előbb a kép, aztán az élvezet – íme, 
a nagy változás.” (133–134.) Barthes végül  így kiált föl: „töröljük el a képe-
ket, mentsük meg a pillanat nyi (közvetítés nélküli) Vágyat.” (134.)

Szerepcsere
Barthes  könyvén végighúzódik az erotikus vonulat – és különös módon kapcso-
latba hozható az Anya fi gurájával is. Nem úgy, hogy az anyja lenne a tárgya, 
hanem épp ellenkezőleg: Barthes  mintegy helyet cserél a saját anyjával,18 meg-
fordítja az anya-gyermek viszonyt. 

„Ápoltam, míg beteg volt, odanyújtottam neki a teáscsuprot, ezt jobban 
szerette, mint a csészét, mert könnyebben tudott inni belőle; kislányom 
lett, ugyanaz a gyermek, aki anyám lényegi tulajdonságait kifejezve nézett 
vissza rám első fényképé ről. (...) Végül saját nőnemű gyermekemnek tekin-
tettem anyámat; (...) én, akinek soha nem volt gyermeke, betegségében 
saját anyámat szül tem meg.” (82–83.) 

E szerepcserében benne van az is, hogy Barthes  önmagára mint nőre gondol 
– és benne van az is, hogy a szerepcsere révén valamiképp részesülhet azokból 
a tulajdonságokból, amelyekkel az anyját fölruházta. És még valami: Barthes, 
aki  gyermeket nemzeni nem akart, szülni viszont nem tudott, ezzel a paradox, 

18  Az alábbiakat vö. Margaret Olin: Touching Photographs. Roland Barthes’s “Mistaken” 
Identifi cation. Representations, Fall 2002, 99–115., különösen 112. A tanulmányban azon-
ban sem a sexual, sem az erotic szó nem fordul elő. A továbbiakban Olin: Touching. Az innen 
vett idézetek a saját fordításaim. 
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minden tekintetben képtelen helyzettel jelenti be, hogy kész a halálra. Nem én 
dramatizálom túl ezt a helyzetet! Barthes az, aki  így folytatja az iménti idézetet: 

„Amikor meghalt, nem volt többé semmi okom arra, hogy a faj mint 
legfelsőbb Élő (a spe cies) előírt menetrendjéhez igazodjam. Egyéni éle-
tem soha többé nem válhat egyetemessé (hacsak nem utópisztikusan, 
az írásnak köszönhetően, mert ettől kezdve életemnek már csak egy 
célja van, az írás). Nem maradt más hátra, mint hogy várjam teljes, egy-
értelmű halálom.” (83.) 

Valószínűleg másképp olvasnánk a Világoskamrát, ha ezek után Barthes még 
 vagy tíz-tizenöt-húsz évet él. A sors azonban másképp akarta (vagy csak meg-
hallgatta őt?): könyve tiszteletpéldányait még épp csak elküldhette a barátainak, 
amikor 1980. február 25-én egy teherautó elütötte; kórházba került, majd egy 
hónapra rá, március 26-án meghalt.19 

A szellemi síkok 
Volt már szó róla, hogy a Világoskamra a szépirodalom és az értekező próza 
határmezsgyéjén született. Ám mivel a magyar kiadás a könyvet mint értekezést 
kiherélte, a magyar olvasó inkább csak amolyan furcsa kisregénynek vagy böl-
cselkedésekkel megtűzdelt emlékezésnek olvassa a könyvet, különösen annak 
II. részét – pedig nem az. Barthes igen  komoly elméleti alapozást is adott a köny-
vének. 

Jóllehet Barthes könyve  legelején azt írja: „ontológiai sóvárgás” fogta el, hogy 
megtudja, mi a fotográfi a „önmagában” – könyve alapjában véve nem a fotográ-
fi a ontológiája, még csak nem is a fenomenológiája. Továbbmegyek: a könyv 
valójában nem is a fotográfi áról szól, hanem ennek ürügyén sok minden másról 
– ami persze érthető, hiszen nincsen önmagában vett fotográfi a; a fotó mindig 
valaminek a fényképe. Csakhogy Barthes-ot még  a fényképekben sem maga 
a fotográfi a érdekli, hanem az, ami a fényképeken van: amit ábrázolnak. Ponto-
sabban az, hogy mit tud kezdeni mindazzal, ami a fényképeken van. Egyrészt 
a képeken látható fi gurák megjelenésével, alakjával, gesztusaival, ruházatával, 
az arcával és persze mindenekelőtt a tekintetével. („Szeretném, ha valaki meg-
írná a Tekintetek történetét.” – 18.) És hogy mit tud kezdeni mindazzal, amit 

19 A részletekről – előzmények, a halál napjának történései, a sajtó reagálásai, a temetés stb. 
– lásd Calvet: Biography, 246–254.
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ismeretlenül is tud a képek szereplőiről: legfőképpen azt, hogy többnyire már 
mind halottak, vagy ha mégsem, hamarosan meg fognak halni.

Tanatológia
A Világoskamra központi témája nem a fotográfi a, hanem a Halál. A nagybetűs 
Halál. Barthes számára  minden bizonnyal a személyes veszteség is fölnagyította 
a halál fontosságát – amit viszont intellektuálisan is próbált földolgozni. 

Barthes  életrajzából tudjuk, hogy nem sokkal az anyja halála20 után egy hosz-
szú rádióinterjú készült vele, amelyben az őt foglalkoztató témákról beszélt. 
Az interjút öt részben sugározták;21 a harmadik rész témája „a kép gyönyöre”: 
a fotográfi a volt. Barthes ebben  ezt mondja:

„Amit lenyűgözőnek tartok a fotográfi ában, ami a mai napig lenyűgöz 
benne, az valamiképp a halállal van összefüggésben. Az érdeklődésemet 
iránta, hogy őszinte legyek, minden bizonnyal a nekrofília befolyásolja: 
az a varázslatosság, hogy valami, ami meghalt, úgy jelenik meg, mint ami 
élni akar.”22 

Barthes a  Világoskamra irodalomjegyzékében megadja Edgar  Morin Az ember 
és a halál című tanatológiai könyvét is, és a szöveg két helyén, a (magyar kiadá-
sokból hiányzó) széljegyzetekben hivatkozik is rá. Az egyik a 29. (A kislány) 
fejezetnek az a része, ahol Barthes arról  beszél, hogy a „halál a faj könyörtelen 
győzelme” az egyén fölött. (84., [113.]) A másik a 38. (A lapos halál) fejezetnek 
az a passzusa, ahol a 19. század második felében kezdődő „halálválságról” van 
szó. (105., [144.])

Zen
Barthes a könyv  kitüntetett helyein hivatkozik a Zen tanításaira. A hátsó borí-
tón – a szerző arcképe helyén23 – az eredetiben egy példabeszéd olvasható: 

„  Marpa mélységesen szomorú volt, amikor a fiát megölték. Az egyik 
tanítványa ezt látva így szólt hozzá: ’Mester, te mindig azt tanítottad 
nekünk, hogy minden puszta illúzió. Hát a te fi ad halála kivétel lenne? 

20 Henriette Binger Barthes 1977. október 15-én, nyolcvanötödik életévében, hosszas beteg-
ség után hunyt el. Calvet: Biography, 225.
21 1977. december 5-én és 6-án, illetve 1978. február 23., 24. és 25-én. Calvet: Biography, 219.
22 Calvet: Biography, 220.
23 Vö. Victor Burgin: Re-reading Camera Lucida. In uő: Th e End of Art Th eory. Macmillan, 
London, 1986, 91–92. A továbbiakban Burgin: Re-reading.
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Az nem puszta illúzió?’   Marpa erre így válaszolt: ’Valóban így van, de az 
én fi am halála szuper-illúzió.’”24

A másik, nagyon hangsúlyos hely a könyv 2. fejezete (A besorolhatatlan fotó), 
amelyben Barthes a  fotográfi ára vonatkozóan különböző defi níciós megközelí-
tésekkel próbálkozik – köztük ezzel is: 

„A valóság jelölésére a buddhizmus a sunya (űr) szót használja, vagy egy 
még kifejezőbbet, a tathátá-t (valóságosnak, ilyennek lenni); tat szanszk-
ritul azt jelenti: az, a kisgyermeknek azt a mozdula tát idézi, amikor a gye-
rek ujjal rámutat valamire, és úgy mondja: az. A fénykép is mindig 
egy ilyen mozdulat kifejezője, azt mondja: az, ez az, ilyen!, de nem mond 
semmi mást”. (8–9.) 

Barthes itt Alan  W.  Watts könyvére hivatkozik.25 Talán nem véletlen, hogy 
Barthes a halál  témakörében a buddhizmus felé (is) tájékozódott: a lélek-
vándorlás tana – ha valaki elfogadja – elősegítheti a belenyugvást a halál meg-
másíthatatlan tényébe. Aki nálam otthonosabban mozog ezen a téren, valószínűleg 
számos egyéb összefüggésre is rábukkan. Ehhez kitűnő kiindulópont lehet 
 Angyalosi Gergely könyvének Jelország című fejezete.26 

 Lacan 
Az előző idézet közvetlen előzménye a könyv magyar kiadásában így hangzik: 
„A fénykép maga az abszolút Különösség, a feltét len, fakó, ostoba Esetlegesség, 
(…) maga a fáradhatatlanul testet öltő Alkalom, Találkozás, Valóság.” (8.) 
A kiemelt rész helyén az eredetiben ez olvasható: „bref, la Tuché, l’Occasion”, 
vagyis: „röviden a Tükhé, az Alkalom”. [15.] Továbbá az eredetiben egy széljegy-
zet is található: „ Lacan 53–66”, ami visszautal az irodalomjegyzékre: „ lacan 
(J.), Le Séminaire, Livre XI, Paris, Seuil, 1973.” [186.] Az imént az eff éle fordítói 
és közreadói gyakorlatot neveztem intellektuális kiherélésnek.

Akit a Világoskamra  lacani gyökerei érdekelnek, annak kiindulásul Margaret 
Iversen alapos tanulmányát27 ajánlom elolvasásra. Megjegyzem még, hogy 
Margaret  Olin, miközben úgy látja, hogy „a punctum  lacani ellenpontja a 

24 Csögyam Trumpa: A szellemi materalizmus meghaladása. Ford. Erdődy Péter. Farkas 
Lőrinc Imre Könyvkiadó, [h. n.], 1998, 47–48.
25 Alan W. Watts: A zen útja. Ford. n. Polgár Kiadó, [h. n.], 1997, 79.
26 Angyalosi: Semleges próféta, 153–180. 
27 Margaret Iversen: What is a photograph? Art History, September 1994, 450–463. 
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tekintet, mely rabul ejti a szemet”,28 másfelől a Világoskamra egyik fő szer-
vező eleméről, az átvitelről – teljes joggal – azt mondja, hogy ez legalább 
annyira freudi, mint  lacani. Magyarán: a könyv értelmezése során a  lacani 
pszichoanalízis mellett érdemes a freudit is fi gyelembe venni. 

 Sartre,  Lyotard,  Husserl
Ami  Sartre hivatkozott könyvét, a Képzeletet illeti, ebben találtam egy mon-
datot, mely akár Barthes  könyvének a mottója is lehetne: „Nem számít, meny-
nyi ideig nézek egy képet: semmi olyat nem fogok benne találni, amit nem én 
helyeztem oda.”29 Mint ahogy a következő idézet is közvetlen kapcsolatba hoz-
ható Barthes  könyvével (jóllehet ő nem hivatkozik rá): 

„ha hirtelen egy olyan kép bukkan föl előttem, amelyen egy általam sze-
retett halott személy látható, nem szükséges, hogy a szívemben lévő fáj-
dalmat ’redukáljam’: ez ugyanis a kép része, annak közvetlen következmé-
nye, hogy a kép nem-létezőnek ábrázolja tárgyát.”30 

Bizonyára még számos eff éle „áthallás” van a Világoskamra és a Képzelet között 
– nem véletlenül ajánlotta Barthes a  könyvét éppen  Sartre e műve emlékének.

 Lyotard Fenomenológia című könyvével kurtán-furcsán bánik Barthes: 
 mindössze egyetlen félmondatát idézi. „Fényképeimben mindig, mindvégig 
volt ’valami valamilyen’, azaz átlagos”. (27. – az eredetiben: „quelque chose 
quelconque” [40.]).  Azt is csak Barthes  széljegyzetéből lehet tudni, hogy ez egy-
általán egy  Lyotard-idézet – bár a 8. fejezet címe (Könnyed fenomenológia), ahol 
szerepel, voltaképpen utal rá. Mint ahogy  Lyotard könyvére – és annak egyik 
fő témájára:  Husserl fenomenológiájára – utalnak a fejezet olyan fogalmai is, 
mint a fotográfi a eidetikus tudománya, ami a  Lyotard-könyv egyik alfejezeté-
nek a címe, vagy a redukálás, ami egy másik alfejezet címe, vagy az érzelmi 
intencionalitás, mely egy harmadiké.

Szubjektumtudomány
Barthes legfőbb  ambíciója az volt, hogy egy új tudományt alapozzon meg a 
könyvével – melynek nem a fotográfi a a tárgya, még csak nem is a halál, hanem 
a szubjektum. 

28 Olin: Touching, 110.
29 Jean-Paul Sartre: Th e Psychology of Imagination. Carol Publishing Group, New York, 1991, 
11.A továbbiakban Sartre: Imagination. Az innen vett idézetek a saját fordításaim. 
30 Sartre: Imagination, 17.
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„Én (...) mindig meg akartam magya rázni hangulataimat: nem azért, 
hogy igazoljam őket, nem is azért, hogy saját egyéniségemet tol jam 
előtérbe, hanem éppen ellenkezőleg azért, hogy fölkínáljam, átnyújtsam 
ezt az egyéniséget egy olyan tudománynak, amelynek a szubjektum a tár-
gya. (...) Meg kel lett próbálnom.” (24.)

Innen ered a Világoskamra egészét átjáró, szokatlanul szubjektív megközelítése 
a könyv deklarált tárgyához: a fotográfi ához és főleg a bemutatott fényképekhez. 
Ez a szándékoltan végsőkig vitt szubjektivitás, ismétlem, nemcsak a könyvnek 
az anyjáról szóló passzusait jellemzi, hanem ez határozza meg az egész könyv 
hangvételét – és intellektuális karakterét. Ezért van az, hogy egyfelől a testiség, 
a szexualitás, az erotika, másfelől (és ezekkel összenőve) a gyász, az „őrület”, 
a vágy és a szeretet dominál benne. 

A „fotótudomány” negligálása
Barthes-ot  úgyszólván egyáltalán nem érdekelte a fotográfi a tudományos, 
illetve valamennyire is rendszerező megközelítése. Legalábbis erre kell követ-
keztetnünk két tényből. Az egyik az, ahogyan a fotós szakirodalom akkoriban 
megjelent két alapmunkájával: Gisèle  Freund, illetve Susan  Sontag könyvével 
bánik.  Freund könyvére31 két helyen is hivatkozik ugyan, de mindkettő megle-
hetősen súlytalan: az egyik azzal kapcsolatos, hogy sok kommünár az életével 
fi zetett azért, hogy lefényképeztette magát a barikádokon, (16.) a másik pedig 
azzal, hogy a régi fényképészek fejtámaszt használtak a portrék elkészítéséhez. 
(19.) Azért  Freund könyvében ennél több van! 

 Sontag azonban még nála is rosszabbul járt: őt Barthes  egyetlenegyszer 
idézi – azzal kapcsolatban, hogy „a fotó a szó szoros értelmében az ábrázolt 
kisugárzása”. (93.)  Sontag a hivatkozott helyen valójában azt írja ugyan, hogy 
„a fénykép sohase kevesebb, mint egy kisugárzásnak (a tárgy ról visszaverődő 
fénysugaraknak) a rögzítése”,32 de ezen most ne akadjunk föl. Azt viszont csönd-
ben megkérdezem: tényleg ez a legfontosabb, amit meg lehet tudni  Sontag 
könyvéből?

Na de mit szóljon Walter  Benjamin? A fényképezés rövid története franciául 
a Le Nouvel Observateur 1977. novemberi, 2. fotográfi ai különszámában jelent 
meg, melyre Barthes az  általa fölhasznált képes folyóiratok jegyzékében hivat-
kozik is [187.], ergo: volt a kezében. A lap következő, 3. különszámából (1978. 

31 Gisèle Freund: Photographie et Société, Paris, Seuil (Points), 1974.
32 Susan Sontag: A fényképezésről. Ford. Nemes Anna. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1981, 174.
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június) már két tanulmányra is hivatkozik referenciaként [185.] –  Benjamin 
tanulmányát viszont meg sem említi.33 Mi folyik itt?

A meglehetősen furcsa eljárásra – a fönt említettekkel együtt – talán az lehet 
a magyarázat, hogy Barthes  tudatosan, mondhatni erőnek erejével kívül kívánt 
maradni a fotográfi áról zajló mainstream diskurzuson. De ha valóban ez volt 
Barthes szándéka , ez nagyon nem jött be: a Világoskamrát méltatói azóta is 
együtt tárgyalják  Benjamin,  Sontag és a többiek munkáival. Hogy is lehetne 
ez másképp?
 
Az amatőrség glorifi kálása
Geoff rey  Batchen a föntebb hivatkozott tanulmányában egy nagyon eredeti 
ötlettel áll elő: az ő olvasatában a Világoskamra valójában „a fotográfi a rövid 
története” – à la Barthes.  Szerinte erre utal mindenekelőtt a bemutatott 
képanyag: miközben Barthes azt  hangoztatja, hogy csak és kizárólag a saját 
személye lehet a fényképezésről való tudása forrása, 

„ezenközben teljes áttekintéssel szolgál a fotográfi áról, mely fölöleli az 
1820-as, az 1850-es, az 1860-as, az 1880-as, az 1890-es éveket, 1900-at, 
az 1920-as, az 1930-as, az 1950-es, az 1960-as és az 1970-es éveket. Nem 
rossz lefedettség egy olyan összeállítástól, mely úgy tesz, mintha a váloga-
tás véletlenszerű és teljesen szubjektív lenne.”34

 Batchen két dolgot emel ki a képanyag kapcsán. Az egyik, hogy Barthes az  ama-
tőr fotóban (pontosabban, az én klasszifi kációm szerint: az emlékképekben) látja 
a fotográfia ideáltípusát: „A fényképészeti gyakorlatban (...) az amatőr veszi 
át a profi  he lyét, mert ő áll közelebb a Fotográfi a noémájához.” (112.)  Batchen 
ezt kiterjeszti a könyv egészére: Barthes, az  amatőr történész, mélyebbre tud 
ásni a fotográfi a történetében és lényegében, mint a szemellenzős hivatásos tör-
ténészek.35 

A másik, hogy Barthes  voltaképpen kétféle fotográfiáról beszél szívesen: 
a sajtófotóról és a portréról – a fotó vizuálisan érdekesebb, művészi formáiról 
viszont egyáltalán nem. Ráadásul e kétféle fotográfi át arra használja, mondja 

33 Vö. Geoff rey Batchen: Camera Lucida: Another Little History of Photography. In Robin 
Kelsey – Blake Stimson (szerk.): Th e Meaning of Photography. Sterling and Francine Clark Art 
Institute, Williamstown, 2008, 78.; 89: 11. lbj. A továbbiakban Batchen: Another. Az innen vett 
idézetek a saját fordításaim. 
34 Uo., 79.
35 Uo., 80.
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 Batchen, hogy állást foglaljon a képek ábrázolta politikai ügyekben (rabszolga-
ság, a nicaraguai polgárháború stb.). Barthes ezzel  azt sugallja, hogy a fotográfi a 
története a befogadói interpretáción múlik, nem pedig a remekművek sorából 
áll össze. Az alkotói hatalom ugyanolyan átruházása ez a szerzőről a befoga-
dóra, mint amiről az 1968-as híres esszéje, A szerző halála szól.36 

A fotóművészet negligálása
 Batchen épp az előzőek miatt külön kiemeli, hogy Barthes a  könyvében teljes 
mértékben negligálja az avantgárd fotóművészetet, egyáltalán: a művészetet 
mint olyat a fotográfi ával kapcsolatban. Valóban ez a helyzet – a kérdés csak az, 
hogy ezt hogyan értékeljük. A fotográfi a kultúrtörténetével foglalkozó  Batchen 
maximálisan egyetért vele, ami szíve joga. Ami engem illet, újra elmondom: 
amennyiben emögött az a szándék, felfogás, meggyőződés, felismerés – vagy 
nevezzük bárminek – húzódik meg, hogy a művészi szándékkal létrehozott 
fotográfi át nem illeti meg privilegizált hely a fotó egyéb formái között, ezzel 
maradéktalanul egyet lehet érteni. 

Azzal viszont már nem, hogy ezzel egyszersmind elmossuk a nyilvánvaló 
különbségeket a fotográfi a mint művészet és az egyéb fotóhasználatok között. 
Azzal meg végképp nem, ha valaki, miként Barthes is, a  nem művészi – pláne 
az amatőr vagy a kattintgató! – fotográfi át a fotóművészet fölé helyezi, akár esz-
tétikai, akár „fi lozófi ai” vagy bármi más szempontból. Ez nem egyéb, mint 
szimpla kortünet: a ’70-es évek neoavantgárd, majd posztmodern hevületében 
(miként előzményükében, a ’20-as és ’30-as évek klasszikus avantgárdjáéban is) 
azt lehetett hinni, hogy ez a korszerű, az előremutató felfogás – de történelmi 
léptékben egyik sem bizonyult helytállónak. 

Tetszik vagy sem: a művészet nem szűnt meg, nem oldódott föl a minden-
napokban – bármennyit szívott is magába a mindennapokból. Meggyőződé-
sem, hogy a mai, a posztmodern kor utáni művészet megértéséhez (de a korábbi 
korokéhoz is) csak úgy juthatunk el, ha kikecmergünk az említett szellemi zsák-
utcából – mely végső soron nem más, mint a 19. századi meddő vitáknak, hogy 
vajon művészet-e a fotográfi a, a szimpla tagadása. El kell jutnunk végre a „tagadás 
tagadásáig”: minden szempontból magunk mögött kell hagynunk a hierarchikus 
szemléletet, nem pedig csak egyszerűen átvinni az egyik területről a másikra.

Barthes  Világoskamrájának intellektuális szempontból az antiművészeti beállí-
tottság a legromlékonyabb rétege. Nem érdemes ezt mennybe meneszteni! 

36 Uo., 81.
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Megjegyzések a punctumról
Nem látom értelmét, hogy elősoroljam mindazt, amit Barthes központi  kategó-
riája, a punctum kapcsán szinte mantraszerűen szokás ismételgetni. Azt azért 
megjegyezném, hogy e kategória használata, illetve a különböző jelentéseinek 
rendszere Barthes  könyvében korántsem evidens. Ha valaki igazán szeretne 
elmélyedni ebben, annak mindenekelőtt Michael  Fried tanulmányát37 ajánlom 
kalauzul: a különböző fordítási gondok (amelyekkel az angol kiadás is meg van 
verve) kapcsán, de egyébként is,  Fried nagyon fi nom értelmezési síkokhoz 
vezeti el az olvasót. Szakdolgozatíróknak és a kötet majdani fordítójának mele-
gen ajánlom elolvasásra.

Az alábbiakban – főleg Geoff rey  Batchen tanulmányára támaszkodva – a kérdés-
komplexum néhány olyan elemét próbálom kiemelni, amely talán nem annyira 
köztudott. 

A kettősség eldönthetetlensége
Jóllehet mindenki elmondja, 
hogy a punctum a másik kategó-
ria: a studium párdarabja, vala-
hogy ezt mégsem vesszük komo-
lyan. Az ember hajlamos rá, hogy 
egy fényképen a punctumot 
keresse – mintha ezt el lehetne 
választani a studiumtól, a kép 
egészétől, annak kulturális, álta-
lános sugallataitól. Holott Barthes 
 felfogásában épp az a lényeg, 
hogy a kettő elválaszthatatlan 
egymástól! Ugyanaz a kép – a Télikertben készült fénykép például – egyaránt 
lehet studium és punctum; attól függ, ki és hogyan nézi. Barthes éppen  azért 
nem adja közre a fényképet (ha egyáltalán valóban létezett, s nem csak a fan-
tázia szüleménye), mert szerinte nekünk nem mondana semmit. A punctum 
(mint ahogy a studium is) nem magában a képben van benne, hanem a képet 
néző személyben.

A punctum/studium fogalompár kapcsán a szakirodalom rendszerint 
elmondja, hogy ez Barthes hasonló  fogalompárjai – operator/spectator, obvive/

37  Michael Fried: Barthes’s Punctum. Critical Inquiry, Spring 2005, 539–574.

Szilágyi Lenke: Budapest, 1992 
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obtusus, konnotáció/denotáció stb. – sorába illeszkedik bele.38  Batchen azonban 
két szempontból is továbbmegy ennél. Először is idézi Barthes-ot, aki  azt 
mondja önmagáról, hogy számára „a binarizmus egyfajta erotikus tárggyá 
vált”.39 Másodszor felhívja a fi gyelmet e kategóriák eldönthetetlenségére. Ennek 
egyik pregnáns példájaként a Világoskamra egy helyét idézi, ahol azt írja 
Barthes: a  fotográfi a „azt a nehezen megragadható pilla natot ábrázolja, amikor 
nem vagyok sem alany, sem tárgy, hanem inkább olyan alany, amely érzi, hogy 
tárggyá válik.” (19.)  Batchen erről nem beszél ugyan, de ez – és a többi – eldönt-
hetetlenség nyilván összefügg Barthes nemi  identitásának a kettős természeté-
vel. 

 Batchen a kettősség eldönthetetlenségét kiterjeszti a Világoskamra egészére. 
Először azt mondja, hogy a könyv két része olyan, mint a fotográfi ában a nega-
tív és a pozitív, majd egy lépéssel továbbmegy: a könyv mégis inkább olyan, 
mint a dagerrotípia, melyet ide-oda forgatva a kép hol negatívként, hol pedig 
pozitívként jelenik meg.40 Remek hasonlat! Kiválóan lehet alkalmazni a két rész 
fejezeteire is: az ide-oda oszcilláló jelentéssíkok jelensége épp akkor jön elő, 
ha párban olvassuk őket.

Barthes csalóka  emlékezete
Az ember csodálja Barthes-ot, amiért  képes fölfi gyelni egy-egy fénykép egyet-
len apró részletére, és abból egy egész kis történetet kibontani. Ez volna ugye 
az adott fénykép punctuma: a bennünk mélyen eltemetett történet, melyet a kép 
egy részlete életre hív. A csodálat helyébe azonban valamiféle zavar lép, amikor 
kiderül: épp amiről Barthes beszél, az  a bizonyos apró részlet, nincs is ott a 
képen! 

A Világoskamrában több olyan kép is szerepel, melynek verbális leírása 
ellentmond annak, ami a képen látható. A legegyszerűbb eset a következő: „Egy 
képes újságot lapozgattam. Megállított egy fénykép. Semmi különös, a nicara-
guai felkelés egy (képi) banalitása: romos utca, két sisakos katona járőrszolgálat-
ban, a háttérben két apáca.” (28.) A szemközti oldalon közölt képen – még 
a magyar kiadás teljesen elmosódott képén is – világosan látszik, hogy nem 
kettő, hanem három sisakos katona van rajta. Rejtély, hogy miért írta ezt el 
Barthes.

38 Lásd például Angyalosi: Semleges próféta, 270., 273–275.; Burgin: Re-reading, 75–78.
39 Barthes by Barthes, 51.
40 Batchen: Another, 84.
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A  következő már nem ennyire egyszerű eset, és a magyar olvasó – a reprodukció 
infernális minősége miatt – nem is fi gyelhet föl rá; én is csak Margaret  Olin 
tanulmányából értesültem a dologról. Érdemes a Világoskamra vonatkozó pasz-
szusát teljes egészében idézni, mert jól megvilágítja az egész kérdéskört:

„Előfordul, hogy jobban ismerek egy olyan fotót, amelyre csak emlék-
szem, mint egy olyat, amelyet éppen látok. Mintha a közvetlen látvány 
félrevezetné a nyelvet, és olyan leírásra kényszerítené, amely soha nem 
képes kifejezni a hatáspontot, a punctumot.  Van Der Zee41 képét nézve 
azt hittem, sikerült fölfedeznem, mi indít meg: az ünneplőbe öltözött 
néger asszony pántos42 cipője. De ez a fénykép sokáig dolgozott bennem, 
és ké sőbb megértettem, hogy az asszony nyaklánca az igazi punctum, 
mégpedig (kétségtelenül) azért, mert ugyanilyen láncot (keskeny, fonott 
arany zsinórt) láttam korábban családom egyik tagjának a nyakán; a lánc 
egy régi ékszereket rejtő kis dobozban pihent, mióta tulajdonosa eltávo-
zott közü lünk (apám nővére volt, soha nem ment férjhez, vénlányként 
élt anyja mellett, s mindig nagyon sajnáltam, ha arra gondoltam, milyen 
szomorú élete lehet ott vidéken). Akkor értettem meg, hogy a punctum, 
bármily közvetlenül éles, összeférhet lá tensen bennünk élő dolgokkal is.” 
(62., 64.)

Mindenekelőtt  Olin cikke nyomán azt kell e szöveg kapcsán elmondani, hogy 
Barthes-ot megcsalta  az emlékezete: a  Van Der Zee képén szereplő (egyéb-
ként mindkét) asszony nyakában vastag, gyöngyből készült nyaklánc van. [75.] 
A „keskeny, fonott aranyzsinór”, amit Barthes ennek  helyére képzelt (pontosab-
ban, amit ennek helyére emlékezett), egy másik fényképen szerepel: azon, 
amelyet Barthes az önmagáról  szóló könyvében közölt;43 ez egy ugyanolyan 
beállítású családi stúdiófelvétel, mint a  Van Der Zee-kép, és az ominózus 

41 James Van Der Zee nevét az eredeti szöveg és a magyar fordítás is helytelenül (Van der Zee) 
közli; ezt korrigáltam. 
42 Az eredetiben [87.] ’souliers à brides’ szerepel, amit a fordító tévesen ’cúgos cipő’-nek fordí-
tott; ezt korrigáltam. Barthes egyébként nem az ülő, idősebb asszonyról beszél, akinek valóban 
ormótlan cipő van a lábán (bár ez sem cúgos, hanem fűzős – lásd [75.]), hanem a mögötte álló 
fi atalabb nőről, aki a pántos cipőt viseli. A kép korábbi leírásában (52.) szereplő „ó, néger 
dajka” felsóhajtás is ez utóbbi nőre vonatkozik – amit viszont a ’cúgos cipő’ emlegetése a mon-
dottak miatt teljesen összezavar: olyan, mintha az idős hölgyről volna szó. Köszönöm 
Angyalosi Gergelynek és Tréfás Krisztinának, hogy segítettek kibogozni ezt a félrefordításból 
fakadó, fogalmi és képi összevisszaságot. 
43 Barthes by Barthes, 13.
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nyaklánc Barthes említett  nagynénje, Alice nyakán látható. Tökéletesen igaza 
van tehát Olinnak: 

„a punctum lehet a kompozíció; a punctumot el lehet felejteni; a punctum 
egy másik fotóban is leledzhet. A példa az emlékezet egy fontos aspek-
tusára világít rá: arra, hogy a megtévesztés mondhatni a lényegében, 
a szívében rejtezik, hogy képes a dolgok kiszínezésére és megváltozta-
tására, vagy épp az egyik dologról a másikra való átvitelre, ha az ’műkö-
dik’ – miként a freudi álomfejtésben.”44 

 
Egy személyre szabott műfaj
Szerintem az a szubjektív értekező prózai műfaj, amelyet Barthes  kitalált magának a 
Világoskamrában, abszolút egy személyre szabott. Értem én, hogy a poszt-
modern gondolkodású Batchen  miért lelkesedett be annyira, hogy a fotó-
történetírás mércéjévé tette Barthes  megközelítésmódját – azonban erősen 
bízom benne, hogy a saját írásaiban nem próbálja majd utánozni: szerintem 
nem tenne vele jót sem magának, sem az olvasóinak. 

Ezt leginkább azért gondolom, mert van már rá egy riasztó példa: James 
 Elkins anti-Barthes pamfl etjére  gondolok.45 Egyes megállapításaival akár még 
egyet is lehet érteni: „Barthes könyve  szerfelett nehéz olvasmány, és legalább 
ennyire használhatatlan is” (mármint oktatási szempontból); „alighanem a leg-
kevésbé tudományos mű a vizuális tanulmányok alapszövegei között”.46 De mit 
lehet kezdeni az eff éle megjegyzésekkel: „Amellett érvelek, hogy a ’fájdalma’ 
nem eléggé fájdalmas, és hogy az emlékek iránti érzékenysége túlságosan 
absztrakt és súlytalan. Számomra a híres punctum nem egyéb, mint szurka-
piszka (pinprick).”47 

 Elkins úgy véli: mivel Barthes könyve  manapság egyetlen komolyabb szak-
mai folyóiratban sem jelenhetne meg, nem akadémikus szinten kell fölvenni 
a kesztyűt vele, hanem egy még provokatívabb könyvet kell írni, ami majd 
elfeledteti. Ennek alapelveit írja le az idézett cikkében, de az az érzésem: úgy 
járt, mint a viccbéli székely gyerek, aki túl akart tenni az apján. Nagyon kevéssé 
tartom valószínűnek, hogy a fotóelméleti szakirodalom ezután örökre elfelejti 

44 Olin: Touching, 107. 
45 James Elkins: Camera Dolorosa. History of Photography, 2007/1, 22–30. Az innen vett 
idézetek a saját fordításaim. 
46 Uo., 26.
47 Uo., 22.



 BARTHES SZUBJEKTÍV FENOMENOLÓGIÁJA    |    169

a punctumot, s ehelyett mostantól majd az  Elkins proponálta máriaüveg vagy 
fekete jég metaforákat fogja használni a fotográfi a leírására.48

Kód nélküli üzenet? 

Végezetül fontosnak tartom elmondani, hogy Barthes a  Világoskamrában is 
fönntartja ugyan korábbi álláspontját, miszerint a fénykép „kód nélküli üzenet” 
– de szerencsére legalább nem e köré építette föl a mondanivalóját. Ez ugyanis 
a fotóról való gondolkodás egyik legkártékonyabb bonmot-ja. Különösen nagy 
kárt tud okozni akkor, ha valaki a fotográfi a művészi célú használatának a sajá-
tosságait próbálja megérteni, hiszen épp a lényegről (a fotó alkotói kódjairól) 
tereli el a figyelmet. Barthes mentségére  legyen mondva: ezzel valamennyire 
ő is tisztában volt – hiszen mindkét tanulmányában, melyben a fotográfi a 
kódolt / nem kódolt voltával foglalkozik, határozottan egyfajta fotográfiáról 
beszél, nem pedig a fotográfi áról általában. 

A fotográfi ai üzenet49 című tanulmány legelső mondata: „A sajtófotó egy 
üzenet”, majd később egy félmondatában ezt írja Barthes: „a sajtófotó  sohasem 
’művészi’ fotó.”50 A másik tanulmány, A kép retorikája magyarul is megjelent;51 
ebben pedig a következőket írja: „csak a reklámképeket fogjuk tanulmányozni. 
Miért? Mert a reklámban a kép jelentése bizonyosan szándékolt.”52 Ebből logi-
kusan az következik, hogy mindaz, amit Barthes e két  tanulmányában a fénykép 
kódolt (és nem kódolt) voltáról mond, a sajtófotóra és a reklámfotóra vonat-
kozik! Az persze szigorúan véve nem következik belőle, hogy a művészi rendel-
tetésű fotográfiára viszont nem érvényes (bár Barthes  megkülönböztetése 
a sajtófotó és a művészi fotó között mintha erre utalna) – de az sem következik 
belőle, hogy érvényes. Korrekt módon tehát mégiscsak akkor járunk el, ha meg-
tesszük azt a megszorítást, amelyet Barthes is jónak látott  megtenni. 

Ennél azonban jóval fontosabb, hogy Barthes egyik  tanulmányában sem 
azt mondja, hogy a fénykép: kód nélküli üzenet! Az első tanulmányban ezt írja: 

48 Uo., 26., 27.
49 Roland Barthes: Th e Photographic Message. In uő: Image, Music, Text. Vál. és ford. Stephen 
Heath. Fontana Press, London, 1977, 15–31. A továbbiakban The Photographic Message. 
Az innen vett idézetek a saját fordításaim. A kiemelések tőlem származnak.
50 Th e Photographic Message, 15., 18.
51 Roland Barthes: A kép retorikája. Ford. Angyalosi Gergely. Filmkultúra, 1990/5, 64–72. 
A továbbiakban: A kép retorikája. A kiemelések tőlem származnak.
52 Uo., 64. 
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„A fotográfi ai paradoxont úgy tekinthetjük, hogy ez két üzenet együtt-
élése: az egyik kód nélküli (a fotografi kus képmás), a másik kódolt (a fény-
kép ’művészete’, eljárása, ’írása’, retorikája); (...) a konnotált (vagy kódolt) 
üzenet egy nem kódolt üzenetre alapozva épül föl.”53 A másikban pedig 
ezt: 
„az elemzett fotó há romféle üzenet megkülönböztetését kívánja meg: egy 
nyelvi üzenetet, egy kódolt ikonikus üzenetet és egy kódolatlan ikonikus 
üzenetet.”54

Ismétlem: ezt semmi módon nem lehetne úgy interpretálni (mégis sokan meg-
teszik), hogy Barthes szerint „a  fénykép: kód nélküli üzenet”. 

Ezek után már csak azt kell tisztázni, hogy a fotográfi ában (akár művészi, 
akár nem) egyáltalán van-e „kód nélküli üzenet”. Igaz-e, hogy amit a fényképen 
látunk, legalább a jelképezés egyik – nevezetesen a denotáció: a megnevezés, 
a megmutatás, az azonosítás, a megfeleltetés, az elsődleges jelentés – szintjén 
kódolatlan? Pontosabban: létezik-e olyan fénykép, amelynek ez a szintje ne volna 
egyúttal konnotált is: másodlagos – kódolt – jelentésekkel felruházott? 

John  Fiske a kitűnő kommunikációtudományi kézikönyvében voltaképpen 
megkerüli a kérdést, amikor azt mondja: „A denotáció az, amit fényképeznek, 
a konnotáció pedig az, ahogyan fényképezik.”55 Amellett, hogy ez világos beszéd, 
ráadásul frappáns is, mégiscsak a kérdés megkerülése, mert épp a denotáció 
és a konnotáció viszonyát nem tisztázza. Azt, hogy bármiről készült is a fénykép, 
mindenképpen valahogyan fényképezték – ahogyan  Fiske föl is sorolja: más és 
más lehet a felvételi nyersanyag, a kivágat, az objektív karaktere és így tovább.56 
Nem lehet általános fényképet készíteni – csakis valamilyen fényképet. Magyarán: 
a fotográfi ában nincs denotáció önmagában, konnotáció nélkül. Ugyanez köny-
vünk szóhasználatával: a fénykép mindig kamera- és printingszintaktikailag 
meghatározott létező – mind tényleges létezésmódjában mint tárgy, mind pedig 
mint kép, mint image, mint fényképlátvány.

Barthes azonban – mint  láttuk – nem ilyen értelemben beszél a fénykép 
konnotatív kódjairól. Ő a fénykép stílusát, ideológiai sugallatait, illetve a foto-

53 Th e Photographic Message, 19. 
54 A kép retorikája, 66.
55 John Fiske: Introduction to Communication Studies. Routledge, London – New York, 1989, 91. 
Az idézet a saját fordításom.
56 Uo., 91–92.
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gráfus szakmai fogásait, trükkjeit stb. nevezi a fénykép konnotációjának.57 
Alighanem az a helyzet, hogy a fotográfi ai eszközök különbségei – pontosabban 
a fényképek e különbségek általi meghatározottságai –  meghaladták Barthes 
ismereteit,  illetve kívül estek az érdeklődésén. A Világoskamrában írja: 

„Nem vagyok fényképész, még amatőr sem (...) Úgy gondoltam, hogy 
a Spectator-féle Fotográfi a alapvetően a tárgy kémiai sugallatának – ha sza-
bad így mondani – az eredménye; (...) az Operator-féle Fotográfi a pedig 
éppen ellenkezőleg, a camera obscura nyílása által kivágott, behatárolt 
látványhoz kötődik.58 Erről az érzelem ről (vagy lényegről) azonban nem 
tudok beszélni, mert soha nem ismertem, így nem csatlakozhattam ahhoz 
az egyre népesebb sereghez, amely Fényké pész-centrikusnak tartja a Foto-
gráfi át. Én csak két féle tapasztalatot éltem át: azét az emberét, akit néz nek, 
és azét, aki néz.” (14–15.)

A Világoskamra 100. oldalán van egy passzus, amelyben Barthes lényegében 
azt  szögezi le, hogy alapjában véve – az őt ért bírálatokkal szó szerint dacolva – 
fenntartja majd’ két évtizedes álláspontját: „a Fotográfi a: kód nélküli kép”. 
Mint írja, kétféle szemlélet létezik ezzel kapcsolatban: az egyik a szemantikai 
relativitás, mely szerint „egy fénykép mindig kódolt”; „nem a valóság 
analogonja”, „nem Phüszisz, hanem Th eszisz”; „csinált” dolog, „mert a fotográ-
fiai optikát az  Alberti-féle (teljesen történeti) perspektíva hatá rozza meg, 
és mert az exponálás után a háromdi menziós tárgyból kétdimenziós kép lesz.” 
(Uo.) Talán nem árulok el vele nagy titkot, hogy ezek szerint én bizony „sze-
mantikai relativista” vagyok: jócskán tudnék még fölhozni érveket rá, hogy 
a fényképlátvány miért nem a „valóság” – de még csak nem is a valóságos lát-
vány – analogonja.59 

Barthes ezzel a  szemlélettel szemben nem érvel, hanem a ráolvasás eszközéhez 
folyamodik: „Hiábavaló vita ez, a Fotográfi a mindenképpen analogikus”. (Uo.) 
Mit lehet erre mondani? Szerintem meg nem – de menjünk tovább! Barthes 
a másik  szemléletmódot realistának nevezi, és a következőket mondja róla: 

„A realisták, köztük jómagam – mert én már akkor realista vol tam, 
amikor azt állítottam, hogy a Fotográfi a kód nélküli kép, még akkor is, ha 

57 Lásd Th e Photographic Message, 21–25.; A kép retorikája, 69.; a Világoskamra 14. (Meglepni) 
című fejezete, 39–42.
58 Mindkettő nagyon leegyszerűsített leírása a dolog lényegének – de számunkra most nem ez 
az érdekes.
59 Lásd e könyvnek különösen a Gombrich-fejezetét. 
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különböző kódok módosíthatják olvasatát – egyáltalán nem a való ság 
’másolatának’ tekintik a fényképet – hanem a múltbéli valóság emanáció-
jának, mágiának, nem művészetnek.” (Uo. – kiemelések az eredetiben.) 

Ami az idézet végét, a mágia/művészet dichotómiát illeti, erre három dolgot 
lehet fölhozni ellenvetésül. Az egyik, hogy a fotográfi a hol mágia, hol meg 
művészet: mikor melyik. A másik, hogy lehet éppenséggel mágikus művészet 
is – bár még művészetként sem feltétlenül kell mágikusnak lennie. Végül a har-
madik, hogy a fotográfi a az esetek túlnyomó többségében egyik sem, hanem 
csupán egy fénykép. Amire persze Barthes mondhatja (és  mondja is,  Sartre nyo-
mán), hogy ez esetben a fénykép őt nem érdekli, mert nem szólítja meg – ez 
azonban már más lapra tartozik. 

Barthes a fönti idézetet  így folytatja: „Rossz úton jár, aki azon töpreng, ana-
logikus-e vagy kódolt a fotográfi a.” (Uo.) Szerintem ez sem állja meg a helyét: 
nagyon is jó úton jár – csak az a fontos, hogy ne tévedjen el! S végül Barthes egy 
frappáns, ám  szerintem vitatható tétele: „Az a fon tos, hogy a fényképnek tény-
megállapító ereje van, és az, hogy ez nem a tárgyra, hanem az időre vo natkozik. 
Fenomenológiai szempontból a Fotográfi ában a hitelesítő erő fölülmúlja az 
ábrázoló erőt.” (Uo.) A kiemeléssel jeleztem, hogy mit tartok benne vitatható-
nak: a „fölülmúlja” kitételt. 

Barthes a „hitelesítő  erő” kapcsán voltaképpen a fénykép indexikus jellegéről 
beszél – csak szerintem fölöslegesen túlbonyolítja a dolgot azzal, hogy behozza 
az idődimenziót. Pontosabban azzal, hogy mértéktelenül fölstilizál, a fenome-
nológia szférájába emel egy közönséges ellentmondást: amikor a jelenben egy 
fényképet nézünk, az ezen lévő látvány a múlt része. Mert mi ebben a különle-
ges? Nem ugyanez történik, amikor egy régi (vagy akár nem is oly régi) verset 
vagy regényt olvasunk? Vagy ha már Barthes számára a  testiség annyira fontos 
(emlékszünk, mivel kezdte a könyvét: „Ezek a szemek, amelyeket most látok, 
még látták a Császárt.”): mi a különbség az efölött érzett döbbenet és egy olyan 
helyzet érzelmi töltete között, amikor mondjuk egy fotelt látunk (pláne, ha meg 
is simíthatjuk az ujjainkkal), mely még érintette a  Császár testét?

Igazság szerint az előbbi – bizonyára nem a legszerencsésebb, de talán szem-
léletes – példákból az derül ki, hogy a fotográfi a egyetlen sajátossága az, hogy 
képként őrzi meg számunkra a múltat; vagy mondjuk inkább a visszájáról: mint 
kép teszi lehetővé, hogy belevetítsük a múltra vonatkozó fantáziánkat és érzése-
inket. Barthes azonban  úgyszólván alig beszél a fényképekről mint képről. 
Egy-egy részletükről (a punctumról) igen, de arról nem, hogy mint képek hogyan 
működnek. Könyve ebből a szempontból abszolút poszt-strukturalista, vagy 
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ha úgy jobban tetszik: posztmodern. Ő ugyanis már a Világoskamra előtt húsz 
évvel sem tekintette képnek a fotográfi át: „a fotó nem a képek nagy családjának 
utolsó (jobb minőségű) hajtása, hanem az információgazdálkodás lényegbe-
vágó mutá ciójának felel meg.”60 Elég sajátos – mondhatni bizarr – fölfogás.

Összegzés 

Barthes A kép  retorikájában a fotó „reális irrealitásáról” gondolkodva azt írja, 
hogy „a fotóban az itt és a hajdan illogikus összekapcsolása történik”, tehát 
„a tér-idő kapcsolat új kategóriá járól van szó”. A fotográfi a „irrealitása az ittben 
gyökerezik, mivel a fotót sohasem illúzióként éljük át”; „realitása az itt-volt-lét 
valósága, mert minden fotóban megvan az így történt döbbene tes evidenciája.”61 

A Világoskamra mintha csak e tételek kibontása és példákkal illusztrálása 
kedvéért íródott volna. Ezekben legalábbis nem továbbgondolásról: maximum 
újrafogalmazásról beszélhetünk. Az ’itt’ kategóriáját a tathátá, illetve ennek első 
tagja (tat mint mutatószó: ’az, ez az, ilyen!’) váltotta föl; a ’volt-lét’ kategóriáját 
az ’ez volt’, az intersum; a ’döbbenetes evidenciát’ pedig a satori, a megrendülés. 
A gondolati alapokban húsz év alatt ennyi változás történt. 

Barthes fotóról való  felfogásában az igazi gondolati fordulatot az hozta, hogy 
a jelentést – a valódi, a mélyebb jelentést – immár nem a fényképben kereste, hanem 
a fényképet néző személyben, annak lelkében. Mindenekelőtt a saját lelkében. 

Nekünk persze, akik a Világoskamrát olvassuk, nem kell ugyanazokat a fény-
képeket szeretnünk, mint Barthes-nak. Vagy nem  kell, hogy ugyanazért szeressük 
őket (vagy akár másokat), mint ő. Mint ahogy nem feltétlenül kell követnünk 
a tájékozódásának az irányait, vagy elfogadnunk az egyes megállapításait. 
Abban viszont érdemes követni a példáját, hogy olyan fényképekkel foglal-
kozzunk, amelyeket szeretünk, amelyek megszólítanak bennünket – s hogy 
a studium szintje után próbáljuk megtalálni-megfejteni ezek punctumát is.

Az elvi fenntartásaim ellenére viszont egyvalamit biztosan tudok: időnként 
érdemes újraolvasni a Világoskamrát. Egyszerűen azért, mert a legszebb írás, 
ami a fotográfi áról született – s alighanem az is marad az idők végeztéig.

60 A kép retorikája, 69.
61 Uo. Kiemelések az eredetiben.
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 FLUSSER POSZTMARXISTA KULTÚRAKRITIKÁJA

A fotográfi a fi lozófi ája felé

Fura egy írás Vilém  Flusser kis könyve:1 miközben a lehető legelvontabb szinten 
tárgyalja a fotográfi át, mégis leginkább ebben ismerek rá arra a fotográfi a-
képre, ami a fotótörténeti és kritikai stúdiumaim során kialakult bennem. 
Pedig a könyvben egyetlen fotográfusról, de még csak egyetlen konkrét fotóról 
sem esik szó. Vagy talán épp ezért? Még az is lehet.

Magáról a könyvről annyit jó tudni, hogy megírására 1982 nyarán Andreas 
 Mühler-Pohle fotográfus, a European Photography folyóirat szerkesztője kérte 
föl Flussert;2 az előző évben találkoztak Düsseldorfb an egy fotószimpóziumon, 
és összebarátkoztak.  Mühler-Pohle ekkor, 1981-ben mindössze harminc, míg 
 Flusser hatvanegy esztendős volt – és jóllehet már tíz éve visszatelepült Brazí-
liából Európába, itt úgyszólván teljesen ismeretlen. Fotós berkekben meg 
különösen: az említett szimpóziumra is úgy került, hogy a rendezvény egyik 
szervezője hallotta egy bécsi előadását, és ezen fölbuzdulva meghívta. 

A könyv szempontjából nem lényegtelenek az említett összebarátkozás részle-
tei sem. Erre  Mühler-Pohle elmondása szerint az ő előadása után került sor, mely-
ben a vizualizmus fotográfi ai irányzata mellett tört lándzsát, amit az ortodox 
dokumentarizmus hívei hevesen támadtak. A vita végén odajött hozzá  Flusser, 
gratulált az előadásához, és ellátta egy jótanáccsal: a ’vizualizmus’ helyett beszél-
jen inkább fenomenologikus fotóról. 

 Mühler-Pohle kért és kapott is Flussertől rövidebb cikkeket a folyóirata 
számára, de ezeknél valami komolyabbat akart: ezért kérte föl egy átfogóbb 
tanulmány megírására. A német nyelven megírt kis könyv végül 1983-ban jelent 
meg Göttingenben, a European Photography kiadásában; ezt követte 1984-ben 
az angol nyelvű kiadás. Mindez egy csapásra ismertté, sőt: híressé tette Flussert 

1 Vilém Flusser: A fotográfi a fi lozófi ája. Ford. Veress Panka és Sebesi István. Tartóshullám – 
Belvedere – ELTE BTK, Budapest, 1990. Az alábbiakban a zárójelbe tett oldalszámok erre 
vonatkoznak. Ha külön nem jelzem, a kiemelések tőlem származnak.
2 Erre és a következőkre lásd Andreas Mühler-Pohle: Interview. In Flusser Studies, Novem-
ber 2010: http://www.flusserstudies.net/pag/archive10.htm. Továbbá Andreas Ströhl: 
Introduction. A továbbiakban: Ströhl: Introduction. In Vilém Flusser: Writings. University 
of Minnesota Press, Minneapolis – London, 2002, XXIV. A továbbiakban: Writings. Az innen 
vett idézetek a saját fordításaim. 
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– nemcsak a szűken vett fotográfusok és fotográfi ával foglalkozók, hanem álta-
lában a médiaelméletekkel foglalkozók körében.

 
A fordításról
A címet leszámítva kitűnő fordítással van dolgunk: a gondolatilag egyáltalán 
nem könnyű szöveg gördülékeny, olvasmányos; egyáltalán nincs fordításíze. 
A cím viszont ebben a formában félrevezető: azt sugallja, mintha  Flusser a foto-
gráfi a fi lozófi ájával szolgálna az olvasónak. Az eredeti cím (Für eine Philosophie 
der Fotographie), összhangban a kötet tartalmával, épp arra utal, hogy nagy 
szükség lenne ugyan a fotográfi a fi lozófi ájára, de  Flusser egyelőre ennek „csak” 
az alapjait fogalmazta meg. Ezt például az angol fordítás – Towards a Philosophy of 
Photography – pontosan adja vissza. Magyarul tehát valahogy így hangoznék 
a korrekt címváltozat: A fotográfi a fi lozófi ája felé.

Szerepel továbbá néhány fl usseri kategória a könyvben, melynek a magyar 
(illetve a közép- és kelet-európai) nyelvi közegben olyan felhangja van, mely 
kissé elviszi a szavak-mondatok értelmét attól, aminek  Flusser (vélhetőleg) 
szánta őket. Itt elsősorban az apparátus és a funkcionárius szavakra gondolok. 
Néhány esetben pedig jobb lett volna a fénykép helyett a fotó szót használni; 
az előbbi ugyanis a tényleges, tárgyként is létező fotó, míg az utóbbi csupán 
a fotográfi ai eszközökkel megörökített fotografi kus látvány. Az ilyen monda-
tokra gondolok például: „A fényképek mindenütt jelen vannak: albumokban, 
folyóiratokban, könyvekben, kirakatokban, plakátokon, reklámszatyrokon, 
konzervdobozokon.” (34.) Nyilvánvaló ugyanis, hogy az említett helyeken nem 
fényképek vannak, hanem csupán ezek nyomdatechnikai úton sokszorosított 
reprodukciói – ami nagy különbség. Fotó – de nem fénykép!

E kitérők után lássuk: mik azok a gondolatok és elvi szempontok, amelyek 
 Flusser könyvét különösen alkalmassá teszik rá, hogy a fotográfi a alapvonásait 
megvilágítsák. Először a könyvnek azokat a megállapításait veszem sorra, 
amelyek a fotográfi a társadalmi szerepével kapcsolatosak, majd a könyv általá-
nosabb, kultúrakritikai szintjét, végül  Flusser kommunikációelméletét tekintem 
át ebből a szempontból.
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A könyv fotószociológiai olvasata

Fotóhasználatok és a terjesztői csatornáik
 Flusser az egyetlen a klasszikus szerzők közül, aki nem általában a fotográfi áról 
beszél, hanem világosan elkülöníti egymástól a fotográfi a nagy alkalmazási 
területeit: a tudományos, a sajtó, a reklám, a művészi és az amatőr fotóhasznála-
tokat, és ezek sajátosságait próbálja fölmutatni. A különbségekkel többnyire 
más szerzők is tisztában vannak ugyan, de ők éppen hogy el akarnak tekinteni 
ezektől – hiszen a fotográfi a lényegét keresik, úgy általában.  Flusser viszont épp 
abban látja a fotográfi a lényegét, hogy az említett területekre tagolódik. Őt ugyanis 
a fotográfi a nem általában, még csak nem is az egyes előfordulásaiban érdekli; 
az foglalkoztatja, ami a fotográfi ában különös, ami e két szint közé esik.

Jokesz Antal: Rekonstrukció. 1981/82
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Ennek az az oka, hogy Flussert valójában nem is a fotográfi a, hanem a fotót 
felhasználó társadalomirányítás kérdései foglalkoztatják. Éppen azért tartja 
fontosnak, hogy legyen végre filozófiája a fotográfiának – s hogy ez legyen 
a fotókritika alapja is –, mert különben nem érthetjük meg azokat a szerepe-
ket, azokat a funkciókat, amelyeket a fotográfi a és a fotográfus a posztindusztriális 
társadalom fenntartásában, ennek hatalmi szerkezetében betölt. 

Röviden:  Flusser számára fontosabbak azok a terjesztői csatornák, amelyek 
a szó szoros értelmében véve elárasztják képekkel a társadalmat, mint maguk 
az egyes képek. Utóbbiak – és főleg a készítőik, hiszen végül is  Flusser elsősorban 
hozzájuk beszél – csak annyiban érdeklik, hogy meglátása szerint kritikátlanul, 
többnyire öntudatlanul, bár nemritkán nagyon is tudatosan kiszolgálják ezeket 
a terjesztői apparátusokat, illetve a mögöttük meghúzódó hatalmi-bürokratikus 
érdekeket; ezért nevezi őket funkcionáriusnak. A fotográfus-funkcionárius 

„már a fényképezéskor szem előtt tartja a terjesztési apparátus egy bizo-
nyos csatornáját, és a képet ennek a csatornának a funkciójában kódolja. 
Bizonyos tudományos publikációk, bizonyos fajta folyóiratok, bizonyos 
kiállítási lehetőségek számára fényképez.” (44.) 

Az idézet utolsó félmondata az, ami szememben különösen értékessé teszi 
 Flusser felfogását: e szerint ugyanis a művészi indíttatású fotográfi a ugyanúgy 
alkalmazott fotóvá válhat, mint a többi, amennyiben szakmányban gyártja 
a megrendelők – galeristák, kritikusok, művészettörténészek, műgyűjtők, 
múzeumi kurátorok, a művészetpolitika irányítói stb. – elvárásainak megfelelő 
képeket. Ezek ugyanúgy sablonosak, az emelkedett témájuk ellenére is semmit-
mondók, redundánsak lesznek, mint az épületfotók, a reklámfotók, a sport- 
és riportfotók: csupán tisztes iparos munka termékei, aminek semmi köze 
a valódi művészethez. Remek gondolat! 

 
Ideáltípusok
Említettem már, hogy  Flusser elméletileg is megkülönbözteti a különböző fotó-
használatokat, tehát – szemben a teoretikusok többségével – nem abból indul 
ki, hogy „fotó – fotó”, mindegy, hogy milyen célból készült. Három képtípust 
különböztet meg, melyeket egy-egy fotóhasználati, illetve fotóterjesztői „csator-
nához” rendel hozzá:3 

3 Jellemzőik leírásában a könyv 43–44. oldalait követem.
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Indikatív fotó: alapjában véve a tudományos publikációk és a riportmagazinok 
fotói tartoznak ide. Az eff éle kiadványok működtetői meg vannak győződve 
róla, hogy a közleményeik (beleértve a fotókat is) „A = A” típusú információkat, 
magyarán tényeket közölnek, s hogy ők csupán tájékoztatnak. Az indikatív 
közlemények ideája az Igazság. 

Imperatív fotó: ez a politikai és a kereskedelmi reklámplakátok terepe. Infor-
mációs szempontból az „A legyen A” logikájára alapoznak. Ideájuk a Jóság.   

Optatív fotó: ez a galériák és a művészeti folyóiratok fotográfi ája. Informá-
ciós alapja az „A lehet A” típusba tartozik. Ideája a Szépség.

 Flusser mindhárom esetben az állítólag szóval jelzi, hogy csupán e kommu-
nikatív csatornák önmagukról kialakított és általuk sugallt képéről van szó; 
a valóság messze van az ideáltípustól. A technikai képek ugyanis más módon 
működnek, mint a korábbi, manuális képek: 

„Nem hozzák vissza a hagyományos képeket a mindennapi életbe, hanem 
reprodukciókkal helyettesítik őket, és maguk foglalják el a helyüket; a her-
metikus szövegeket sem teszik elképzelhetővé, ami a feladatuk lenne, 
hanem meghamisítják őket azáltal, hogy a tudományos állításokat és 
egyenleteket faktumokra – éppenséggel képekre – fordítják le. És az olcsó 
szövegekben szubliminálisan meglévő történelem előtti mágiát pedig 
egyáltalán nem teszik láthatóvá, hanem egy újfajta, programozott mágiá-
val helyettesítik.” (17.) 

Átminősítések
Flussernek az említetteken túl is van néhány olyan – kifejezetten a fotográfi a 
társadalmi, szociológiai és esztétikai státusára vonatkozó – megállapítása, ame-
lyeket nem szokás emlegetni, pedig véleményem szerint nagy horderejű, 
továbbgondolásra érdemes gondolatok. Közülük a legfontosabb arra vonatko-
zik, hogy nincs fotó úgy önmagában; egy fotó – pontosabban: egy fotó alapú 
sokszorosított kép – jelentését mindig a terjesztésének csatornája határozza meg. 
Semmi nem bizonyítja ezt jobban, mint amikor egy fotó átkerül az egyik csator-
nából a másikba. 

„A Holdra szállás fényképe például egy asztronómiai folyóiratból átkerül-
het az amerikai konzulátusra, onnan egy cigarettát reklámozó plakátra, 
s végül onnan egy művészeti kiállításra. Az a lényeg, hogy a fotó minden 
alkalommal, amikor csatornát vált, új jelentést nyer: a tudományos jelen-
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tés politikaiba, a politikai kereskedelmibe, a kereskedelmi művészeti 
jelentésbe vált át.” (44.)

Jóllehet  Flusser itt, mint jeleztem, alapjában véve nem a voltaképpeni fényké-
pekről, hanem az ezek alapján készült nyomdai „szórólapokról” beszél, ennek 
ellenére e gondolata kiválóan alkalmazható az utóbbi évtizedek egyik fontos 
művészetszociológiai folyamatának: a fénykép muzealizálásának a leírására is. 

Gondoljunk például a sajtófotó-kiállítás intézményére, ahol az eredetileg 
egészen más céllal készült fotókat műalkotásként prezentálják. Volt már ennek 
előzménye: a klasszikus avantgárd képviselői is gyakran szerepeltettek együtt 
műalkotásokat és nem művészi céllal készült fotókat a kiállításaikon és a kiad-
ványaikban. A cél az volt, hogy ezzel a gesztussal kitágítsák a művészet határait. 
Csakhogy rendszerint maguk a művészek tették meg ezt a „beemelő” – felőlük 
nézve: művészet(ön)kritikai – gesztust. Ami viszont új vonás a sajtófotó-kiállí-
tásban, az éppen az, hogy nem egyes fotókat akar beemelni a művészet „szférá-
jába”, hanem a sajtófotó műfajának egészét. Míg a korábbi kifejezetten demokrati-
kus gesztus volt, az újabb törekvés szemléletében arisztokratikus, ráadásul 
parvenü is: a „művészi rangból” szeretne részesülni. Ugyanez a helyzet Robert 
 Capa sajtófotóinak utólagos, „művészetté” való föltupírozásával is.

Véleményem szerint két szempontból sem járunk jól, ha minden fényképet, 
melyet kiállításon prezentálnak, műalkotásnak tekintünk. Egyrészt azért nem, 
mert ezzel elvész a műalkotás céljával létrehozott fényképnek – nem a rangja, 
hanem a jellegzetessége: mindaz, ami műalkotássá teszi. A másik ok, ami miatt 
szerintem nem helyes a nem ezzel a céllal készült fényképeket műalkotásnak 
tekinteni, hogy ezzel elvész – vagy legalábbis nagyon háttérbe szorul – a kiállí-
tott vagy egy albumba fölvett fénykép készítőjének valódi szándéka: az, amiért 
életre hívta a művét. A legjobb példa erre  Muybridge mozgástanulmányainak 
az esete, amelyeket a ’60-as és ’70-es évek neoavantgárdja a szekvencia művé-
szeti műfajának előfutárává magasztalt föl – holott ezek nem művészi, hanem 
tudományos céllal készült felvételek voltak; ráadásul nem is sorozatként prezentált 
állóképek, hanem egy forgótárcsás vetítő szerkezet, a zoöpraxiscope segítségével 
életre hívott,  egy másodperces mozgóképek.4

Végezetül megjegyzem, hogy a művészetté való átminősítés imént jelzett 
buktatói  igazából csak a kiállításon – tehát eredeti műtárgyként – prezentált 
fényképeket fenyegetik. Sokkal kevésbé jelentkezik ez a könyvekben, tehát 
nyomdai reprodukciókban megjelent fotók esetében, és gyakorlatilag 

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Zoopraxiscope.
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nemlétezőnek tekinthető az internetes megjelenés esetén – legalábbis akkor, 
ha a kísérő szöveg nem épp ez ellen hat. 

Az amatőrök technikaimádata
Hasonlóan máig érvényesek Flussernek a fotóamatőrökkel kapcsolatos meglá-
tásai is. 

„A fotóamatőrök klubjai olyan helyek, ahol megrészegülnek az apparátu-
sok szerkezeti komplexitásától; posztindusztriális ópiumbarlangok” (48.) 
– írja róluk  Flusser, s ez a kép éppoly találó, mint a gondolatot fölvezető 
meglátásai: 

„Fényképezőgépet olyan emberek vesznek, akiket a reklámapparátusok erre 
a vételre programoztak. A beszerzett fényképezőgép a ’legújabb modell’ lesz: 
olcsóbb, kisebb, automatikusabb és hatékonyabb, mint a korábbi modellek.” 
(47.) 

 Flusser nem mondja ki ugyan, de a maga fanyar humorával az amatőrök 
technikaimádatát fi gurázza ki ezzel. Aki beszélgetett már akár csak egyetlen 
amatőr fotóssal, vagy belelapozott valamelyik fotóamatőr szaklapba, az tudja, 
mennyire rászolgálnak erre a szelíd, jóllehet a veséjükbe látó humorra. De iga-
zából nem is az ő kifi gurázásuk a lényeg.  Flusser csupán arra kívánja fölhívni 
a fi gyelmet, hogy az amatőrök a legfontosabb dologról feledkeznek meg: a fény-
képet nem a gép, hanem az ember készíti; legalábbis így kellene ennek lennie. 

Csakhogy nincsen így. A fényképezőgép és az ember – mondja  Flusser – 
összenőtt: utóbbi „a fényképezőgép meghosszabbított önkioldójává vált”. (47.) 
A fotóalbumokban lapozgatva azt látjuk: „hol mindenütt járt a fényképezőgép, 
és mit csinált ott”. (Uo.) Ugyanis az egyre olcsóbb, jobb és automatikusabb 
masinák következtében kialakul a fotómánia: az az érzés, hogy mindent le kell 
fényképezni – hogy ami nincs lefényképezve, az nem is létezik. „Ha egy fény-
képezőgéppel fölszerelt ember mozdulatait fi gyeljük (illetve egy emberrel fölsze-
relt fényképezőgépet), akkor az lesz a benyomásunk, hogy lesben áll.” (28.) 
Mindez  Flusser felfogásában a fényképezőgép lényegéből fakad: 

„Ez egy strukturálisan komplex, de működésében egyszerű játékszer. Ebben 
ellentétes a sakkjátékkal, amely struktúrájában egyszerű és működésében 
bonyolult: a szabályai könnyűek, de jól sakkozni nehéz. Akinek fényké-
pezőgép van a kezében, az kiváló fotográfi ákat készíthet anélkül, hogy 
sejtelme lenne róla, milyen bonyolult folyamatokat indít el, amikor 
megnyomja a kioldógombot.” (47.)
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Mielőtt továbbmennék, szeretném elmondani, hogy tapasztalataim szerint 
az említett technikaimádat nemcsak az amatőr fotósokban van meg, hanem leg-
alább annyira jellemzi a professzionális fotósok világát is. Ez persze valameny-
nyire érthető, hiszen a hivatásos fényképészek tisztában vannak vele: bizonyos 
feladatokat egyszerűen nem lehet megoldani az adott felszerelés – mondjuk 
egy speciális objektív – nélkül. Márpedig ha nem tudják megoldani a feladatot, 
akkor legközelebb nem ők kapják a megbízást, hanem a konkurencia. A dolog-
nak ez a fele rendben is van. Az viszont már kevésbé, hogy sokszor megfordul 
a helyzet: az amatőr vásárol egy drága fényképezőgépet vagy objektívot, s azt 
hiszi, ezzel egy csapásra „profi” fotóssá vált. Ennél már csak az a rosszabb, 
ha még azt is hiszi: egyúttal megvásárolta a „fotóművész” titulust is. 

Az experimentális fotográfus
A könyv számomra legkedvesebb része az utolsó, IX. fejezet: A fotográfi a fi lozó-
fi ájának szükségessége. Ez ugyanis nem az előzőek összefoglalása, hanem épp 
ellenkezőleg: a tagadásuk. Ha az előző fejezetek szellemét a swift i szatíra hatotta 
át, emezét a proudhoni utópia. Kulcsszava a szabadság. „A fényképészet fi lozó-
fi ájának a szabadsággal kell foglalkoznia.” (64.) „Szabadság az, ha az apparátus 
ellen játszunk.” (65.) Mit jelent ez? Lényegében a következők tudatosítását: 

„Először, az apparátus merevsége kijátszható. Másodszor, a programjába 
belecsempészhetők olyan emberi szándékok, amelyek nem voltak előirá-
nyozva benne. Harmadszor, az apparátus kényszeríthető rá, hogy várat-
lant, valószínűtlent, informatívat hozzon létre. Negyedszer, meg lehet vetni 
az apparátust és termékeit, egyáltalán, fi gyelmünket elfordítani a dologitól, 
és az információra koncentrálni.” (65.) 

Az experimentális fotográfust, a valódi fényképészt ez különbözteti meg a „fény-
képezőgépével összenőtt” fotóstól, aki valójában nem is fényképész, hanem 
funkcionárius, vagyis  Flusser definíciója szerint „az az ember, aki az appa-
rátusokkal játszik, és az apparátusok funkciójában cselekszik”. (67.) A funk-
cionárius az apparátusokkal játszik – a fotográfus az apparátusok ellen. 

Arra nézvést persze  Flusser nem szolgál kész recepttel, hogy hogyan lesz 
valakiből valódi fényképész, experimentális fotográfus. Rossz is lenne, ha 
előhozakodna bármi ilyesmivel. Végtére is a szabadság nem olyasmi, amit vala-
kitől készen kapunk, hanem kinek-kinek magának kell megteremtenie – a saját-
ját, és ezzel a többiekét is. Vagy legalább a lehetőséget rá, hogy a példa nyomán 
a többiek is megtalálják a maguk szabadságát. 
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 Flusser kultúrakritikája 

Eddig nem volt szó róla, hogy jóllehet  Flusser kis könyvében a fotográfi a „lénye-
géről” jóval több használható megállapítást találhatunk, mint   Benjamin, 
 Barthes,  Sontag és a többiek vonatkozó írásaiban, azért A fotográfi a fi lozófi ája 
végső soron ugyanúgy nem a fotográfiáról szól, mint ahogyan az övéké sem. 
S előre kell bocsátanom: míg a fotográfi ával (pontosabban: a fotó alapú kép ter-
jesztésével) kapcsolatos nézeteinek többsége egybevág a saját stúdiumaimból 
leszűrt eredményekkel,  Flusser kultúrakritikai és történelmi fejtegetéseivel már 
korántsem ez a helyzet.

Posztmarxista kritika
De először lássuk a pozitívumokat!  Flusser abban is különbözik a többi szerző-
től, hogy ő nem árul zsákbamacskát: világosan megmondja, hogy a könyve 
témája alapjában véve nem a fotográfi a, hanem ezzel kapcsolatban (de nem 
ennek ürügyén!) valami más: 

Benkő Imre: Karbantartók, Kohógázüzem. Ózd, 1989
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„Az ember szerszámokat készít, és ezenközben saját magát használja 
modellként – amíg meg nem fordul a helyzet, és az ember el nem kezdi 
az eszközeit önmaga, a világ és a társadalom modelljének tekinteni. 
Ez a saját eszközeinktől való híres elidegenedés.” (63–64.) 

 Flusser úgy látja: a technikai képek „amorf masszává őrlik szét” a kultúrát, 
és „ebből ered a tömegkultúra” (17.) – könyvét pedig éppen e tömegkultúra kri-
tikájának tekinti. 

„Egy ilyenfajta kultúrakritika megmutatja, hogy a fényképezőgép az őse 
mindazoknak az apparátusoknak, amelyek robotizálni készülnek életünk 
valamennyi aspektusát, a legkülsőbb gesztusoktól a gondolkodás, érzés 
és akarat legbelsejéig.” (58.)

Már ennyiből is látható:  Flusser virtigli posztmarxista szerző; a kérdései még 
marxizálók ugyan, de a válaszai már nem! Könyvében ezt így fogalmazta meg:

„Az indusztriális kérdésfelvetés (mint például a marxista) az apparátusok 
esetében már nem kompetens, elsiklik mellettük. Új kategóriákhoz kell 
fordulnunk, ha az apparátusokat akarjuk megragadni és defi niálni.” (22.) 
Egy interjújában pedig így: 
„A marxizmusból való termékeny kiábrándulásomat, ami 1936-ban, a 
moszkvai perek idején következett be, sohasem tudtam igazán kiheverni. 
Ez azt hiszem, magától értetődő: aki ifj úkorában nem marxista, az szívte-
len, aki pedig felnőtt fejjel az, annak nincs esze.”5 

Mindazt, amit föntebb Flussernek a marxizmushoz való viszonyáról előadtam, 
illetve idéztem, Andreas  Ströhl a következőképpen fogalmazta meg: 

„A  husserli fenomenológia adott  Flusser számára kitüntetett felismeré-
seket és szemléletmódot. Másfelől ez különböztette meg szemléletét 
az 1970-es és 1980-as évek népszerű médiateoretikusaitól, akik inkább 
a poszt-strukturalizmus és a marxizmus irányában tájékozódtak.”6 

Valóban:  Flusser ebben is elüt a többiektől. Könyve nem illeszthető be sem 
a marxista, sem az újbalos, sem a poszt-strukturalista, sem a posztmodern 
kultúrakritikai diskurzusokba. Horizontja jóval magasabb, kétségbeesése, 
pesszimizmusa viszont összehasonlíthatatlanul mélyebb ezekénél.

5 Klaus Nüchtern: Beszélgetés Vilém Flusserrel. (1990. október 6.) Ford. Sebők Zoltán. http://
www.artpool.hu/Flusser/beszelgetes.html. A továbbiakban: Nüchtern: Beszélgetés.
6 Ströhl: Introduction, XI. Az én kiemelésem.
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Posztindusztriális társadalom 
 Flusser korunk társadalmát posztindusztriálisnak nevezi: a szerszámok és gépek 
helyét az apparátusok vették át, s az új társadalmi rend alapja immár nem a 
munka, hanem az információ. Az apparátusok nem végeznek munkát: „Nem 
az a szándékuk, hogy megváltoztassák a világot, hanem az, hogy megváltoz-
tassák a világ jelentését. Szándékuk szimbolikus.” (23.) Ugyanez másfelől, 
a technikai képek felől nézve: „Az új varázslás nem a külső világot akarja meg-
változtatni, hanem a világról alkotott fogalmainkat. Ez másodlagos mágia: 
absztrakt szemfényvesztés.” (15.) Az új társadalom  Flusser felfogásában ugyanúgy 
elnyomó jellegű, mint a korábbiak voltak, hiszen csupán újradefi niálja az elnyo-
más és az egyenlőtlenség – a szabadság hiánya – fogalmát: 

„Érvénytelenné válik a tárgyak tulajdonának és elosztásának problémája 
(kapitalizmus és szocializmus), és átadja helyét az információk progra-
mozása és terjesztése problematikájának (információs társadalom). Már 
nem arról van szó, hogy még egy pár cipőnk vagy még egy bútordarabunk 
legyen, hanem arról, hogy megengedhessünk magunknak még egy 
utazást vagy a gyerekeknek még egy stúdiumot.” (42.)

Biztosan van ebben valami – de ebben a formájában mégsem stimmel. A világ 
számos helyén, még a „jóléti társadalmak” állampolgárai túlnyomó többsége 
számára is, „a tárgyak tulajdonának és elosztásának problémája” azért még 
ma is húsbavágó kérdés. De ettől eltekintve az sem stimmel, hogy  Flusser a 
posztindusztriális társadalom megszületését a fotográfi a feltalálása (1839) 
idejére teszi. A 19. század Nyugat-Európában és Észak-Amerikában mindvégig 
ipari társadalom volt. Annak az összetett társadalmi-gazdasági komplexumnak 
a kezdetei, amit összefoglaló néven posztindusztriális társadalomnak neve-
zünk, még itt is csak az I. világháború után jelentkeztek. A Nyugat-Európán 
és az USA-n kívüli világ pedig egészen a II. világháborút követő évekig nem-
igen jutott el még az iparosítás szintjére sem, nemhogy posztindusztriális lett 
volna.

De hogy visszatérjünk a fotográfi a kérdéséhez: abban igaza van Flussernek, 
hogy a posztindusztriális társadalom kialakulásának van némi köze a foto-
gráfi ához – pontosabban a képözön,  Flusser kifejezésével a képvilág jelenségé-
hez, vagyis a nyomdai úton sokszorosított fotográfi ához: a képes sajtó, a reklám 
és a propaganda világához. Ez azonban szintén jóval későbbi fejlemény, mint 
a fotográfi a feltalálása: nagyjából az 1890-es években, tehát bő fél évszázaddal 
később vette kezdetét, és a képes sajtó boomja még ennél is későbbre: az 1920-as 
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és ’30-as évekre tehető. Másrészt ebben a folyamatban nemcsak a sokszorosított 
képek, hanem az egyéb technikai kommunikációs eszközök is jelentős szerepet 
játszottak: a 20. század első felében mindenekelőtt a rádió, második felében 
pedig a televízió, majd a személyi számítógépek elterjedése. A propaganda 
és a reklám tudat(de)formáló hatása tehát nemcsak a sokszorosított fotóra 
korlátozódott.

Poszthisztorikus korban élünk?
Történelmi ismereteimmel nem egyeztethetők össze Flussernek azok a tézisei 
sem, amelyek a „történelem előtti – történelmi – történelem utáni” korszakokra 
vonatkoznak, és az sem, hogy e korszakváltásokat az alfabetikus írás, illetve 
a fényképezés feltalálásához köti. 

„Az írással kezdődik el a szűkebb értelemben vett történelem, éspedig 
mint harc a képimádás ellen. A fotográfi ával kezdődik a ’történelem utáni’ 
idő, mint harc a szövegimádás ellen.” (16.) 

Nagyon furcsa teória ez: évmilliókig nem volt történelem, aztán i. e. 1500 körül 
egyszercsak „feltalálták” a betűírást, s ettől kezdve már történelemben éltünk 
egészen 1839-ig, amikor is fölfedezték a fotográfi át – s azóta a történelem utáni 
korban élünk. Nonszensz! 

Az abszurd mint műfaj
Itt azonban érdemes megállni és eltűnődni egy pillanatra! Ezzel ugyanis  Flusser, 
akit igazán nem lehet szellemi tompasággal vádolni, nyilván tökéletesen tisztá-
ban volt. Csakhogy számára a nonszensz vagy abszurd nem logikai bukfenc, 
hanem műfaj volt: kedvenc írói,  Morgenstern7 és  Kafk a műfaja. A bukfenchez 
annyi köze mégiscsak van a dolognak, hogy ő is – miként  Kafk a – humoros vagy 
legalábbis ironikus műfajnak tartotta. A Kafk ára várva című írásában a két 
legtöbbször előforduló szó az ’irónia’ és az ’abszurd’.8 Egy interjújában mindezt, 
amit most próbálok körülírni, meg is fogalmazta: 

„Kérdező: Az ön egyik leglátványosabb kijelentése szerint a kilencvenes 
években a kőkorszak végére kell számítani. –  Flusser: Remélem, közben 
az egészből a nevetést is kihallja; vagy nem?”9

7 „Véget nem érő gyönyör”, írja róla a szellemi önéletrajzában. In Vilém Flusser: In Search 
of Meaning. Philosophical Self-Portrait (1969). A továbbiakban: In Search. In Writings, 202.
8 Vilém Flusser: Waiting for Kafk a. In Writings, 150–159. 
9 Nüchtern: Beszélgetés. Az én kiemelésem.



 FLUSSER POSZTMARXISTA KULTÚRAKRITIKÁJA    |    191

Egy szó, mint száz: jóllehet mindazt komolyan kell vennünk, amit  Flusser 
mond – de nem kell szó szerint vennünk, amit mond! Szerintem legalábbis 
akkor járunk jól mi is, és mellesleg  Flusser is, ha nem így olvassuk a szövegeit, 
hanem azzal a bizonyos iróniával, vagyis távolságtartással. A sarkított, az abszur-
ditásig túlfeszített megfogalmazásai ugyanis valójában nem leírások, hanem 
javaslatok: próbáljuk meg így nézni a szóban forgó jelenségeket! Mintha 
sötétben botorkálnánk, ám valaki egyszercsak egy éjjellátó szemüveget 
varázsolna az orrunkra: az a világ, mely ily módon a szemünk elé tárul, kísérte-
ties és valószerűtlen ugyan – ám tudjuk róla, hogy valamiképp mégiscsak 
a valóság.

 
A technikai kép is kép
De térjünk vissza  Flusser szövegéhez, annak is a bennünket közelebbről érdeklő, 
a fotográfi ával valamiképp kapcsolatban lévő gondolataihoz! Flussernek van 
egy fejtegetése, ami arról szól, hogy miért nehéz megfejteni a technikai képek 
jelentését. Voltaképpen azért, mondja, mert technikaiak: 

„a világ tükrözi a nap- és egyéb sugarakat, és ezeket optikai, vegyi és mecha-
nikus berendezések érzékeny felületen rögzítik, és ennek eredményeképpen 
létrejön a technikai kép, amely tehát, úgy tűnik, ugyanazon a valóságsíkon 
van, mint a jelentése.” (13.) Másfelől közelítve a kérdést: 

„jelentése látszólag automatikusan megjelenik a felületén – hasonlóképpen 
az ujjlenyomathoz, amelynél a jelentés (az ujj) az ok, és a kép (a lenyomat) 
a következmény.” (13.) 

Ez eddig nem más, mint a  peirce-i index, csak más szavakkal – és ami nem elha-
nyagolható: fenntartásokkal! – előadva; ez utóbbiakat próbáltam jelezni a kieme-
lésekkel.  Flusser azzal folytatja fejtegetéseit, hogy 

„a technikai kép eme látszólag nem-szimbolikus, objektív karaktere 
a nézőt arra indítja, hogy ne képnek, hanem ablaknak tekintse. Úgy hisz 
neki, mint a saját szemének.” (14.) 

Mint az könyvünk többi fejezetéből kiderül: nemcsak a naiv nézők, de több-
nyire a fotó teoretikusai is beleesnek ebbe a hibába. Az „ablak” hasonlatot John 
 Szarkowski egyenesen az elméleti-kritikai szakszó rangjára emelte.10 Holott tel-
jesen igaza van Flussernek: „a technikai kép ’objektivitása’ illúzió.” (Uo.) Ugyanúgy 

10 John Szarkowski: Mirrors and Windows. American Photography since 1960. Th e Museum 
of Modern Art, New York, 1978.
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kódolt a benne lévő üzenet, mint a hagyományos képekben – szemben azzal, 
tehetnénk hozzá, amit  Barthes nyomán (jócskán félreértve őt) oly sokan valla-
nak.  Flusser mindezt megtoldja azzal, hogy a technikai kép ugyanúgy mágikus 
jellegű is, mint a hagyományos – de ebben már nem feltétlen kell követnünk. 
Flusserrel szemben azt gondolom, hogy egyrészt szövegek is lehetnek mágiku-
sak, nemcsak a képek – másrészt nem gondolom, hogy minden kép eleve 
mágikus lenne.

Mindebből számunkra az az érdekes, hogy bármennyire számon tartja is az 
ember a hagyományos, manuális képek és a fotográfi a mint technikai kép 
közötti különbségeket, arról azért nem feledkezhetünk meg, hogy a fotók is 
képek. Különösen akkor nem, ha művészi céllal született vagy ilyen kontextus-
ban szereplő fényképekről van szó.

Eredeti és reprodukció
Sajnos, ebben a témában  Flusser sem mond mást, mint ami a fotóról szóló 
írások (alapvető tévedéseken alapuló) közhelye: 

„A fotókat (...) reprodukcióban lehet terjeszteni. A fényképezőgép proto-
típust (negatívot) hoz létre, amelyről tetszés szerinti számú sztereotípus 
(másolat) készíthető és terjeszthető – ezáltal az ’eredeti’ fogalmának a foto-
gráfi ára vonatkoztatva már alig van értelme. A fénykép mint tárgy, mint 
dolog szinte értéktelen; csak egy szórólap.” (41–42.) 

Az idézett gondolatmenetben több tévedés is van. Az első tévedés az, hogy 
a fotográfiai kép „eredetije”, „prototípusa” – ahogyan erről az Alapfogalmak 
és a   Benjamin messainisztikus kultúrakritikája fejezetekben már volt szó – nem 
a negatív, hanem a felvétel készítője által készített és/vagy jóváhagyott (elfoga-
dott) szerzői kópia. Ugyanarról a negatívról valóban „tetszés szerinti számú” 
pozitív másolat/nagyítás készíthető, ráadásul ezek különbözhetnek is egymástól 
a méretükben, monokróm technika esetében az alapszíneikben, színes tech-
nika esetében a színeikben stb. Ezen „másolatok” bármelyike lehet „prototí-
pus”, vagyis szerzői kópia – és ugyanaz a kópia több identikus példányban is 
létezhet; ezt nevezzük szériának. 

A második tévedés tehát az, hogy a több egyforma példányban létező 
fénykép nem reprodukció, hanem egyszerűen csak több példányban létező 
fénykép – ugyanúgy, mint ahogyan egy autó vagy egy szék esetében sem rep-
rodukcióról, hanem sorozatgyártásról beszélünk. A fényképet, amennyiben 
nem több (néhány) példányban akarjuk elajándékozni, netalán eladni, hanem 
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sok példányban, tehát ténylegesen terjeszteni akarjuk, akkor ezt már valóban 
„reprodukció” formájában tesszük – de ez már nem fénykép, hanem a fotó alap-
ján készített nyomdai reprodukció. Vagyis egy másik médium. (Igazából nem 
is reprodukcióról, újraalkotásról kellene beszélnünk, hanem inkább átírásról, 
adaptációról.) Az analóg, kémiai alapú fotográfi a ugyanis nem sokszorozó, 
hanem többszöröző technika: fotográfi ai úton viszonylag sok – mondjuk húsznál 
több – identikus példányt egyrészt nehéz, másrészt lassú, harmadrészt költsé-
ges előállítani.

Különösen fontos mindezt szem előtt tartani a művészi céllal létrehozott fény-
képek esetében, de ugyanúgy igaz ez az összes többi fotóhasználatra is – legfel-
jebb nincs akkora jelentősége. Bár valamennyi jelentősége azért még ezekben 
is van: egy épület-, reklám- vagy divatfotós ugyanúgy ellenőrzi és jóváhagyja 
(vagy éppenséggel kidobja) a megrendelőnek átadandó kópiákat, ahogyan mi is 
átpörgetjük a gyorslaborok által készített fényképeket. 

Az eredeti szerzői kópia mint tárgyilag is meghatározott fénykép különösen 
a műalkotásnak tekintett fotó esetén bír jelentőséggel: a kiállítási, illetve a 
műtárgyeladásra szánt példány(ok) esetében. Ezzel azért  Flusser is tisztában 
volt: „A klasszikus fotográfi ában még léteztek értékes fényképek,11 és valami 
értékmaradvány még ma is tapad az ’eredeti fotóhoz’, amely értékesebb, mint 
[az] újságban közölt reprodukciója.” (43.) Ennek elvi kérdéseivel azonban nem 
foglalkozott. Kár. 

Az elektronikus kép nem fotográfi a
 Flusser úgyszólván egyedül áll a fotóról író klasszikus szerzők között abban is, 
hogy világosan megkülönbözteti egymástól a hagyományos, kémiai fotográ-
fiát és a fotó alapú (vagy csupán fénykép benyomását keltő) számítógépes 
képeket. 

„Míg ezeknél a korszerű képeknél az információ dologi alapja tökéletesen 
eltűnik, és az elektromágneses fotókat tetszés szerint lehet szintetikusan 
előállítani, és a befogadó ezeket mint tiszta információkat manipulálhatja 
(ez lenne a ’tiszta információs társadalom’), az archaikus fotókkal még 
valami dologit, szórólapszerűt tartunk a kezünkben.” (43.)

A kiemelt kulcsszavakkal próbáltam jelezni, hogy  Flusser nemcsak azt érzékelte, 
hogy a komputerkép más, mint a hagyományos fénykép, hanem tökéletesen 

11 A fordításban „ezüstnyomatok” szerepel, de ez félrefordítás; a silver print jelentése: fekete-
fehér nagyítás.
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tisztában volt a két médium különbségének elvi alapjaival is. A számítógépen 
megjelenő „fotó” mint új médium kvintesszenciája ugyanis valóban az a befogadói 
tapasztalat, hogy a kép nem valami adott, megmásíthatatlan dolog, hanem 
végső soron ő, vagyis a befogadó hozza létre – nem csupán a tudatában-lelkében, 
hanem ténylegesen is. 

Ujj Zsuzsi: Tükör a falon I. 1989 
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A kommunikáció fl usseri felfogása

A diskurzus négy alapformája
 Flusser a könyvében a kommunikáció két fázisáról beszél: a dialógus fázisában 
létrehozzák az információt, a diskurzus fázisában pedig elosztják, terjesztik. (40.) 
A fotográfi a fi lozófi ája csak ez utóbbival foglalkozik, ezért vizsgálódásunkat mi 
is ezzel kezdjük.

 Flusser az információátadás, vagyis a kommunikáció négy alapvető típusáról 
beszél. Bár ezt így nem mondja ki, de a megkülönböztetés alapja az, hogy mi 
a viszony az információ forrása (az információval rendelkező: azt birtokló, 
és annak további sorsát eldöntő személy vagy személyek) és az információt váró, 
azt (be)fogadó személy(ek) között.12

Az első típus: „a befogadók a leadót félkörben veszik körül, mint a színház-
ban”; ehhez a helyzethez  Flusser a felelősségteljesség kategóriáját rendeli 
hozzá. Ha kibontjuk a hasonlatot, azt kell mondanunk, hogy az információ 
forrása és a befogadók közötti kapcsolat itt közvetlen vagy legalábbis visszacsa-
tolásos: az utóbbiak valamennyire befolyásol(hat)ják a kommunikáció folya-
matát – bár ez végső soron a forráson múlik. 

A második: „az adó egy sor információközvetítőt (reléállomást) használ, 
mint a hadseregben.” Ez az autoritás helyzete. Itt a kommunikáció folyamatában 
nincs – sőt: nem is kívánatos, hogy legyen – visszacsatolás. Maga a folyamat 
lineáris: az információ a forrástól meghatározott (szolgálati) úton jut el a cím-
zettekig, és csak hozzájuk jut el.

A harmadik: „az adó az információkat dialógusoknak osztja el, és ezek gazda-
gítva továbbítják azt, úgy, mint a tudományos diskurzusban.” Ennek a haladás 
a meghatározó kategóriája; ezt másképpen mondhatjuk úgy is: az információ 
kiegészítése vagy fi nomodása. Itt tehát az a lényeg, hogy újabb és újabb dialógu-
sok, illetve diskurzusok indulnak el: a visszacsatolások ezeken belül, illetve ezek 
között mennek végbe.

A fotóterjesztés modellje a rádió
 Flusser a kommunikáció negyedik modelljéről ezt írja: „az adó az információt 
szétsugározza a térben, mint a rádió.” Ehhez az eltömegesedés kategóriáját 
társítja, és hozzáfűzi: „A fotódisztribúció a negyedik módszert használja.” 
Ebben a kommunikációs módszerben nincs semmiféle visszacsatolás: itt a szó 

12 Ezt külön nem jelzem, de az alábbi idézetek a könyv 41. oldaláról valók.
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szoros értelmében vett „fogyasztás” a jellemző.  Flusser ezt a modellt nagyon 
nem szívelte. Az információs társadalom mint földigiliszta című írásában 
például így ír róla: 

„a garaton keresztül bekerül a szervezetbe a természet, ott informálódik, 
s mint kultúra kerül ki ismét. (...) A kultúra, vagyis az ürülék, ami kikerül 
belőlünk, lassan ismét dezinformálódik, és hulladékként visszakerül 
a természetbe. Egy kört kell tehát elképzelnünk, amelynek egy szeletét a 
férgek módjára mi keltjük életre.”13 A technikai képek univerzuma felé 
című írásában pedig így: 

„A médiumokat a centrumokból, az adókból kisugárzott nyalábok alkot-
ják. A ’nyalábok’ latinul ’fasces’, következésképpen a technikai képek uralta 
társadalom struktúrája fasiszta, éspedig nem valamilyen ideológiai, hanem 
’technikai’ okokból. Ahogyan a technikai képek jelenleg keringésbe vannak 
kötve, az ’magától’ vezet [el] egy fasiszta társadalomhoz.”14 

Valamivel barátságosabb hangszerelésben – és a témánkhoz is valamivel köze-
lebb eső formában – ugyanezt mondja a Képeink című írásában is: 

„A készülékek olyan ládák, melyek jelenetek tüneteit nyelik el, hogy azo-
kat képekként köphessék ki. A készülékek programjai szövegeken alapul-
nak, például a kémia és az optika li neáris mondatain.”15

Voltaképpen ebből az elképzelésből érthető meg, miért tartotta annyira fontos-
nak Flusser,  hogy az experimentális fényképész „az apparátus programja ellen” 
játsszon. És még valami: erről nem beszél ugyan Flusser,  de a fotóművészeti 
kommunikáció nyilvánvalóan nem e negyedik, hanem a harmadik: a tudomá-
nyos diskurzusok modelljébe illik. 

A dialógusra alapozott élet
A fotóelmélet klasszikusai közül fi lozófi ai, ismeretelméleti szempontból mesz-
sze Flusser  volt a legfelkészültebb.   Benjamin tájékozódása jóval szűkösebb, 
 Barthes és különösen  Sontag ez irányú műveltsége pedig jóval felszínesebb 
volt. S bár  Barthes személyes érintettségét nehéz fölülmúlni, ami a gondolatok 

13 Vilém Flusser: Az információs társadalom mint földigiliszta. Ford. Sebők Zoltán. In uő. 
Az ágy. Kijárat Kiadó, Budapest, 1996. http://www.artpool.hu/Flusser/informacios.html. 
14 Vilém Flusser: A technikai képek univerzuma felé. Ford. Maleczki József. http://www.artpool.
hu/Flusser/Univerzum/08.html. Az én kiemeléseim.
15 Vilém Flusser: Képeink. Ford. Tillmann J. A. 2000, 1992. február, 61.
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intellektuális rétegét illeti, Flusser  gondolati építménye legalább annyira 
személyes alapokra épült, mint az övé. S jóllehet mindkettőjük számára nagy 
volt a kísértés, hiszen a helyzetükből logikusan következett volna, hogy bele-
szürküljenek az akadémikus világ tisztes középmezőnyébe, ettől a személyisé-
gük erős magja szerencsére megóvta őket. Ezt  Barthes mindenekelőtt az írás-
módjával, a nyelvi stílusával érte el, Flusser  pedig a gondolkodói stílusával: 
azzal, hogy a legnemesebb fi lozófi ai építőanyagokból egy teljesen egyéni gon-
dolati rendszert épített föl.

Ha valaki szeretné emeletről emeletre, szobáról szobára bejárni ezt a gondo-
lati építményt, ehhez a legjobb kalauz Flusser  szellemi önéletrajza, illetve 
Andreas  Ströhlnek a Writings kötethez írt előszava. Én most nem vállalkozom 
erre a kalandra – az építménynek csupán a fotográfi a elméleti megközelítése 
szempontjából releváns elemeire próbálok rávilágítani.

Flusser  kétségbeesése
Kezdjük Flusser  mélységes, mondhatni metafi zikai kétségbeesésével, mely min-
den írását áthatja. E kétségbeesés egyszerre történelmi és személyes, s rövidre 
zártan Flusser  így fogalmazta meg: „A történelem a végéhez ért, Auschwitzot 
nem lehet felülmúlni.”16 Flusser  egész családját megölték a náci haláltáborok-
ban: apját 1940-ben Buchenwaldban, anyját, az anyja szüleit és a két évvel fi atalabb 
húgát,  Ludovikát 1942-ben Th eresienstadtban. Ő úgy úszta meg, hogy 1939-ben, 
Csehszlovákia német megszállása után Londonba utazott későbbi feleségével, 
Edith  Barthtal és az ő szüleivel, hogy a tanulmányait folytassa, majd a következő 
évben Brazíliába emigrált.17 De vajon megúszta-e csakugyan? Megúszhatta-e? 
Megúszhatja-e bárki? Hogy is mondja Flusser? „ Az Auschwitz-tapasztalat nem 
exkluzív zsidó tapasztalat.”18

Flusser  nem erről ír ugyan az írásaiban, de mindegyiknek ez az alapja. 
Innen ered kultúrakritikájának feneketlen, mélységesen mély pesszimizmusa. 
Egy olyan ember írta őket, akit az örvénylő mélység évekre elnyelt, de aztán 
valahogy mégis a felszínre dobott. „Sokáig listát vezettem, amelyen az öngyil-
kosság mellett és ellen szóló érveket sorakoztattam fel. Nem lettem öngyilkos.”19 
Flusser  fi lozófi ai Kastélyának falai ettől a hideglelős élménytől nyirkosak.

 

16 Nüchtern: Beszélgetés.
17 http://www.fl usser-archive.org/aboutfl usser/biography.
18 Nüchtern: Beszélgetés.
19 Uo.
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Negentrópia
Flusser a  könyvét ezekkel a mondatokkal zárja: 

„A fotográfi a fi lozófi ájának kell fölfedeznie, hogy az automatikus, progra-
mozott és programozó apparátusok világában az emberi szabadságnak 
nincs tere; azért, hogy végül felmutassa, hogyan lehetséges mégis teret 
nyitni a szabadság számára. A fotográfi a fi lozófi ájának az a feladata, (...) 
hogy azon gondolkozzék, hogyan tud az ember mindennek ellenére 
életének a halállal szemben értelmet adni. Egy ilyen fi lozófi a azért szük-
séges, mert ez a forradalom egyetlen formája, amely még nyitva áll előt-
tünk.” (66.)

E szavaknak és mondatoknak az ad súlyt, ha tudjuk: Flusser az  egész emberi 
civilizációt a természet alaptörvényével való szembeszegülésként írja le. 

„A természet mint egész olyan rendszer, amelyben az információk a máso-
dik termodinamikai elvnek megfelelően állandóan felbomlanak. Az ember 
szembeszegül ezzel a természeti entrópiával, amikor az információkat 
nemcsak befogadja, tárolja és továbbadja, hanem – és ebben az összes 
többi élőlénytől különbözik – szándékosan is előállít információkat.” 
(40.) 

A kommunikáció elméleti kérdéseiről szóló írásaiban mindezt a negentrópia 
(negatív entrópia) kategóriájával írja le.20 Alapjában véve nem más ez, mint 
a marxi gondolat – miszerint az embert a munka emelte ki az állatvilágból – áthang-
szerelése. Világosan kiderül ez abból, ahogyan Flusser a  könyvéhez mellékelt 
Fogalmak jegyzékében az ’információ’ és a ’munka’ fogalmát meghatározza. 
E szerint: 

„Információ: elemek valószínűtlen kombinációja; Informálni: 1. elemek 
valószínűtlen kombinációját hozni létre; 2. ezeket tárgyakba áttenni;21 
Munka: az a tevékenység, amely tárgyakat állít elő és informál.” (67–68.) 

De talán közelebb kerülünk ahhoz, hogyan is gondolta el ezt az egészet Flusser, 
ha  egy erre vonatkozó passzusát idézzük: 

„A szokásos értelemben vett szerszámok tárgyakat szakítanak ki a termé-
szetből, hogy odaállítsák őket az ember elé (’előállítsák’ [őket]). Eközben 
megváltoztatják ezen tárgyak formáját: egy új, szándékosan létrehozott 

20 Vilém Flusser: What is Communication?; On the Th eory of Communication. In Writings, 3–20.
21 A fordításban „nyomtatni” szerepel; ezt korrigáltam.
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formát kényszerítenek rájuk. ’Informálnak’: a tárgy természetellenes, 
valószínűtlen formát kap, kulturálissá válik. A természeti tárgyaknak ezt 
az előállítását és ’informálását’ ’munkának’ nevezzük, és az eredményét 
’műnek’. Vannak olyan művek, mint például az alma, amelyeket előállíta-
nak ugyan, de alig informálnak; mások viszont, mint például a cipő, erő-
sen informáltak, az állatbőrhöz képest meglehetősen kalandos formát 
kapnak.” (20.)

Miként már volt szó róla, Flusser a  posztindusztriális társadalom lényegét abban 
látja, hogy immár nem „valószerűtlenül informált” tárgyakat, hanem „szimbólu-
mokba áttett” információt állít elő és terjeszt, s ebben a legfontosabb eszköze a fotó 
(pontosabban: a fotó alapú sokszorosított kép). Ha viszont ez így van, akkor az 
emberi civilizáció fennmaradása szempontjából létkérdés, hogy ezek a képek 
valóban informatívak legyenek. Ugyanez a visszájáról: Flusser  szinte a metafi zika 
szintjére emelte irtózását a semmitmondó képektől (és szövegektől). 

„Minket elsősorban redundáns fotók vesznek körül – annak ellenére, 
hogy reggelizőasztalunkon naponta új képes újságok, az utcafalakon 
hetente új plakátok és a kirakatokban új reklámfotók jelennek meg. Éppen 
ehhez az állandó változáshoz szoktunk hozzá: az egyik redundáns fotó 
helyére egy másik redundáns fotó kerül.” (53.) 

Flusser kis  könyve alapjában véve annak köszönheti a megbecsültségét, hogy 
az egzisztencialista irodalmi és teoretikus szövegek komolyságát, gondolati 
mélységét hozta be a fotográfi áról való gondolkodásba.

 
Én és Te
Flusser  egyik legkedvesebb szerzője, akinek a gondolatai a szívéhez igazán közel 
álltak, Martin   Buber volt, akit egyetemistaként személyesen is hallgatott. Nyil-
vánvalóan az ő tanításaira mennek vissza például az alábbi gondolatai: 

„Az ember nem beszélhet Istenről, csak Istenhez beszélhet. (...) Isten a saját 
képére teremtette az embert, és csak egyetlen módon tudom elképzelni 
Istent, úgy, ha ránézek a másik emberre. (...) Csak a felebarátom iránt 
érzett szeretet által szerethetem Istent. Tehát az egyetlen kép, az egyetlen 
megengedett kép a másik ember arca.”22

22 Beke László – Peternák Miklós: Beszélgetés Vilém Flusserrel – II. http://www.c3.hu/events/97/
fl usser/ participantstext/miklos-interju.html. 



Számunkra most nem az utolsó mondat a lényeges, hiszen a minden egyéb 
kép tilalmát maga Flusser –  nem lévén vallásos zsidó – sem tartotta magára 
nézve kötelezőnek. De egyébként is azt gondolom, hogy ezt a kijelentést nem 
szó szerint, egyszerűen „portré” értelmében kell vennünk, hanem az informatív, 
a másik embert tekintetbe vevő kép értelmében – vagy legalábbis érdemes 
Flusser  szavait ebben az irányban kitágítanunk. Ahogyan maga Flusser  fogal-
mazott ezzel kapcsolatban: 

„Szerintem az alapvető zsidó elképzelés az, hogy a halhatatlanság a másik 
emberen múlik, ő a felelős az én halhatatlanságomért, és én vagyok a fele-
lős az övéért. Talán ezért mondják a zsidók a halottról: ’Emléke legyen 
áldás’, ami azt is jelentheti, ’felelős vagyok érte’.”23

 
Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy Flusser  halhatatlan legyen. Megér-
demli. 

23 Uo. 

Szilágyi Lenke: Szarvas,1983 



PHOTOGRAPHY THEORY, 2007

A Photography Th eory című kötet1 három intézmény: az University College 
Cork, Ireland (UCC), a Burren College of Art, Ballyvaughan, Ireland és a School 
of the Art Institute, Chicago közös vállalkozásaként jött létre, a Th e Art Seminar 
című, hétkötetesre tervezett sorozat második köteteként. Szerkesztője James 
  Elkins művészettörténész és műkritikus, a School of the Art Institute tanára; 
2004–2006 között a UCC tanára is volt, és az intézmény több könyvsorozatá-
nak, illetve egyedi kiadványának a szerkesztője.2

A kötet felépítése igen szellemes és edukatív: Bevezetésként áttekintést ad 
közre a fotóelméletekről,3 ezt követően négy tanulmány és egy feljegyzés 
(Rosalind  Krauss) következik néhány fotóelméleti alapkérdésről (ezekre még 
visszatérek), majd a 3. részben Art Seminar címmel annak a beszélgetésnek 
a szerkesztett szövege olvasható, melyre 2005. február 27-én4 került sor a UCC-n, 
kilenc résztvevővel – közülük négyen a fölvezető tanulmányok szerzői. A beszél-
getés szövegét megküldték a téma további szakértőinek, hogy szóljanak hozzá 
a vitában elhangzottakhoz, akik közül huszonhatan eleget is tettek a fölkérés-
nek. A névsor egy kis Ki kicsoda a kortárs fotóelméletben és fotótörténetben, 
hiszen olyan nevekkel találkozhatunk, mint például Geoff rey   Batchen, Victor 
  Burgin, Michel  Frizot, Abigail  Solomon-Godeau, Liz  Wells, hogy csak azokat 
említsem, akiknek neve a témában valamelyest jártas magyar olvasó számára 
ismerősként csenghet. Huszonhetedik hozzászólóként Joel  Snyder – a vita 
egyik résztvevője – is utólagos reflexiókat fűz a szemináriumon elhangzot-
takhoz. Az 5. fejezetben két összefoglaló tanulmányt olvashatunk a kötet 
anyagáról, majd a résztvevőkről készült rövid feljegyzések5 s végül a név- és 
tárgymutató zárja a kötetet. A kötetben tehát közel negyven szerző többnyire 

1 James Elkins (szerk.): Photography Th eory. Routledge, New York – London, 2007. A továb-
biakban Elkins: Photography Th eory. A zárójelbe tett oldalszámok erre vonatkoznak. Az innen 
vett idézetek a saját fordításaim. A kiemelések tőlem származnak.
2 http://www.jameselkins.com.
3 Sabine T. Kriebel: Th eories of Photography. A Short History. In  Elkins: Photography Th eory, 
3–43.
4 A szeminárium fölvezető szövegében, a kötet 129. oldalán legalábbis ez a dátum szerepel, 
pedig a szövegből kiderül: kétnapos eseményről van szó.
5 A listából érthetetlen módon kimaradtak nyolc résztvevőnek az adatai. 
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artikulált, szakirodalmi hivatkozásokkal is alátámasztott véleménye olvas-
ható a fotóelmélet alapkérdéseiről – legalábbis azokról, amelyeket a szer-
kesztők, a fölkért tanulmányírók és a szeminárium résztvevői alapkérdéseknek 
tartottak.

Magától értetődik, hogy egy mégoly széles merítésű áttekintés sem képes 
kimeríteni a téma összes releváns összetevőjét. Már a hozzászólók közül is töb-
ben fölvetették – a legkritikusabb éllel  Solomon-Godeau6 –, hogy a kötet (pon-
tosabban annak Art Seminar fejezete) valójában nem a fotográfi a (értsd: a teljes 
fotóhasználati spektrum), hanem inkább csak a ’60-as és ’70-es évek koncep-
tualista fotográfi ája kérdéseit járja körül, s ez egyúttal beszűkíti a megközelíté-
sek nézőpontját is: elsősorban az esztétikai és az ezzel összefüggésbe hozható 
fi lozófi ai megközelítések dominálnak benne, s így háttérbe szorulnak egyrészt 
a fotográfi a nem művészi használatának a kérdései, másrészt a szociológiai, poli-
tikai, pszichológiai szempontú megközelítések és az olyan témakörök, mint a fotó 
szerepe az osztályharcban, a szexuális felszabadulásban, a társadalom hatalmi 
szerkezetében stb., nem is beszélve a digitális technika fölvetette új kérdések-
ről. Solomon-Godeau ezenkívül csinos kis listát állított össze azokról a teoreti-
kusokról, akiket a kötet szerzői meg sem említenek. 

Mindezek a felvetések vagy ellenvetések nagyjából helytállóak és jogosak is, 
de megítélésem szerint mégsem homályosíthatják el a vállalkozás jelentőségét: 
ha szűkebbre szabott keretek között is, nem pedig általános érvénnyel, de a kötet 
szerkesztői és szerzői mégiscsak próbáltak a végére járni a fotográfi a mint 
médium alapvető kérdéseinek. Az alábbiakban ezekkel foglalkozom, mert vég-
tére is egy tanulmánykötetet mégiscsak inkább az jellemez, ami benne van, nem 
pedig az, ami hiányzik belőle.

Természetesen arra nem vállalkozom, hogy közel negyven szerző nézeteit 
– pláne e nézetek közötti, gyakran csak nüansznyi különbségeket – össze-
foglaljam. Erre már csak azért sincs szükség, mert a kötet ebből a szempontból 
értelemszerűen nem egységes, és nem is lehet az. Az alábbiakban tehát a 
könyv egyes fejezeteiből azokat a nézeteket, meglátásokat, szempontokat stb. 
emelem ki, amelyek a könyvem olvasói számára is szolgálnak valamiféle 
tanulsággal.

6 Abigail Solomon-Godeau: Ontology, Essences, and Photography’s Aesthetics. In Elkins: 
Photography Th eory, 256–269. 
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A fotográfi a elméletei
A kötet föntebb már említett egyik jellegzetessége, hogy leginkább a ’60-as 
és ’70-es évek képzőművészeti fotóhasználata áll a szerkesztők és a szerzők érdek-
lődésének homlokterében, tetten érhető a bevezetőként közölt tanulmányban 
is. Ebben Sabine T.  Kriebel a fotóelméletekről ad történeti áttekintést – s nyilván 
nem véletlen, hogy a négy fejezetre osztott tanulmány első fejezetében lényegé-
ben egységes történeti folyamatként mutatja be a fotóról való gondolkodás első 
százhúsz (!) évét, kezdve Edgar Allan  Poe lelkendező szavain egészen  Barthes 
első, szemiotikai megközelítéséig. Magát a 2. részt  Kriebel így kezdi: 

„A ’60-as évek jelzik a fotográfi a döntő bekerülését a művészeti intézmé-
nyekbe, a múzeumoktól a műkereskedelemig.” (15.) Ezzel kapcsolatban 
idézi Douglas  Crimp bonmot-ját, miszerint: 

„A fotográfi át 1839-ben már feltalálták ugyan, de csak az 1960-as és az 
1970-es években fedezték fel – a fotó lényegét, a fotográfi át mint olyat.” 
(15.)7 

 Kriebel történeti áttekintéséről egyébként nem sok, amit feltétlenül el kell mon-
dani: kicsit iskolás, ám korrekt dolgozat. Legfőbb erénye, hogy valóban történeti 
megközelítésben tekinti át a fotóról szóló fontosabb írásokat. A másik pozití-
vuma, hogy bár föl-fölemlegeti a posztmodern megközelítések szempontjait, 
ezeket nem igyekszik ráerőltetni a történeti anyagra, sem pedig ezek hiánya 
miatt elmarasztalni a régebbi szerzőket.  

Koncepcionális korlátok
Jan  Baetens tanulmányában8 az interdiszciplináris megközelítést szorgalmazza 
ugyan, ám igyekszik fölhívni a fi gyelmet ennek korlátaira is. Egyfelől örvende-
tesnek tartja, hogy a fotóról való gondolkodás az idők során külön szakma lett: 
ahogyan az irodalomtudományt egy idő múltán már nem írók művelték, úgy 
idővel a fotóról sem (csak) fotósok gondolkodtak és írtak. A fura csak az, hogy 
a fotóról értekező szerzők nem valamely társadalomtudomány művelői voltak, 
hanem írók; gondoljunk csak az öt legismertebb szerzőre:   Benjamin,  Malraux, 
 Sontag,   Berger és  Barthes. És bár újabban fi lozófusok és történészek vették át 
az írók helyét (pl.  Baudrillard,   Batchen), a fotóról való diskurzus – jóllehet új, 

7 Az idézet eredeti helye: Douglas Crimp: The Museum’s Old / The Library’s New Subject. 
In Richard Bolton (szerk.): Th e Contest of Meaning. Th e MIT Press, Cambridge–London, 1990, 7.
8 Jan Baetens: Conceptual limitations of our refl ection on photography. In Elkins: Photography 
Th eory, 53–73.
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nagyon is interdiszciplináris köntösben – egy újfajta írói monodiszciplinitás 
szerepét játssza. (56–58.) 

Az új írói megközelítésnek azonban vannak pozitívumai is, melyeket  Baetens 
négy anti-kategóriával ír körül. Az első ilyen a technofetisizmus elutasítása, mely-
nek köszönhetően a fotóról való gondolkodás kiszabadult a korábbi, szűken 
technicista szemlélet béklyóiból, és bekerült a kultúrtörténet és kultúrakritika 

szélesebb horizontú diskurzusaiba. 
A második nyereség, melyet az 
új írói megközelítés hozott, az 
esszencializmus elutasítása. A foto-
gráfi a kilépett a szűken értelme-
zett térbeliség kereteiből, és lé-
pésről lépésre magához vonzotta 
az időbeliség aspektusait: először 
mint olyan kép, mely az időben 
helyezkedik el, majd mint olyan 
kép, mely történetet mesél, végül 
mint valami, ami képes a fikci-
óra. Ez utóbbiakhoz köthető a 
harmadik előrelépés: a korábbi 
formalista szemlélet tagadása. 
A fotó jelentése immár nem az 

ábrázolt tárgy és annak formai megjelenése köré kristályosodik ki, hanem a jelen-
tést a néző teremti meg, aki a saját sztoriját, emlékét, fantáziáját stb. vetíti bele a 
képbe. Végül a negyedik tagadó formula, mely az új diskurzus egyik hozama, 
a szakítás a nyelvközpontú megközelítéssel. Az új, posztmodern szemlélet többé 
már nem hisz benne, hogy a nyelvi eszközök képesek áthidalni a jel és a jelölt 
közötti szakadékot.

Miután  Baetens fölhívja a fi gyelmet a nyereségek mellett az új elméleti 
megközelítések veszélyeire is (ezek ismertetésére itt nincs terem), a jövő útját 
az interdiszciplinaritás határainak kitágításában jelöli meg. Ezek egyike a művészi 
kutatások bátorítása és támogatása. Másrészt a művészek és a művészeti szak-
emberek együttműködése; közös projektjeik is termékenyek lehetnek. Továbbá: 
a művészek együttműködése a természettudományok művelőivel úgyszintén 
gyümölcsöző lehet – mindkét fél sokat tanulhat a másiktól. Mindannyiunknak 
el kellene sajátítania a vizuális gondolkodás képességét, sugallja  Baetens tanul-
mánya, s ezzel csak egyetérteni lehet. A kérdés nem is az, hogy az általa javasolt 

Stalter György: Budapest, 1990 
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utak elvezetnek-e a konkrét fotográfiai praxisok jobb intellektuális megérté-
séhez, hanem az, hogy ez egyúttal elvezet-e a fotográfi a (vagy fotográfi ák) új 
elméletéhez-elméleteihez is. Bevallom, ebben borúlátóbb vagyok  Baetensnél.

A fotó mint paradoxon
Th ierry de  Duve nagy fába vágta a fejszéjét: A fotó mint paradoxon alcímű esszé-
jében9 nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy lefektesse egy új megközelítésű 
fotóelmélet alapjait. Pontosabban: hogy a már meglévő alapokon ( Peirce, 
 Barthes) teljesen új irányban induljon el. A fotográfi át nem a keletkezése, a lét-
rejötte felől közelíti meg, hanem a néző szempontjából. Ehhez a fotók két 
ideáltípusát: a pillanatkép (snapshot) és az állókép (time exposure) kategóriát 
állítja szembe, ugyanakkor világossá teszi, hogy e két ideáltípus jellemzői min-
den fotóban – pontosabban minden fotó szemlélésében – benne rejlenek.

Ahogy De  Duve látja: „a fotó szemiotikai struktúráját két rendszersor (series) 
csatlakozási pontjában” fedezhetjük föl. Az egyik a képalkotó, felszíni rendszer-
sor, mely a fotót a valóságtól elszakított, absztrakt szemiotikai tárggyá teszi. 
A másik a fotó valóságmeghatározta, tájékoztató rendszersora, mely a fotót fi zi-
kai jellé teszi. Ez a kapcsolat a való világgal: optikai alapokon nyugvó oksági 
kapcsolatok által meghatározott. A pillanatkép paradoxona, hogy egy végig 
nem vitt mozgást mutat meg egy képtelen pózban – miközben a valóságban 
a mozgás mégiscsak végbement. De  Duve példaként  Muybridge vágtató lovak-
ról készült képeit hozza föl, melyeket a kortársak elvetettek, mondván: épp 
a mozgás nincs bennük megörökítve.10 „A pillanatkép ellopja az életet, és mint 
élettelent adja vissza.”(113.) Ez az, amit  Barthes a fotográfi a „valós irrealitásá-
nak” nevezett a Kép retorikája című írásában, mondja De  Duve. De mi a helyzet 
az állóképpel? 

„Akár élő, akár halott személyről készül, a portré alaptermészete szerint 
temetői jellegű. Az elmúlt, kimúlt korok emlékeztetőjeként a múltnak állít 
emléket. (...) Míg a pillanatkép az idő folyására utal anélkül, hogy ezt 

9 Th ierry de Duve: Time exposure and snapshot: Th e Photograph as Paradox. In Elkins: 
Photography Th eory, 109–123.
10 A példa nem egészen találó, lévén hogy Muybridge a sorozatfelvételeit egy optikai eszköz: 
a zoopraxiszkóp segítségével egy-egy másodpercig tartó, újra és újra ismétlődő mozgóképként 
prezentálta, vagyis a fi lm korai előfutárai, illetve a mozgás tanulmányozását lehetővé tevő 
segédeszközök voltak ezek. Magát a mozgást sem az egyes képkockáknak, sem ezek mátrixként 
elrendezett sorozatainak nem kellett felidézniük. http://www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/taft .
htm; http://www.youtube.com/watch?v=Yib9JhsNIQQ&mode=related&search=. 
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megjelenítené, az állókép megdermeszti tárgyának idejét, halottnak 
nyilvánítva azt. (...) Miközben a portré az élet egy olyan pontjának állít 
emlékművet, mely örökre elmúlt, egyúttal fölajánlja önmagát mint ennek 
az életnek az újra és újramegelevenítését az emlékezetben.” (113.) 

A pillanatkép „az idő még nem és már nem részekre osztásának a sokkja”, 
az állókép ezzel szemben „a halált annak mutatja, ami: (...) abszolút semminek.” 
(114.) A pillanatkép trauma, az állókép gyász, mondja De  Duve. Az utóbbihoz 
hozzátartozik a beszéd: ezzel tartjuk fönn az élet folyamatosságát.

Art Seminar

A kötet központi, legérdekesebb közleménye a már említett beszélgetés a foto-
gráfi a alapkérdéseiről. Ez még akkor is így van, ha – miként azt borítékolni lehe-
tett – a vita végül nem vezetett sehova a szónak abban az értelmében, hogy 
a résztvevők közös erővel megoldották volna ezeket a kérdéseket. Hiszen egy 
eff éle vitának nem is lehet ez a célja, hanem csupán a különböző nézetek, meg-
győződések, elfogultságok, felismerések stb. egymással való ütköztetése. 
Az olvasó ezekből a gyakran csak félszavakban, hangsúlyokban tetten érhető 
nüanszokból kapja a legtöbb inspirációt a legfontosabbhoz: hogy maga is pró-
bálja végiggondolni ezeket a kérdéseket.

Indexikalitás
A vita voltaképpen három nagy témát próbált körüljárni: az indexikalitás, 
a punctum és a médiumspecifi káció kérdésköreit, éspedig mindhármat kifejezet-
ten azzal az eltökélt céllal, hogy valamiképpen ki lehessen mutatni: voltaképpen 
alkalmatlan rá, hogy a fotóról való gondolkodás egyik kulcskategóriája legyen. 

Ami az indexikalitást illeti, itt Joel  Snyder játszotta az ördög ügyvédje szere-
pét: belekötött mindenbe és mindenkibe, csakhogy elvitassa az indexikusságot 
a fotográfi ától. Nem hiszem, hogy igaza lenne – de a „kötözködései” között 
számos fi gyelemreméltó is akadt. Így például az, amikor azt mondja:

„Amit a fotón látunk, az sem szükségképpen, sem csak úgy általában nem 
ugyanaz, mint amit a kamera előtt látnánk a felvétel idején.” (134.) 

Fontos fi gyelmeztetés ez, hiszen még nagyra tartott teoretikusok is hajlamosak 
rá, hogy megfeledkezzenek róla: a fotó nem valóság, még csak nem is a valóságos 
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látvány, hanem csupán ezek optikai és kémiai törvények által meghatározott 
leképezése. Ehhez kapcsolódik, amit  Snyder szellemesen így fogalmazott meg: 

„Amikor az emberek az indexikalitásról beszélnek, többnyire összekeverik 
a tárgyakat a fotonokkal, s úgy vélik, a tárgyak azok, melyek szükségsze-
rűen indexikus leképezése a fotó.” (131.) 

Persze, a hév néha elragadja, mint például amikor kerek perec tagadja, hogy egy 
tüsszentő férfi ról készült, elmozdult kép bárminek is az indexe lenne, vagy 
amikor kijelenti: „A síromig kitartok amellett, hogy elektromágneses sugárzás 
nélkül nem léteznének fotók. De ez nem indexikalitás.” (156.) 

A vitában egyébként Jonathan  Friday álláspontja volt a legkiegyensúlyozot-
tabb, s ez áll a legközelebb  Peirce nézeteihez is: a fotográfi a mint jel 

„nem az ikon és az index keveréke, hanem szó szerint az egybeesésük. 
Olyan index, mely képként (iconically) mutat valamire.” (135.) 

De azért idekívánkozik  Snyder – meglehet: túlfeszített – szkepticizmusának 
magyarázata is: 

„A fotográfi a nagyon képlékeny dolog, és az indexikalitás épp attól foszt 
meg bennünket, hogy meglássuk és élvezzük ezt a képlékenységet.” (154.)

A vitához utólag hozzászólók közül szinte mindenki érintette az indexikalitás 
kérdését; képtelenség lenne mindegyiket idézni és kommentálni. Egy hozzá-
szóló, Martin  Lefebvre önálló tanulmányszámba menő kommentárt fűzött 
az elhangzottakhoz; a tanulmány megállapításait beépítettem e könyv  Peirce jel-
tipológiájáról szóló fejezetébe. 

Punctum
Ami a punctum kategóriáját illeti, fölvezetőjében a vita moderátora,  Elkins  egy-
értelművé tette: 

„A punctum minden fotóról szóló szövegben jelen van. Ezért (az indexi-
kalitás után) a második olyan modell címére jelölöm, melyet valószínűleg 
inadekvátnak tartunk.” (157.) 

Meg is mondja, hogy miért: annyira személyes, privát, hogy elvág minden vitát, 
racionális érvelést. Ezzel teljes mértékben egyet lehet érteni – ugyanakkor még-
sem fölösleges utánajárni, hogy magánál  Barthes-nál mit jelentett a punctum.11

11 Lásd e könyv Barthes-ról szóló fejezetének vonatkozó részeit.
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Anélkül, hogy pontról pontra követném az erről kibontakozott vitát, csak 
a kulcsszavakat vagy kulcsmondatokat citálom: „a punctum a néző traumája” 
(158.), nem pedig a képen szereplő személy(ek)é; „ő keres meg téged, nem 
pedig te őt – megsebez” (158.); a punctum valami, ami nem szándékosan került 
a fotóra, míg a festő ilyen értelemben nem lehet „fi gyelmetlen” (159.); a punctum 
és az aura kifejezés használata „valami kimondhatatlan, személyes, mi több: 
magasztos” gondolatot vezet be, melynek egyébként nem lenne helye egy könyv-
ben, esszében vagy akadémiai tanulmányban (159.);  Barthes számára a punctum 
valami, ami a „nyelv alatti szinten van, kommunikálhatatlan” (161.); „a madeleine 
illata és íze: ez a punctum!” (162.); a punctumot azért idézik oly gyakran, mert 
a fotográfi a a fájdalommal, a veszteséggel, a gyásszal kapcsolatos (162.); a punctum 
a romantikus irodalom diskurzusához, míg az indexikalitás a fotográfi a ontológiá-
jához, leglényegéhez tartozó kifejezés (167–168.).

Médiumspecifi káció 
Ami a harmadik, a médiumspecifi káció témakörét illeti, ez a vita során össze-
kapcsolódott Jeff   Wall, Andreas  Gursky, Th omas  Struth, Cindy  Sherman és más 
művészek munkáinak az értékelésével – ami persze nem baj, sőt; csak így nehéz 
a szálakat szétbogozni. Mindenesetre nem könnyíti meg a dolgot, hogy ezek a 
művészek mind igyekeztek elhatárolódni a fotográfi ától. A médiumspecifi káció-
ról folyó disputa szerintem legfontosabb megállapítása Baetenstől származik: 

„A médiumspecifi kációra való refl exió segíti a művészeket abban, hogy 
a munkájukhoz új utakat fedezzenek föl, még akkor is, ha ez végül kívül 
esik azon, ahogyan az adott médium ideáját előtte elképzelték.” (190.) 

A vita során ezeken kívül is elhangzott néhány megszívlelendő gondolat, 
például hogy azért is nehéz kialakítani a fotográfi a elméletét, mert maga a foto-
gráfi a nagyon heterogén – ennél én továbbmennék: szerintem nincs olyan, 
hogy fotográfi a, csak fotográfi ák vannak. A másik, hogy a fotóról szóló (akadé-
mikus) irodalom rendkívül beszűkült: ugyanazokat a klasszikus szerzőket idéz-
zük unos-untalan, illetve időről időre újabb és újabb kortárs sztár szerzőkre 
muszáj hivatkozni, ha az ember azt akarja, hogy ezekben az egyetemi-akadémi-
kus körökben komolyan vegyék. S mint arra  Baetens többször fi gyelmeztet: 
mindeközben maguk a fotográfusok – akár művészek, akár profi k, akár csak 
amatőrök – kimaradnak a fotográfi áról való diskurzusból.
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Összegzés

Mindent egybevetve a Photography Th eory nagyon tanulságos, mi több: szórakoz-
tató olvasmány,12 ami tekintve a téma összetett és súlyos voltát, kifejezetten 
erénynek számít. Kicsit olyan, mint a kaleidoszkóp: mindenki kedvére forgat-
hatja, hogy meglássa benne a neki tetsző képet. S leszámítva a már említett 
szerkesztési trehányságokat, a kötet mutatói és jegyzetapparátusa nagyon hasz-
nossá, forrásértékűvé teszi a könyvet. Ebből a szempontból külön erénye, hogy 
szerzői többnyire nem a szokásos fotó- és médiaelméleti szerzők köréből kerül-
tek ki, hanem ennél jóval szélesebb a merítés. Summa summarum: ha valakit 
az érdekel, hogy manapság hogyan gondolkodik az elméleti írók és egyetemi 
oktatók java a fotóról szóló diskurzus elmúlt bő három és fél évtizedének 
sztenderd irodalmáról, és hogy merrefelé tapogatódznak a tájékozódásban, 
ehhez a legjobb bevezetés. 

12 Így értékeli egyik recenzense, Elizabeth Edwards is – igaz, nem kevés fenntartással együtt. 
History of Photography, 2008/4, 378. 

Vető János: Dupla realitás. 1976/2008 
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 MOHOLY-NAGY ANTIFOTOGRÁFIÁJA

Fotóművész vagy fotót (is) használó festő?

Paradox helyzet: miközben fotói a művészi indíttatású fotográfi a legbecsesebb 
értékei közé tartoznak,  Moholy minden volt, csak nem fotóművész – hiszen 
még azt a fáradságot sem vette magának, hogy legalább alapszinten elsajátítsa 
a fotográfi a mesterségbeli fogásait. A negatívjairól készült nagyításokat (tehát 
magukat a képeket) nem is ő, hanem kezdetben az első felesége,  Lucia, majd 
a tanítványai és a tanártársai készítették; még attól sem riadt vissza, hogy a fény-
képeit gyorslaborokkal dolgoztassa ki. Ilyenre nemhogy egy fotóművész, 
de még egy haladottabb fotóamatőr se vetemedne, soha; nincs az az Isten!

Az ellentmondás föloldásához jó kiindulópont, amit fotómunkáinak első 
monográfusa, Andreas  Haus így fogalmazott meg: 

„Az az igazság, hogy  Moholy soha nem nevezte magát fotográfusnak. 
A meglehetősen furcsa szóleleménye erre, a Lichtner (kb. fényalakító) egy 
maga fabrikálta szó arra, ami mindig is volt: festő. (...) Festőként emelte 
a fotográfi át a művészet rangjának magasságába, és kizárólag csak abban 
az értelemben, hogy egy újfajta festői technikaként alkotta újra. Művész-
ként  Moholy festő volt, fotográfusként pedig dilettáns, a szó eredeti értel-
mében: a számára újonnan fölfedezett technikák lángra lobbantották 
benne a kísérletezőt, és elképesztő mértékben eltöltötték teoretikus hitté-
rítői buzgalommal.”1

 Moholy öndefi níciója, a Lichtner, nem terjedt el a róla szóló szakirodalomban. 
A szerzők többnyire amúgy is kerülik, hogy állást foglaljanak abban a kérdés-
ben: mennyiben, illetve milyen értelemben nevezhető  Moholy egyáltalán foto-
gráfusnak? Mennyiben – és főleg: hogyan – illeszthetők be a fotográfi ai alapú 
munkái a 20. század első felének fotótörténetébe? Ehelyett – egyébként teljes 
joggal, hiszen a történteknek ez felel meg –  Moholy fotó alapú munkáit és a hoz-
zájuk kapcsolódó teorémáit a korabeli avantgárd képzőművészeti irányzatok 
(dada, konstruktivizmus, aktivizmus, elementarizmus stb.) hasonló törekvései 
között igyekeznek elhelyezni. Ami pedig magát a  Moholy-féle fotográfi át illeti, 

1 Andreas Haus: Moholy-Nagy. Photographs & Photograms. Th ames and Hudson, London – 
Pantheon Books, New York, 1980, 7. Az idézet a saját fordításom. 
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ezt a ’kreatív fotográfi a’, a ’művészek fotóhasználata’ (Artists’ using Photography) 
és hasonló kifejezésekkel írják körül – jelezvén e fotográfi a sajátos voltát.

Moholyt nem a fotográfi a érdekelte
Mindez érthető és jogos is, hiszen Moholyt szinte egyáltalán nem érdekelte 
a fotográfi a mint olyan, a maga kialakult és népszerű formájában. Mi sem jel-
lemzőbb erre, mint hogy a magyarul is olvasható művészeti tárgyú cikkeiben 
és tanulmányaiban (beleértve a kifejezetten fotográfi ai témájú írásokat is!), 
továbbá az Egy művész összegezése című önportréjában összesen 117 nevet 
említ, s közülük mindössze egyetlen fotográfus ( Daguerre) akad, továbbá egy 
sztroboszkopikus kísérleteket végző mérnök ( Edgerton) és egy fotótechnikai 
szakíró (Hans  Windisch). Ennyi a fotográfiai referencia. A könyveiből is, 
melyekben azért ennél több fotográfust említ, az derül ki, hogy fotótörténeti 
és kortárs fotóművészeti érdeklődése meglehetősen behatárolt volt: úgyszólván 
csak arra terjedt ki, ami a Bauhaus általa képviselt koncepciójába beleillett. 
A többi egyszerűen nem érdekelte.

De mi a helyzet az alkotó Moholyval? Hiszen ha festőként, „fényalakítóként” 
vagy bármiként is (a titulus valóban lényegtelen), de mégiscsak számottevő, 
és ami a döntő: minőségében is jelentős fotográfi ai oeuvre került ki a keze alól. 
Azt tehát talán mégsem lehet mondani, hogy Moholyt művészként ne érdekelte 
volna a fotográfi a!

De igen: pontosan ezt kell mondanunk. Moholyt művészként sem érdekelte 
a fotográfi a – legalábbis a maga kialakult formájában egyáltalán nem. Sőt, való-
jában még ennél is többet kell mondanunk, mert igazából ez a lényeg: Moholyt 
mint avantgárd művészt és teoretikust épp az érdekelte, hogy hogyan lehetne 
a fotográfi át kiforgatni önmagából – s épp ezzel alkalmassá tenni rá, hogy művészi 
célokra lehessen használni.

Produkció/Reprodukció 
Ezt a gondolatot először a Produkció – reprodukció című programadó cikkében 
fogalmazta meg, s aztán a maga részéről élete végéig ehhez tartotta magát. Mint 
mondja, „arra kell törekednünk, hogy az eddig csak reprodukciós célokra hasz-
nált apparátusokat (eszközöket) produktív célokra is alkalmazhatóvá tegyük”.2 

2 Moholy-Nagy László: Produkció – reprodukció. Ford. Zádor Ágnes. A továbbiakban: Pro-
dukció – reprodukció. In Passuth Krisztina: Moholy-Nagy. Corvina, Budapest, 1982, 290. 
A továbbiakban: Passuth: Moholy-Nagy. Ha külön nem jelzem, a kiemelések tőlem származnak.
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Ezen alapeszme jegyében három – ma így mondanánk – technikai médium: 
a gramofon, a fotó és a fi lm elvi lehetőségeit veszi számba. A gramofon, ugye, 
rögzíti s ezzel reprodukálhatóvá 
teszi a zenét –  Moholy viszont 
azt mondja: fordítsuk meg a dol-
got! Ne az előadott zene karcolja 
a barázdákat a viaszlemezbe, 
hanem az alkotó, a művész – s az 
új zene ennek a „barázda-kéz-
írásnak” a technikai visszaolva-
sása legyen. 

Bennünket most nem az ötlet 
kivitelezhetetlensége érdekel,3 
hanem az ötlet alapja:  Moholy 
észjárása. Ugyanis ugyanerre a 
rugóra jár, amit  Moholy e cik-
kében a fotográfiáról mond: 
„Ha itt is véghez akarjuk vinni 
az átértékelést [ti. a reproduktív 
eszköz átalakítását produktív 
célokra], a brómezüst lemez 
fényérzékenységét az általunk 
tükör- vagy lencserendszerek-
kel stb. alakított fényjelenségek 
(fényjátékmozzana tok) felfogására és rögzítésére kell kihasználnunk.”4 Vagyis 
ugyanúgy meg kell fordítanunk a dolgot, mint a gramofon esetében.

 
Fotogram
 Moholy a nem rendeltetésszerű fotóhasználat első formáját a fotogramban találta 
meg. A kamera nélkül készült fénykép  Moholy legkedvesebb fotográfi ai műfaja 
volt: 1922 őszén ezzel kezdte „fotográfusi” pályafutását,5 és szinte élete végéig 

3 Lloyd C. Engelbrecht: Moholy-Nagy. Mentor to Modernism. Flying Trapeze Press, Cincin-
nati, 2009, vol. I., 191–192., 252. 
4 Produkció – reprodukció, 290.  Kiemelés az eredetiben.
5 Ennek részleteiről, továbbá Moholy világképének biocentrikus gyökereiről lásd Botár Oli-
vér: Természet és technika. Az újraértelmezett Moholy-Nagy, 1916–1923. Vince Kiadó, Budapest 
– Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2007, 180–191. 

 Tóth György: Lolita 2. 1998
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hűséges maradt hozzá.6 A negatív kameraképek iránti későbbi vonzalmát is ez 
magyarázza, hiszen a fotogram eleve negatív kép: többnyire úgy készül, hogy 
valamilyen fényérzékenyített anyagra (ez rendszerint valamilyen fotópapír) 
különböző tárgyakat helyezünk, majd a kellő ideig megvilágítjuk – bár éppen-
séggel valami fényforrással közvetlenül is „rajzolhatunk” a fényérzékeny felü-
letre. Egy a lényeg: „A fényérzékeny réteg – lemez vagy papír – tabula rasa, 
amelyre úgy jegyezhetünk a fénnyel, ahogyan a festő [is] a maga szerszámaival, 
az ecsettel és a pigmenttel szuverén módon dolgo zik a vásznán.”7

Moholynak több nyomós oka is volt rá, hogy vonzódjék ehhez a műfajhoz. 
Mindenekelőtt e képkészítési technika demokratikus volta: az, hogy nem kell 
hozzá sem bonyolult felszerelés, sem különösebb szakmai tudás. Ez az autodi-
dakta Moholynak – akinek a művészetpedagógiai jelszava, talán éppen ezért, 
az volt: „Mindenki tehetséges!”8 – szerfelett tetszhetett.9 Mint ahogy a festő 
Moholynak meg bizonyára az tetszett, hogy a fotogram – szemben a fotográfi a 
bevett, többszöröző technikájával – egyedi kép. 

Méghozzá nem is akármilyen minőségű kép! A fotogram a fekete-fehér spekt-
rum sokkal több árnyalatát tudja visszaadni, jóval fi nomabb átmenetekkel, mint 
egy kamerafelvételről készült másolat vagy nagyítás. Különösen így van ez, ha 
a fotogram nem „közönséges” brómezüst fotópapírra, hanem ezüstklorid kimá-
soló napfénypapírra10 készül, mely gyönyörű barna árnyalatokban adja vissza 
a tónusokat – ezen ráadásul, mivel „lassú”, vagyis eléggé érzéketlen a fényre, 
ellenőrzött módon lehet rögzíteni akár mozgó fényforrások képét is. Moholy és 
 felesége,  Lucia, aki 1922 őszétől a különválásukig, 1928-ig a fotómunkákban Moholy 
 alkotótársa volt, kezdetben kizárólag ezeket a napfénypapírokat használta. 

Volt még egy ok, ami miatt Moholy  nagyon kedvelte a fotogram műfaját: 
az a varázslatos tulajdonsága, hogy szabadon, az anyaghoz való kötöttségek 
nélkül lehet vele teret konstruálni. Erről a következőket mondja: „először hoz 

6 Utolsó fotogramjai 1943-ban készültek. Renate Heyne – Floris M. Neusüss: Moholy-Nagy. 
Th e Photograms. Catalogue Raisonné. Hatje Cantz Verlag, Ostfi ldern, 2009, 289–299. 
7 Moholy-Nagy László: A fotográfi a – fényalakítás. In Passuth: Moholy-Nagy, 306. A további-
akban: A fotográfi a – fényalakítás.
8 A gondolat a zenepedagógus Heinrich Jacobytól származik ugyan, de Moholy írásai tették 
közismert szlogenné.
9 Alighanem épp a műfaj demokratikusságát hangsúlyozandó, Moholy – szemben a rayo-
grammal és a schadográff al – nem önmagáról nevezte el a művészi célokra újrafelfedezett 
eljárást, hanem 1925-ig a fénykompozíció, majd – a telegram mintájára – a fotogram kifejezést 
használta; ez utóbbiról tévesen úgy vélte, hogy a saját leleménye. 
10 A technikai részletekre lásd Flesch Bálint: Technikatörténeti (Egészen) Kis Lexikon (az Archalt-
fotokonzerv weblapon). http://archfoto.atspace.com/klexframe.html.
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létre teret meglévő térbeli szerkezetek nél kül, pusztán azáltal, hogy a teret fekete 
és szürke féltónusok előre- és hátrafelé mozgatásával, valamint ezek ellentété-
nek sugárzó erejével és rendkívül fi nom árnyalásuk fokozataival tagolja.”11

 
Hibatan

Moholy szerint  tehát a fotográfi a alkalmassá tehető ugyan rá, hogy művészi 
célokra lehessen használni – de csak akkor, ha nem rendeltetésszerűen használják! 
Moholy „ kreatív fotográfi ája” ugyanis valójában ellenfotográfi a. Nem pusztán 
arról van szó, hogy ő másképp, érdekesebben, szabadabban fotografált a szoká-
sosnál, merthogy festőként kedvére kísérletezgethetett. Ennél jóval többről van 
szó! Moholy nem  csak úgy vaktában kísérletezgetett, hanem szisztematikusan 
sorra fölrúgta a fotográfi ai képalkotás kialakult szabályait – épp azért, hogy 
érvényes, korszerű „vizuális kijelentéseket” lehessen az ily módon megújított 
fotográfi ai nyelven megfogalmazni. 

Moholy ugyanis  az általa művelt és propagált Új látás (New Vision) művészi 
programjában azt javasolja, hogy szándékosan és tudatosan föl kell hasz-
nálni a fotográfi ai hibák nyelvét ahhoz, hogy új, friss, valóban művészi látásmód-
hoz jussunk. 

„A fényképészet ellensége a konvenció, a ’ho gyan készítsük’ rögzített 
szabályai. A fényképészet megváltása a kísérletezésben rej lik. A kísérlete-
zőnek nincsenek prekoncep ciói a fotográfi át illetően. Nem hisz abban, 
hogy a fényképészet csupán az volna, ahogy ma ismerjük, a hagyományos 
látvány pon tos ismétlése és visszaadása. Nem hiszi, hogy a fotográfi a 
hibái elkerülhetők lennének.”12

Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy mindaz, ami a korabeli, fotóamatőröknek 
kiadott kézikönyvekben kerülendő hibának, technikai fogyatékosságnak számí-
tott, az Új látás esztétikájában majdhogynem kötelező előírás volt. Moholy nem 
 szedte ugyan pontokba, de érdemes az írásai – mindenekelőtt a Látás mozgás-
ban című kötet fényképészeti látás című fejezete13 – alapján összeállítani az általa 

11 Moholy-Nagy László: Az idő-tér és a fényképész. Ford. Zádor Ágnes. In Passuth: Moholy-
Nagy, 338. 
12 Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Ford. nélk. Műcsarnok–Intermédia, Budapest, 
1996, 197. 
13 Uo., 206–208.
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kreatív felhasználásra javasolt „hibaleltárt”, az Új látás kamera- és printing-
szintaktikai kánonját: 

1. madártávlat
2. békaperspektíva
3. harántnézet: ferde (átlós) horizont
4. halszemoptika
5. (extrém) nagyítások
6. ultragyors, nagyon rövid expozíciós idővel készült egyes felvételek
7. sztroboszkopikus sorozatfelvételek 
8. visszatükrözések
9. megvilágítási torzulások, különös fény-árnyék hatások (pl. portrénál)
10. színtorzulások
11. egymásra helyezett (összemásolt) negatívokról készült fénykép
12. áthatolások: egymásra fotózott képek ugyanazon a negatívon
13. elmozdulásos életlenség (pl. az éjjeli felvételeken az autólámpák raj-

zolta csík)
14. eltorzítások: görbe tükrök, konkáv és konvex tükrök, egymás felé fordí-

tott tükörrendszerek hatása a felvételre
15. prizmákkal felszerelt lencsén keresztül exponált felvétel
16. hullámüveg mögött lévő látvány felvétele
17. szűrő használata (ködön keresztül való látásra)
18. infravörös [a fény infravörös tartományára érzékeny] emulzió
19. röntgensugár
20. elektronmikroszkópos felvétel
21. szolarizáció: a negatív fényt kapott14

22. lámpa melegével megégetett fi lm
23. forró vízzel ráncossá tett fi lm
24. hűtőben fagyasztott negatív: a párásodás hatására emulziós zsugorodás 

következik be
25. hipo [fi xír] kikristályo sodása
26. ujjlenyomatok a negatívon
27. olaj- vagy szappanfolt a negatívon, ill. az előhívóban
28. negatív fénykép

14 A jelenség neve helyesen: Sabattier-hatás. A szolarizáció egy másik jelenség: a fényforrások 
képének átfordulása negatívba, a fényképen feketébe, pl. ha közvetlenül a Napot fényképezzük, 
vagy mondjuk egy villanyégőt.
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29. fotogram
30. fotómontázs: „ön álló fényképillusztrációk új egységbe rende zése”
31. belerajzolás-belefestés a fényképbe 

Mint látjuk: az avantgárd fotográfi a – majd az 1960-as évektől a neoavantgárd 
– épp ezekből és a hozzájuk hasonló fotónyelvi elemekből építkezett. Moholy 
a  cikkeiben és a könyveiben szinte kizárólag ilyen módon készült fotókat hasz-
nált illusztrációként: ez az egyik oka, hogy a könyvei ma is oly friss szelleműnek 
és izgalmasnak tűnnek.

A gravitáció kiiktatása
Moholy „ hibaleltárának” első tételei olyan kameraszintaktikai eszközök, amelyek 
segítségével a hagyományos fotólátványokkal gyökeresen szakító, mondhatni 
(a maguk korában) forradalmian új képeket alkothatunk. Ám a meredek felül- 
és alulnézet, illetve a kibillentett horizont, a harántnézet nem pusztán azért 
érdekes, mert így szokatlan, különleges fotólátványok keletkeznek. Moholy 
számára  ennél fontosabbnak tűnhetett, hogy ezekkel az egyszerű eszközökkel 
ki lehet küszöbölni a látványból (illetve a ferde nézet esetén ki lehet billenteni 
az egyensúlyából) a földet az égtől elválasztó horizontot. 

Az így készült fényképek különösen erős hatást váltanak ki – éppen azért, 
mert fényképek. A két dolog – a képen látható fotólátványok „valóságossága”, 
ugyanakkor az egész képtérnek a fi zikai valóságon kívülisége – együttesen azt 
az élményt sugallja, mintha olyan világban járnánk, amelyben nem érvénye-
sül a gravitáció. Moholy nem  azzal teremt „valóságon kívüli” képvilágot, 
hogy a kép elemeit szokatlan összefüggésben, együttállásban mutatja, mint 
a szürrealisták (például  Kertész vagy  Cartier-Bresson), hanem azzal, hogy 
szokatlan nézőpontból mutatja őket – s ezzel voltaképpen a nézőt szakítja el 
az emberi világ egyik legalapvetőbb testi és lelki tapasztalatától: a gravitáció 
törvényétől.

 
Fotóplasztikák
Térillúziók
Különös módon jelenik meg a térélmény-illúzió Moholy  legsajátosabb, leg-
egyénibb műfajában: a fotóplasztikákban. Az benne a különös, hogy Moholy 
ezekben  épp az ellenkezőjét teszi annak, mint a kameraképeiben. Itt nem egy 
valóságos tér képét manipulálja annak érdekében, hogy végül úgy tűnjék, 
mintha a felvétel egy nem-valóságos teret képezett volna le, hanem különböző 
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kompozíciós és grafikai elemekkel éppenséggel egy valóságos tér hatását 
igyekszik megkonstruálni. 

Moholy  pofonegyszerű vizuális eszközzel teremti meg ezt a valóságos téril-
lúziót. A különböző nagyságú fényképkivágatokat úgy helyezi el, hogy a pers-
pektivikus rövidülés illúzióját keltsék: „elöl” vannak a nagyobb fotók, majd 
utánuk sorban (nem feltétlenül lineáris sorban!) a kisebbek. Egyik legszebb 
példája ennek az Ég és föld között (1926 k.) című, variációkban is fennmaradt 
kép, mely a téri rövidülés méretekkel való érzékeltetése és a segédegyenesek 
kombinációja révén szinte örvényként húzza le a néző tekintetét valamiféle 
fi ktív, mégis átélhető mélységbe.

Néhány fotóplasztikájában Moholy –  hangsúlyozottan mérnöki, konstrukti-
vista jellegű segédvonalakkal, egyenesekkel, körökkel, téglalapok vetületi képé-
vel stb. – mintegy újabb és újabb tereket, „ablakokat” nyit a képtéren belül. 
Eleanor  Hight mutatott rá, hogy jóllehet korábban Raoul  Hausmann, George 
 Grosz és Max   Ernst is használt hasonló képi megoldásokat, ám ezek még a 
„doboz-tér” képzetén belül mozogtak – Moholy  megoldásai viszont inkább 
a Bauhaus-színház mozgatható díszleteire emlékeztetnek.15

Új populáris műfaj?
Moholy tisztában  volt vele – többször meg is írta16 –, hogy a fotóplasztikái más 
rugóra járnak, mint a futurista és dadaista fotómontázsok. Mindenekelőtt azért, 
mert az ő művei nincsenek telezsúfolva a fotókivágatokkal, hanem csak a kom-
pozíció kulcspontjain helyez el belőlük egyet-egyet – rendkívül szellős, áttekint-
hető kompozíciót nyerve ezáltal. 

Moholy egyébként  is erre: a közérthetőségre törekedett ezekben a műveiben. 
Ezt a célt szolgálták azok a segédegyenesek is, amelyek már-már didaktikus 
módon teremtenek kapcsolatot az egyes képelemek között. Moholy azért nem  
alkalmazott szubtilisebb képi-grafi kai megoldásokat, mert úgy gondolta: a fotó-
plasztikával egy kifejezetten populáris műfajt teremtett, mely „clown és szelle-
mes”, „tragikus és komoly”17 – mint a bohóctréfa vagy  Chaplin fi lmjei. A maguk 
korában talán valóban így működtek ezek a képek – ma azonban, mivel már 
nemigen tudjuk, mire is utal a címükbe és a képi motívumokba rejtett poén, 
az életmű legszebb, legrejtélyesebb darabjainak számítanak.

15 Eleanor M. Hight: Picturing Modernism: Moholy-Nagy and Photography in Weimar 
Germany. Th e MIT Press, Cambridge–London, 1995, 153.
16 A fotográfi a – fényalakítás, 307; Látás mozgásban, 212.
17 A fotográfi a – fényalakítás, 308.
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Negatív képek
A negatív képet Moholy – épp a  bizarr különössége miatt – valóban külön 
műfajnak tekintette, és vagy önmagukban, vagy a pozitív párjukkal együtt, 
diptichonként állította ki és publikálta őket. Mit talált a negatív képben különö-
sen vonzónak? Mindenekelőtt azt, hogy ez áll a legtávolabb attól, ahogyan 
a „valóság fotográfi ai ábrázolását” megszoktuk. A fények és árnyékok, a pozitív 
és negatív tónusok fölcseréléséből adódó gondolati mélységek is vonzhatták. 
De igazából valahogy úgy képzelte a dolgot, mint ami – az ősmintához: a rönt-
genképhez hasonlóan – képes rá, hogy föltárja a látottak belső, rejtett össze-
függéseit.
 

Összegzés 

Moholynak a fotográfi áról vallott nézetei egyfelől rendkívül érdekesek, inspirá-
lóak lehetnek, másfelől viszont tudnunk kell, hogy a megállapításai voltaképpen 
csak a saját és a Bauhaus képzőművészeti fotóhasználatára érvényesek. Más-
képp fogalmazva: e nézetek inkább csak a fotóval is dolgozó művészek, semmint 
a fotóról gondolkodó teoretikusok vagy kritikusok számára használhatók – bár 
a maguk szűkebb érvényességi területén ez utóbbiak számára is tartalmaznak 
érvényes, a művészi gyakorlatban is kipróbált megállapításokat. Rendkívül 
hasznosak továbbá a művészetpedagógiában, amint ezt  Maurer Dóra több évti-
zedes oktatói gyakorlata is fényesen igazolja. 

 



Korniss Péter: Ebéd a pesti utcán. 1982



 GOMBRICH A FOTÓRÓL

A 20. század második felének talán legjelentősebb, de mindenképpen legismer-
tebb és legbefolyásosabb művészettörténésze,   Ernst H.  Gombrich fotóról vallott 
nézeteit ismertetem az alábbiakban. Szeretném mindjárt leszögezni, hogy nem 
kívánom Gombrichot olyan színben föltüntetni, mintha fotóteoretikus lett 
volna, mert nem volt az. Írásai alapján azt kell mondanunk, hogy a fotótörténeti 
és a korabeli fotóművészetről való ismeretei meglehetősen szűk körre (szinte 
csak elszigetelt pontokra) korlátozódtak, a téma szakirodalmát pedig egyáltalán 
nem ismerte. Mondhatni: nemigen érdekelte a fotográfi a, legalábbis így önma-
gában vagy önmagáért semmiképpen. Miért kell hát a fotóról vallott nézeteit 
áttekintenünk?

Azért kell – helyesebben: azért érdemes –, mert a fenti megszorítások elle-
nére  Gombrich a rendkívül szerteágazó életművében meglepően sok helyen 
foglalkozik a fotográfi ával, és ami ennél is fontosabb: fejtegetéseiből egy világos 
és határozott „fotófelfogás” körvonalai rajzolódnak ki, még ha ezt, ismétlem, 
túlzás lenne is fotóelméletté fölstilizálni.  Gombrich, aki sokak szerint – köztük 
e sorok írója szerint is – talán mindenki másnál többet tudott arról, hogyan 
működnek a képek, sok más teoretikusnál világosabban látta azt is, hogyan 
működnek a fényképek. 

 Gombrich alább tárgyalandó szövegei a szó legnemesebb értelmében vett 
tudományos ismeretterjesztő munkák: legfőbb (bár nem kizárólagos) célcso-
portjuk a művésznek készülő vagy valami másért a művészettel foglalkozó 
egyetemi-főiskolai hallgatók köre és a művészetpártolók voltak. Ezen túlme-
nően szinte majd mindegyik szóban forgó tanulmányának az apropója valami-
lyen előadás volt. Mi következik ebből a műfaji sajátosságból? 

Leginkább az, ami témánk szempontjából is a legfontosabb: hogy ezek 
az írások azért íródtak, hogy a képkészítés és a „képolvasás” rejtelmeit, nem-
egyszer különös furcsaságait megmagyarázzák, elképzelhetővé és érthetővé 
tegyék, magyarán: demisztifikálják.  Gombrich az írásaiban rendkívül nagy 
és kiterjedt tudományos apparátusra támaszkodik, mely – különösen a pszicho-
lógia és a fi lozófi a irányában – jóval túlterjed a szűken vett művészettörténeti 
szakirodalmon. Ugyanakkor ezeket az írásait és előadásait nem arra használja 
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föl, hogy egy-egy részletkérdésben szőrszálhasogató tudományos vitába bonyo-
lódjék a kollégáival és vitapartnereivel, bár a legfontosabb elvi különbségeket 
soha nem rejti véka alá. 

E dolgozat célja nem az, hogy  Gombrich kép- és művészetfelfogásának 
egészét áttekintse. Tisztában vagyok vele, hogy Gombrichot rengeteg bírálat 
érte s éri a mai napig a megközelítésmódja miatt,1 ezekkel a bírálatokkal azon-
ban értelemszerűen csak érintőlegesen foglalkozom: a témánk, vagyis a foto-
grafi kus kép sajátosságainak leírása szempontjából. S talán itt a helye elmondani: 
dolgozatomban nemigen hivatkozom a Gombrichról szóló szakirodalomra – ennek 
az a magyarázata, hogy tudomásom szerint eddig még senki nem foglalkozott 
 Gombrich és a fotográfi a kapcsolatával. 

Végül egy megjegyzés: Gombrichnak mindösszesen hat kifejezetten fotós 
témájú írása jelent meg.2 Közülük háromnak csak a címét és lelőhelyét ismerem, 
magukat az írásokat nem. Nem valószínű, hogy ezek alapvetően megváltoztat-
nák a képet, amely az ismert  Gombrich-szövegek alapján elénk rajzolódik, 
de esetleg árnyalhatják és gazdagíthatják.3 

Portréfestészet és portréfotó

Gombrichnak ez az írása4 címében fotós témát sejtet ugyan, valójában a portré-
festészetről szól: a portréfotó csak mint ennek – minden konkrétumot nélkü-
löző – ellenpontja szerepel. Ennek ellenére érdemes röviden összefoglalni, mert 
jól mutatja  Gombrich kiinduló felfogását a fotográfi áról, néhány kitétele pedig 
vissza-visszaköszön a későbbi írásaiban.

1 Lásd például James Elkins: Ten Reasons Why E. H. Gombrich Is Not Connected to Art His-
tory, 2002. http://saic.academia.edu/JElkins/Papers. A továbbiakban: Elkins: Ten Reasons. 
Az innen vett idézetek a saját fordításaim.
2 Th e Gombrich Archive. http://www.gombrich.co.uk/Bibliography.
3 Mindhárom írás 1989-ben jelent meg. Az első egy egyoldalnyi terjedelmű szöveg, melyet 
Gombrich Vasco Ascolini Aosta Metaphisica and other Places című katalógusához írt. A másik 
egy rövid interjú, melyet Laura Gasparini készített a Fotologia című lap számára, a harmadik 
pedig egy japán nyelven megjelent kommentár Henri Cartier-Bresson Matisse-ről készített 
portréjáról.
4 E. H. Gombrich: Portrait Painting and Portrait Photography. In Paul Wengraf (szerk.): 
Apropos. A Series of Art Books, No. 3. Lund Humphries, London, 1945, 1–7. A továbbiakban: 
Portrait Painting. Az alábbiakban a zárójelben közölt oldalszámok erre vonatkoznak. Az innen 
vett idézetek a saját fordításaim. A kiemelések tőlem származnak.
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„Paul  Delaroche, a melodramatikus jelenetek és súlyos drapériák festője 
– kezdi írását  Gombrich – állítólag így kiáltott föl, midőn az első dagerro-
típiák egyikét megmutatták neki: ’A festészet immár halott!’ Nos, nem 
volt igaza: ez csupán annak a festészetnek a halálát jelentette, amelyet 
ő is művelt. (…) A portréfestészetet mint jövedelmező bevételi forrást a 
piacról szinte teljes egészében kiszorította a portréfényképezés, s a kritikai 
fenntartások özöne sem volt képes megváltoztatni a közfelfogás verdiktjét, 
miszerint a fotográfi a az emberi képmás megőrzésének és tolmácsolásá-
nak a biztos és praktikus eszköze.” (1.) 

E felütésből is sejthető:  Gombrich nem osztja ezt a közfelfogást. Mint kifejti: 
kétségtelen, hogy a technikai fejlődés – a könnyen kezelhető, kis kamerák elter-
jedése és a felvételek automatizálása – lehetővé tett egyfajta „statisztikai megkö-
zelítést”, melynek következtében a karakterisztikus arckép megszületésének 
aktusa az egyszeri felvétel elkészítéséről átkerült a sok felvétel közül való utóla-
gos válogatásra, és ez valóban biztonságos módszer. „Miként a modern élet 
egyéb aspektusainak mechanizálása, ez is szinte a nullára csökkenti a hibalehe-
tőséget. De mennyi az esélye a teljes sikernek?” (2.) A kérdést az indokolja, hogy 
egy megbízásra dolgozó arcképfestő semmit nem bízhat a véletlenre: az ő mun-
kájában nem az utólagos, hanem az előzetes szelekció a meghatározó. 

„Jó előre ki kell választania a megfelelő pózt, a hátteret és a megvilágítást, 
mielőtt még a vázlatkészítés, az alapozás, a festék fölhordása és a végső 
simítások rengeteg energiát és pénzt fölemésztő munkájába egyáltalán 
belekezdene. Az előzetes döntése végleges, melyhez épp ezért nagy kon-
centráltság igényeltetik, ami olyan mértékben hordozza magában a teljes 
siker ígéretét, mely a mechanikus eljárásnak [értsd: a fotográfi ának] nem 
adatik meg.” (2.)

Mielőtt továbbmennénk, szeretném egyértelművé tenni, hogy  Gombrich 
itt nyilván nem a hivatásos portréfotós munkájával állítja szembe a portré-
festőét, hanem az emlékképet készítő laikus (vagy amatőr) gyakorlatával, 
aki magát a vak véletlenre bízva kattintgat, abban reménykedve, hogy majd csak 
akad köztük egy-egy sikerült darab. A hivatásos portréfotós (vagy a „beállított 
fotó”, a Staged Photography műfajában alkotó fotóművész) munkája ugyanis 
csak egyetlen elemében különbözik a portréfestőétől, nevezetesen hogy 
ugyanazon beállításról – melyet ő is, a festőhöz hasonlóan, előzőleg alaposan 
végiggondol a póz, a háttér és a megvilágítás szempontjából, amihez még hoz-
závehetjük az objektív és a felvételi nyersanyag megválasztását stb. – a fotós több 
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felvételt készíthet, s így kiszűrhet bizonyos felvételi esetlegességeket, korrigálhat 
a test- és fejtartáson, alkalmasint a megvilágításon stb. 

A festőnek viszont arra is van lehetősége – mondja  Gombrich –, ami a fotós-
nak soha nem adatik meg: a belső, a lelki hasonlóság kedvéért élhet az egyszerű-
sítés és a kiemelés eszközeivel. Paradox ugyan, de a portrékon ez a bizonyos 
„belső hasonlatosság” fontosabb, mint a külső, a fi zikai. Ezt legjobban a kari-
katúrákon fi gyelhetjük meg: a karikaturista egyetlen (vagy csak egy-két) jelleg-
zetes vonásra szűkítheti le a modell arcvonásait. (3.)

Ezek azonban végső soron a „vizuális vicc” eszközei: olyan attribútumokkal 
ruháznak föl valakit, mint egy jellemző gúnynév. A komoly portré ambíciója 
azonban valami egészen más: ez a személyiség teljességét, összetettségét és mély-
ségeit igyekszik megmutatni. És furamód ebben a művésznek épp az van a segít-
ségére, hogy hiába is törekedne rá: nem tud versenyre kelni a fotográfi ai felvétel 
vizuális komplexitásával. „Pontosan ez a ’tehetetlenség’ vezette a művészt arra, 
hogy jobban a mi, a nézők képzeletére hagyatkozzék, hogy a tudatunkban 
mi építsük föl annak a képnek a teljességét, amit ő csupán elnagyoltan tárt 
elénk.” (4.)  Gombrich végkövetkeztetése: a festői portrénak ez a meghatározat-
lansága, a néző képzeletére hagyatkozó volta 

„fölülszárnyalja a fotográfi ai objektív adta lehetőségeket, mert még a leg-
jobban elkapott fotó is csupán egyetlen tűnékeny pillanatot képes meg-
ragadni a fázisok végtelen sorából, melyek összessége adja ki a jellegzetes 
arckifejezést.” (6.) 

Cartier-Bressonról 

Miért épp róla? 
A másik két fotós témájú  Gombrich-írás  Cartier-Bresson egy-egy katalógusá-
hoz írott előszó. Az első 1978-ban született, és már a címe is – A fotográfus mint 
művész5 – azt jelzi, hogy az 1945 óta eltelt bő három évtizedben  Gombrich 
nagyon messzire távolodott el a föntebb ismertetett – mondhatni konzervatív, 
szűkkeblű – művészettörténeti szemléletétől.  Cartier-Bresson kiállítása és annak 

5 E. H. Gombrich: Th e Photographer as Artist. In uő: Topics of Our Time. University of 
California Press, Berkeley, 1991, 198–210. A továbbiakban: Photographer as Artist. Az alábbi-
akban a zárójelben közölt oldalszámok erre vonatkoznak. Az innen vett idézetek a saját fordí-
tásaim. A kiemelések tőlem származnak. 
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albuma a művész 70. születésnapját volt hivatott ünnepelni.  Gombrich azzal 
becsülte meg az alkalmat, hogy a tiszteletkörökön messze túlmutató, érdemi 
módon méltatta  Cartier-Bresson művészetét, ráadásul az addigi életművet igen 
magas elméleti és művészettörténeti nézőpontból tekintette át. Tulajdonképpen 
ez volt az első alkalom, hogy  Gombrich művészi médiumként tekintett a foto-
gráfi ára.

Miért épp Cartier-Bressont választotta ehhez? – kérdezhetnénk, ha nem tud-
nánk, hogy a katalógus szerkesztésére és az előszó írására való kiadói megbízás 
kezdeményezője nem ő, hanem történetesen a művész volt.6 Fogalmazzuk tehát 
át a kérdést: mi érdekelte Gombrichot Cartier-Bressonban? Mi a magyarázata, 
hogy róla két hosszabb, tanulmányszámba menő katalógusszöveget is írt,7 
mi több, gyakorlatilag róla (és kisebb hangsúllyal   David  Hockney-ról) szól a 
Művészet története 1995-ös, átdolgozott és kibővített 16. kiadásának a foto-
gráfi áról szóló új, egyoldalnyi részlete?8 Mit talált ennyire érdekesnek Cartier-
Bressonban?

Gombrich  nem teszi föl magának a kérdést, csak minden adandó alkalom-
mal leszögezi:  Cartier-Bresson nagy művész,9 mester,10 egy igaz humanista.11 
De ugyanezt ugyanennyi joggal elmondhatta volna mondjuk André  Kertészről 
vagy Ansel  Adamsről is, hogy csak a „humanista” és „realista” kategóriákkal 
körülírható művészeket említsek – viszont semmi jele, hogy Gombrich  az ő mun-
káikat egyáltalán ismerte volna. Cartier-Bressonról viszont még valamit 
elmondhatott, és azt hiszem, igazában ez izgatta: nevezetesen hogy  Cartier-
Bresson olyan művész volt, aki festőként (André  Lhote tanítványaként) kezdte, 
fi lmesként (Jean  Renoir asszisztenseként) és fotósként folytatta, majd mun-
kássága vége felé visszatért a manuális képkészítéshez, a rajzhoz és grafi kához. 
Mindez önmagában is érdekes, de Gombrich  számára különösen az lehetett, 
hiszen őt nagyon érdekelték ezeknek az eltérő médiumoknak a jellegzetességei. 

6 E. H. Gombrich – Didier Eribon: Miről szólnak a képek? Ford. Klimó Ágnes. Balassi Kiadó 
– Tartóshullám, Budapest, 1999, 85. A továbbiakban: Miről szólnak a képek? 
7 A másik húsz évvel később íródott. E. H. Gombrich: Th e Mysterious Achievement of Like-
ness. In Henri Cartier-Bresson: Tête á Tête. Thames and Hudson Ltd, London, 1998, o. n. 
A továbbiakban: Mysterious Achievement. Az innen vett idézetek a saját fordításaim. 
8 E. H. Gombrich: A művészet története. Ford. Molnár Magda. Glória Kiadó, [Budapest], 
2002, 627–628. A továbbiakban: A művészet története. 
9 Photographer as Artist, 198–199.; Miről szólnak a képek?, 68., 85.; A művészet története, 
628–629. 
10 Photographer as Artist, 210; Mysterious Achievement, [8.]. 
11 Photographer as Artist, 210. 
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Cartier-Bressonról írva tehát – a műveken túl, melyeket nagy empátiával 
elemzett és értelmezett – a kedvenc témáiról is elmélkedhetett. Magyarán: 
 Cartier-Bresson művészete gazdag példatárral szolgált az elméleti vesszőpari-
páihoz.

Persze, Sir   Ernst elegánsabb intellektus volt annál, semhogy a művész élet-
művét pusztán ürügyként használja föl a saját nézetei hangoztatásához. Jólle-
het nem tartozik dolgozatunk szorosan vett témájába mindaz, amit ebben a két 
szép előszóban  Cartier-Bresson munkásságáról és az egyes képeiről írt, annyit 
mégis el kell mondanunk, hogy Gombrich  mindkettőben nagyon pontos 
és érzékletes képet ad  Cartier-Bresson művészetéről, s így a föntebb említett, 
önmagában talán túlzónak, elfogultnak tűnő értékítéleteit nem a puszta autori-
tása igazolja.

Csak jelzésszerűen, mi mindenről esik érdemben szó ezekben az írásokban: 
 Cartier-Bresson képeinek mágikus ereje;12 a művész formai purizmusa, melyet 
mesterétől, André  Lhote-tól tanult, s aminek eredményeképp képei vizuális 
kiegyensúlyozottságot mutatnak;13 a fotón belül „elhelyezett” plakátok és más 
ember alkotta képek megerősítő-ellenpontozó hatása;14  Cartier-Bresson 
humora,15 őszintesége,16 az élet rejtélyes és költői voltáról sokat mondó képes-
sége;17 alakjainak magánya.18 Ezek a kulcsszavak akár egy Cartier-Bressonról 
szóló monográfi a fejezetcímei is lehetnének.

Az írásokban szó esik természetesen  Cartier-Bresson sokat emlegetett 
„döntő pillanat”-áról is, de van itt egy furaság: Gombrich  erre nem a művész 
által bevezetett „the decisive moment” (moment décisif) kifejezést használja, 
hanem a „megfelelő pillanat” (the right moment)19 és a „sokatmondó/hatásos 
pillanat” (telling moment)20 kifejezéseket. Tegyük hozzá: Gombrich  az „ellesett 
pillanat” alkotói módszerét – teljes joggal – összekapcsolja  Cartier-Bresson 
szürrealista indíttatásával. André  Breton híres formuláját, miszerint a szürrea-
lizmus „egy esernyő és egy varrógép véletlen találkozása a boncasztalon”, 

12 „Felszínre hozza a dolgok nyelvét, a textúrájukat, az alakjukat és az ’atmoszférájukat’.” 
Photographer as Artist, 198. 
13 Uo., 202; Mysterious Achievement, [6.]. 
14 Photographer as Artist, 203–204. 
15 Uo., 205–206. 
16 Uo., 209; Mysterious Achievement, [6.]. 
17 Photographer as Artist, 206. 
18 Uo., 207–208. 
19 Uo., 201, 208. 
20 Mysterious Achievement, [5.]. 
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Gombrich  úgy értelmezi, hogy mindez a váratlanság hatását hivatott hangsú-
lyozni: azt, hogy valami, amire előzetesen nem számítunk, megállásra és odafi -
gyelésre késztet bennünket.21 

Ehhez szorosan kapcsolódik mindaz, amit Gombrich  a szerencse szerepéről 
ír  Cartier-Bresson képalkotói művészetében: számos képéről kimutatja, hogy 
erejük a valóság fölkínálta látványrészletek véletlen együttállásában van, vagyis 
abban, hogy e részletek mintegy természetes kompozícióvá állnak össze – per-
sze, ehhez kell a fotós iskolázott szeme, aki észreveszi ezeket az önként adódó 
lehetőségeket. Az Ugró férfi  a St-Lazare pályaudvarnál című, 1932-es képről 
például azt írja, hogy elkészültéhez olyan szerencse kellett, ami csak egyszer 
adódik az életben: például az, hogy a tócsát átugró férfi mögötti kerítésen 
egy plakát látszik, mely szinte tükörképe az ugró alaknak. Tökéletesen helytálló 
Gombrichnak az a megjegyzése is, hogy ha  Cartier-Bresson alkotása nem fotó 
volna, hanem rajz, ez üres szellemeskedés lenne, így viszont a hitelesség dimen-
zióját hozza be a képbe.22 

A múlékony valóság és az állókép
Ezzel végül elérkeztünk e két szöveg bennünket közelebbről érdeklő, elvi fejte-
getéseihez. Mindkét írásról elmondható, hogy elméleti szempontból a központi 
kérdése nem a festészet és a fotográfi a szembeállítása, ezek különbözőségeinek 
tisztázása, hanem egy ennél általánosabb probléma: hogyan tudja visszaadni 
bármiféle állókép a folyton változó valóságot? Hogyan feleltethető meg az álló-
kép az észlelési folyamatnak? Megfeleltethető-e egyáltalán? És általában, mind-
ezektől (az ember alkotta képektől) függetlenül: hogyan működik az emberi 
észlelés?

Az 1978-as szövegben Gombrich  ezzel kapcsolatban arról beszél, hogy alap-
vető különbség van az állóképkészítő (a festő és a fotós), illetve a fi lmkészítő 
munkája között: 

„A mozgókép ugyanis eleve közelebb áll a valósághoz, mint bármiféle 
állókép – s ez a különbség a vizuális tapasztalati világunkban gyökerezik. 
A körülöttünk lévő világot ugyanis folytonosan változó eseményekként 
érzékeljük, s eközben benyomásaink egy pillanatra sem merevednek ki. 
Akár mi magunk mozgunk, akár csak a szemünk, még a statikus dolgo-
kat is állandóan változó benyomások folyamataként érzékeljük. Ráadásul 

21 Photographer as Artist, 203. 
22 Uo., 209–210. 
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a szemünk és a tudatunk a potenciális látványoknak csak a töredékét 
regisztrálja, mivel a ráhangolódási képességünk korlátozott, és szükségünk 
van a koncentrálásra. Csak mostanában kezdjük fölismerni – írja Gom-
brich  1978-ban –, hogy ez a korlát egyúttal erőforrás is. A dolgok a moz-
gásban mutatják meg a formájukat, és az érzékelésünknek az emlékezetünkre 
és a megérzéseinkre, várakozásainkra kell hagyatkoznia ahhoz, hogy 
biztosítsa a túléléshez szükséges tájékozódást.”23 

Gombrich  tehát gyökeresen szakít azzal a közkeletű – tudományos igényű 
írásokban is meglévő – felfogással, miszerint az ember készítette állóképek 
az alkotójuk által észlelt vagy a tudatában elraktározott állóképek megfelelői len-
nének. A későbbiek során még lesz szó róla, hogy az ő felfogásában az ember-
alkotta képek sem az ún. retinaképekkel, sem a belső képek kivetítésével nem 
azonosíthatók minden további nélkül. Témánk szempontjából különösen 
fontos, hogy ez igaz a fotografi kus úton készült képekre is. 

Az állókép szemlélése
A passzus második fele azért fontos, mert az emberi észlelés egy olyan jellegzetes 
vonására hívja föl a fi gyelmet – nevezetesen, hogy a külvilágból érkező informá-
ciókat nem egyszerűen csak felfogjuk, hanem értelmezzük is, többek között 
kiegészítjük a képzeletünkkel –, melyet az alkotói és a befogadói folyamat során 
(ide értve a kritikai, műértelmező tevékenységet is) tudatosíthatunk és haszno-
síthatunk. Ezt támasztja alá a passzus folytatása:

„Éppen a mondottak miatt a statikus képek szemlélése gyökeresen külön-
bözik a valódi világ szemlélésétől. A keret négy oldalába zárt kép nem 
változik; kedvünkre tanulmányozhatjuk, tetszés szerint koncentrálha-
tunk egyik vagy másik részére mindaddig, míg ezek az emlékezetünkbe 
nem vésődnek.24 (…) Ebből a szempontból a legnyilvánvalóbb példa 
az a műfaj, amelyben  Cartier-Bresson jeleskedik: a tömegjelenetek. 

23 Uo., 200. 
24 Egy tanulmányomban – akkor még nem ismerve Gombrich itt ismertetett műveit – hasonló 
következtetésre jutottam: „A fotográfi a térbeli médium. Éppen ezért a befogadásában rend-
kívül fontos az idődimenzió. A képet nem egyetlen pillanat alatt fogadjuk be, hanem 
nézegetjük, szemünkkel letapogatjuk, kommunikálunk vele (illetve elképzelt szerzőjével), 
magunkban újra fölépítjük, hogy miről is ’szól’ – termékenyen félreértve ezzel a művet 
és szerzőjét.” Szilágyi Sándor: A hályogkovács bugylibicskái. Balkon, 1999/6, 7. A továbbiak-
ban: Szilágyi: A hályogkovács bugylibicskái. 
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Ami a valóságban csak valami kavargó embermassza lenne, ezeken a képe-
ken egyéniségek rendezett halmazává tagolódik”.25 

Jóllehet Gombrich  az írásához nem mellékelt egyetlen eff éle, tömegjelenetet 
megörökítő képet sem,  Cartier-Bresson képei ismeretében nyugodtan kijelent-
hetem: a művész egyik legjellegzetesebb alkotói „fogása” ez, aminek valóban 
alighanem ő volt a legnagyobb mestere. Arról van szó, amit a fotográfiai 
szakirodalom az összemetsződések kerülésének nevez. 

Az összemetsződések kerülése
Még a színes fényképeken is, a fekete-fehér képeken pedig különösen zavaró, 
ha a különböző emberalakok képformái egymással – vagy emberalakok 
tárgyakkal – a fotó kétdimenziós felületén összemosódnak, mintha összetar-
toznának, holott nyilvánvalóan 
különálló entitások, és a térben 
egymás mögött helyezkednek el. 

Miért zavaró ez? Azért, mert 
az efféle összemosódott rész-
letek vagy széttörik az egész 
kép „valóságfölidéző” illúzióját, 
vagy pedig az értelmünk-tudá-
sunk-tapasztalataink számára 
abszurd képi látványhoz vezet-
nek, mint például egy ember 
fejéből „kinövő” villanypózna, 
hogy csak a legközhelyesebb 
példát említsem. 

Cartier-Bressonnál az össze-
metsződések kerülése nemcsak 
a sokemberes képein fi gyelhető 
meg. Azt lehet mondani, hogy 
kompozícióiban általában is ez 
volt az egyik legfontosabb szer-
kesztési elve:  Cartier-Bresson 
mindig gondosan ügyelt rá, hogy a képeit minél szabadabban, minél kevesebb 
fönnakadással járhassa be a néző pásztázó tekintete. Az imént említett Ugró férfi  

25 Photographer as Artist, 200. 

Frankl Aliona: Világoskamra. 1998  
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a St-Lazare pályaudvarnál című képén például nemcsak a víztócsán kanyarog-
hat a tekintetünk ide-oda a tócsában lévő tárgyak látványa között, hanem 
még az ugró alak és annak tükörképe sem „nő össze” a képi látványban, tekinte-
tünk még itt sem akad meg. Túl azon, hogy így valóban szabadon barangol-
hatjuk be a kép síkját és „terét”, az eleven embertől ily módon leváló tükörképe 
az élet/halál dichotómiát is gyönyörűen fogalmazza meg képi látványként. 
Igaza van Gombrichnak: valóban olyan remekmű ez, amellyel a mégoly fölké-
szült és ráhangolódott művészt is – ha egyáltalán – csak egyszer ajándé-
kozza meg az élet. 

A hasonlóság megteremtésének rejtélye
Gombrich  ezzel a címmel írt előszót  Cartier-Bresson 1998-ban megjelent, 
Tête à Tête (Szemtől szembe) című portréalbumához.26 A húsz évvel korábban 
írt dolgozathoz hasonlóan ebben is azt próbálja körüljárni, hogy az állókép 
hogyan képes visszaadni a folytonosan változó valóságot. 

Gombrich  rejtélynek, mi több: paradoxnak tartja, hogy képmások (festmé-
nyek, szobrok, rajzok, fotók) úgy élnek az emlékeinkben, mint az élő, valóságos 
emberek. Azért paradox ez, mert hiszen sok esetben még azt sem tudjuk, hogy 
a képmás valóban hasonlít-e a modelljére, mivel nem ismerjük magát a modellt. 

„Voltaképpen csak egyvalamiben lehetünk biztosak: hogy az a kifejezés, 
amit a portré megörökített, csupán egyetlen múlékony pillanatig lehetett 
ott a modell arcán. A következő pillanatban fölemelhette a tekintetét, 
elfordíthatta vagy elbillenthette a fejét, fölhúzhatta a szemöldökét vagy 
lecsukhatta a szemhéját, összeráncolhatta a homlokát vagy csücsöríthe-
tett: márpedig ez gyökeresen megváltoztatja az arckifejezést.”27

Szavakkal nem is lehet leírni azokat a nüanszokat, hogy mennyire érzékenyek 
vagyunk az arckifejezés legkisebb változására is, melynek értelmezéséhez 
hozzávesszük az arc állandó vonásait, és még a testtartást is. Olyasmi ez, 
mint a zenében: 

„elég egyetlen kisszekundot megváltoztatni, s máris a dúrból moll hang-
nembe kerülünk át. Mindkét esetben nem annyira a konkrét változásra 
fi gyelünk föl, hanem az ’összbenyomás’ ebből fakadó megváltozására”.28

26 Könyvészeti adatait lásd a 7. lbj-ben. 
27 Mysterious Achievement, [1.]. 
28 Uo., [2.]. 
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Cartier-Bressonnak mint fotográfusnak nehezebb dolga van a jellemző portré 
megalkotásában – eleveníti föl Gombrich  a négy évtizede írt tételét –, mert 
a fotó mintegy „megfagyasztja” az arcot. Ám míg a legtöbb fotós egy-egy session 
alkalmával szinte vaktában készíti a sorozatfelvételeket, és az utólagos váloga-
tásra bízza magát,  Cartier-Bresson kivárja a „termékeny pillanatot”, s csak akkor 
oldja ki fényképezőgépe zárát.29 A korábbi előszóban említi ugyan, de idekíván-
kozik a példa: amikor „Ezra  Pounddal a költő tragikusan öreg korában kellett 
találkoznia, mindössze hat felvételt készített a másfél órányi munkatalálkozó 
alatt”.30 

A fotóelmélet (vagy mondjuk szerényebben inkább így: a fotográfiáról 
való gondolkodás) szempontjából mindez azért érdekes, mert gyökeresen 
más ez a megközelítés, mint a közkeletű felfogás, miszerint – lévén a fotográfi a 
technikai képalkotás – minden fotó eleve hasonlít a modelljére. Ez a közhely 
bőszítette föl Roland  Barthes-ot is – olyannyira, hogy egy paradoxonnal tiltako-
zott ellene: „Egy fotó alapjában véve akárkire hasonlít hat, kivéve azt, akit ábrá-
zol.”31 Persze, Gombrich  nem  Barthes: ő nem az eff éle blikkfangos paradoxonok 
nyelvén fogalmaz. Annyi közös mégiscsak van a felfogásukban, hogy egy-egy 
portré hitelességében egyikük számára sem a külsődleges, fi zikai hasonlóság 
a lényeges, hanem valami más.  Barthes számára – közbevetőleg: meglehetősen 
problematikus módon – ez a más az alany identitása, önazonossága. Gom-
brich  számára viszont az, hogy mi befogadók mennyire tartjuk jellemzőnek 
a portrét.

 
A hiteles portré nem a hasonlóságon múlik
A régi festmények, szobrok, rajzok stb., de még a régi fotók esetében is, a hason-
lóság kérdése föl sem merül, mondja Gombrich,  hiszen nem ismerjük a modellt, 
tehát nem tudjuk, hogyan nézett ki a valóságban. Ez azonban nem is fontos: 
csak az számít, hogy mennyire fogadjuk el hitelesnek a portrét – nem a hasonló-
ság, hanem a személyiségre (akár csak az elképzelt személyiségre) jellemző 
vonások értelmében. Ezt a belső „hasonlóságot” a különböző korok egymástól 
és alkotónként is eltérő módokon igyekeztek megteremteni.

Ami a fotót illeti: gyakran megesik, hogy egy felvételt nem fogadunk el hite-
lesnek; azt mondjuk ilyenkor, hogy a képen szereplő személy (például mi 

29 Mysterious Achievement, [4.]; Photographer as Artist, 208.
30 Photographer as Artist, 208.
31 Roland Barthes: Világoskamra. Ford. Ferch Magda. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1985, 117.
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magunk) nem ilyen. Ezen nem feltétlenül azt kell érteni, hogy nem így néz ki, 
bár a női és a férfi úi hiúság, mint tudjuk, nem ismer határokat. Gombrich  azon-
ban ennél jóval mélyebbre megy, amikor azt mondja: 

„Egy fotót ’ez nem is hasonlít!’ megjegyzéssel elutasítunk, ha a képen 
látható arckifejezést nem tartjuk olyannak, mint ami az általunk ismert 
személy repertoárjába tartozik.”32 

Később arról beszél, hogy a snapshot, az elkapott (nem pedig a  Cartier-Bresson 
módjára kivárt!) pillanatfelvételeken gyakran grimasszá merevedett arckife-
jezéseket látunk viszont.33 A kifejező, hiteles portré ezzel szemben többnyire 
a fotográfus és a modell együttműködésének a gyümölcse, amibe akár még az is bele-
fér, hogy a fotográfus nem arra szólítja föl a modelljét, hogy viselkedjék „termé-
szetesen” (ami a helyzetből adódóan eleve reménytelen), hanem arra, hogy 
viselkedjék úgy, mintha nem kamera előtt ülne, hanem egy festőnek ülne 
modellt, magyarán: pózolna.34

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ebben az előszóban Gombrich  jóllehet 
megtartotta azt az 1945-ös cikkében is hangoztatott véleményét, hogy alapvető 
különbség van a portréfestészet és a portréfényképezés között – abban a tekin-
tetben viszont nagyon eltávolodott egykori álláspontjától, hogy ebből immár 
nem arra következtetett, hogy emiatt fotográfi ai úton nem is lehet hiteles 
portrét készíteni. Nagyon is lehet – erre épp  Cartier-Bresson művészete a bizo-
nyíték!

Művészet, illúzió és fotográfi a 

Retinakép és fénykép
Az egyik legfontosabb mű, amelyet érdemes elővennünk, ha Gombrich  fotóról 
vallott nézeteit meg akarjuk ismerni, az eredetileg 1960-ban megjelent Művé-
szet és illúzió.35 Kezdjük a sort egy olyan szövegrésszel, amely a retinaképpel 
kapcsolatos! Kicsit bőven idézek a szövegből, mert épp a témánk szempontjá-

32 Mysterious Achievement, [2.].
33 Uo., [5.].
34 Uo., [5.].
35 E. H. Gombrich: Művészet és illúzió. Ford. Szabó Árpád. Gondolat, Budapest, 1972. 
A továbbiakban: Művészet és illúzió. Az alábbiakban a zárójelben lévő oldalszámok erre vonat-
koznak.
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ból nagyon fontos megfontolásokat tartalmaz. A szövegkörnyezet, amelyben 
az idézet elhangzik, a következő: 

„Művészettörténészek felkutatták azokat a tájakat, ahol korábban 
 Cézanne és  Van Gogh állványai állottak, s aztán lefényképezték e mű-
vészek motívumait. (…) Csakugyan azt kellene hinnünk talán, hogy 
a fénykép az ’objektív valóságot’ ábrázolja, a festmény pedig a művész 
szubjektív látomását, azt, ahogy átfor málta azt, amit látott? Össze tud-
nánk hasonlítani ebben az esetben a ’retinahártyán meg jelenő képet’ azzal 
a másikkal, amely a művész tudatában volt jelen?” (67–68.) 

A kérdés szónoki: a válasz nyilvánvalóan az, hogy nem. Érdekes azonban, 
hogy Gombrich  mivel érvel e válasz mellett: 

„Igazában nincs egyetlenegy olyan kép a retinahártyán, amelyet ki tud-
nánk választani, hogy összehasonlítsuk akár a fényképpel, akár a fest-
ménnyel. A megszámlálhatatlan képbenyomás végtelen egymásutánja 
volt a retinahártyán, amikor a művész végigtekintett az előtte elterülő 
tájon.” (68–69.) 

Azért érdekes ez a megjegyzés, mert itt Gombrich a  fotografi kus úton készült 
képre is kiterjeszti azt a meglátását, hogy az állókép mindig sűrítés, összevonás, 
egyfajta kódolás: az észlelés időben lezajló folyamatának egyetlen, a látványél-
mény egészét fölidéző képpé való átalakítása. 

A fénykép is kódolt üzenet
„Mennyiben kell megtanulnunk ’olvasni’ olyan ábrázolásfajtákat, mint a vonalas 
rajzok vagy a fekete-fehér fényképek, és mennyiben velünk született ez a képes-
ségünk?” – kérdezi Gombrich.  (57.) Másképp fogalmazva: mennyiben kódolt 
egy fénykép üzenete? Gombrich  is előadja ezzel kapcsolatban, amit elő szokás 
adni, hogy ti. olyan emberek, akik korábban nem láttak fényképet, nem feltétle-
nül tudják „elolvasni”, tehát hogy az üzenet kódolt – de rögtön hozzáfűzi: 
„persze, tévedés lenne ebből rögtön arra következtetni, hogy a fényképészet 
’szimbolizmusa’ csak konvenció.” (Uo.) A könyv egyéb helyeiről lehet tudni, 
hogy a fényképészet „szimbolizmusán” nála azt kell érteni, hogy a színeket 
a fekete-fehér közti szürkeskála különböző értékeivel adja vissza, ezekre 
„fordítja le”. A fekete-fehér fotónak ezt a kódolt nyelvi sajátosságát viszonylag 
könnyen megtanuljuk, és egy idő után ugyanúgy nem hiányoljuk rajta a színe-
ket, ahogyan a szobrokon sem. ( 63.) 



236    |    FOTOGRÁFIA ÉS MŰVÉSZET

De azzal még nincs elintézve a dolog, hogy tudomásul vesszük: a fekete-fehér 
fénykép kódolja, bizonyos (optikai és kémai) szabályok szerint szürkeárnyala-
tokra fordítja le a színeket. Mert mi a helyzet a fényviszonyok visszaadásával? 
Gombrich  nem hagy kétséget afelől, hogy a fotográfi a „nyelve” ebből a szem-
pontból is kódolt: egy  Constable-kép kapcsán közöl két fényképreprodukciót, 
mely ugyanarról a negatívról készült – maga a felvétel pedig nagyjából ugyan-
onnan, ahol anno  Constable festőállványa is állhatott. A két fénykép azonban 

meglehetősen különbözik egy-
mástól, lévén az egyik kont-
rasztos (a fotós zsargonban: 
„kemény”), a másik pedig „a 
szürke színek keskeny skáláján 
belül készült, ködös fényhatást 
kelt” (vagyis „lágy”). A két 
fénykép különbözőségéből 
Gombrich  levonja a következ-
tetést: „még a fénykép36 sem 
tekinthető egyszerűen a nega-
tív ’átírásának’”. (41.) Ez tehát 
azt jelenti, hogy a negatív 
„átírása”, magyarán maga fény-
kép elkészítése is különböző 
kódok alapján történik.

Gombrich  ezek után azo-
kat a nehézségeket sorolja elő, 
amelyekkel a festőnek-rajzoló-
nak kell szembenéznie, ha pró-

bálja a rendelkezésére álló eszközökkel visszaadni azt, amit a valóságban látott; 
majd ismét eljut a fotográfushoz – aki ezúttal nem fekete-fehér, hanem színes 
nyersanyagra dolgozik. 

„Gondoljunk csak arra, milyen nehézségekkel kell megküzdenie a fény-
képésznek. Ha azt akarja, hogy meg csodáljuk azokat a bámulatos őszi 
színeket, amelyeket legutóbbi kirándulásán vett föl, elsötétített terembe 

36 A fordításban „kidolgozott másolat” szerepel. Az eredetiben print, tehát ’fénykép’ vagy 
’nagyítás’: Art and Illusion, 30. A (negatívval megegyező méretű) másolat angol megfelelője: 
contact print. 

Halas István: Kettős portré. 1994 
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vezet bennünket, és ezüst színű ernyőre vetíti a diáit.37 Csak a vetítőlámpa 
kölcsönvett fénye meg szemünk alkalmazkodása teszi majd lehetővé 
számára, hogy összeállítsa a fényintenzitásoknak azt a rangsorát, amit 
ő maga a természetben élvezett.” (42.) 

Összefoglalva azt mondhatjuk: Gombrich a  fényképet ugyanúgy kódolt üzenet-
hordozónak, médiumnak tekintette, mint a festészetet, grafi kát, szobrászatot stb. 
Felfogása ebben épp az ellenkezője annak, mint amit  Barthes vallott, aki szerint 
a fénykép: „kód nélküli üzenet”.38

A képmás és a szem

1982-ben jelent meg a fenti címmel Gombrich  kötete.39 A kötet tizenegy írást 
tartalmaz: többségük eredetileg előadás volt, melyben Gombrich a  művészi 
ábrázolás egy-egy alapkérdését járta körül; a legkorábbi 1964-es, a legkésőbbi 
1981-es keltezésű. Sajnos, a kötet anyagából (tudomásom szerint) csak egyet-
len tanulmány olvasható magyarul,40 pedig nagyon érdekesek ezek az írások – a 
fotográfi ától függetlenül is, de ráadásul a tanulmányok jó kétharmadában talá-
lunk a témánkhoz tartozó fejtegetéseket. 

A pillanat és a mozgás a művészetben
A kötetben és időrendben is az első ilyen tanulmány41 témája az, hogy mennyire 
tarthatatlan a művészetek fölosztása időbeli és térbeli művészetekre. Gombrich 
 meggyőzően érvel amellett, hogy nemcsak a mindennapi életben, de (és melles-
leg jórészt épp ezért) a művészetekben sem lehet elválasztani az időt a tértől, 
illetve nem lehet olyan „pillanatot” találni, melyben valóban megállna az időfo-
lyam, megszűnne a mozgás. Mindez azért különösen érdekes a számunkra, 
mert a fotográfi át még komoly kritikákban és elméleti írásokban is a „pillanat 

37 A fordításban „transzparens képeit” szerepel. Az eredetiben transparencies, vagyis ’diapozi-
tívok’: Art and Illusion, 33. 
38 Bővebben lásd erről e könyv Barthes-fejezetét. 
39 E. H. Gombrich: Th e Image and the Eye. Phaidon Press Ltd, Oxford, 1982. A továbbiakban: 
Th e Image and the Eye.
40 Lásd a 76. jegyzetet. 
41 E. H. Gombrich: Moment and Movement in Art. In uő.: The Image and the Eye, 40–62. 
A továbbiakban: Moment and Movement. Az alábbiakban a zárójelben lévő oldalszámok erre 
vonatkoznak. Az innen vett idézetek a saját fordításaim. 
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művészetének” szokás tartani – ami bármennyire elcsépelt közhely, szerintem 
teljesen tarthatatlan felfogás.42 De nézzük, mit mond e témában Gombrich!

  Muybridge vágtató lova
Tartalmilag releváns módon a fotográfi a először azzal kapcsolatban kerül szóba, 
amikor Gombrich  arról beszél: a lessingi esztétikán iskolázott romantikus 
művészek mennyi erőfeszítést tettek annak érdekében, hogy –  Constable meg-
fogalmazásában – „a röpke pillanatnak, melyet a sebesen tovatűnő időből 
kaptak el, tartós és komoly ’létezést’ biztosítsanak.” (43.) Mint Gombrich  meg-
jegyzi: ezek a szavak 1832-ben, tehát csupán néhány évvel a fotográfi a felfedezése 
előtt íródtak. Idézi továbbá  Ruskint, aki afölött sajnálkozik, hogy nem tudja 
a vízhullámokat „elkapni” vagy dagerrotípián megörökíteni, mert akkor 
igazolhatná tételét, miszerint  Turner valósághűen adja vissza a hullámok 
mozgását, szemben a korábbi sémákkal, Van der  Velde vagy  Canaletto festé-
szetével. (43–44.) 

Gombrich  ezek után előadja, hogy amikor ezt a technika már lehetővé tette, 
1878-ban a fotográfus Eadweard  Muybridge a vágtázó lovakról készült pillanat-
felvételeivel szinte sokkolta a művészek és tudósok világát, hiszen olyan képeket 
tárt eléjük, amelyeket korábban a festők szeme nem láthatott meg. Gombrich 
itt  nem fejti ki, hogy mi is volt az alapprobléma, de ezt A művészet története 
egy részlete pontosan leírja: 

„A festményeken is, a sportlapok illusztrációin is, kinyújtott lábbal repül 
a levegőben, így ábrázolta a vágtázó paripákat a 19. századi nagy francia 
mester,  Géricault is, híres Epsomi lóversenyén. Körülbelül ötven évvel 
később azonban, amikor a fényképezőgép már olyan tökéletes volt, 
hogy pillanatfelvételt lehetett készíteni mozgó célpontokról, kiderült, hogy 
a festők is, a nézők is tévedtek. Egy ló se vágtat úgy, ahogy azt száz meg 
száz év óta ’természetesnek’ tartjuk. Mihelyt lábát fel emelte a földről, 
behajlítja térdben, hogy újra elrúghassa magát. Ha egy pillanatig gon-
dolkozunk, rájövünk, hogy nem is lehet máskép pen. És mégis – mikor 
a festők az új felfedezés alapján helyesen kezdték ábrázolni a száguldozó 
lovakat, a közönség lázadozott.”43 

42 Ugyanis egyfelől a „pillanat” az ember számára önmagában nem létezik, nem átélhető, 
másrészt a fotográfi ai látványrögzítés bármennyire rövid, de mindig időben (két „pillanat” – a 
felvétel elkezdése és befejezése – között eltelt időben) zajló folyamat. Bővebben lásd Szilágyi: 
A hályogkovács bugylibicskái, 8. 
43 A művészet története, 28. 
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Gombrich a  most tárgyalt írásában is leszögezi (és számunkra itt kezd érdekessé 
válni a dolog): 

„Némelyek azt mondták, hogy éppen a pillanatfelvétel nézett ki való-
szerűtlennek, és hogy a kísérlet így a művészet fölényét igazolta. Azzal 
érveltek, hogy a pillanatfelvételek élettelen, furcsán megfagyott hatásúak.” 
(44.) 

Most akkor hogy is van ez?  Muybridge bírálói nem hittek a szemüknek, a fotós 
által prezentált képeknek? Vagy éppen hogy a szemüknek hittek, nem pedig 
a felvételeknek? Nyilván ez utóbbiról van szó – a kérdés most már csak az, hogy 
ez baj-e. Másképp – a témánk szempontjából – megfogalmazva a kérdést: 
mi a fotografi kus pillanatkép ontológiai státusa?

Jóllehet Gombrichot elsősorban nem ez utóbbi kérdés foglalkoztatta, hanem 
az állóképek (festmények, szobrok, grafi kák stb.) által megteremtett mozgásillú-
ziók, a tanulmányában erről is vannak fontos megjegyzései. Ám ahhoz, hogy 
ezeket pontosan értelmezzük, röviden át kell tekintenünk, amit általában a moz-
gásról és a pillanatról, a térről és az időről mondott.

Szent  Ágoston, Zénón paradoxonai és a „punctum temporis” 
Gombrich két  síkon vizsgálja meg ezeket a kérdéseket: a fi lozófi a és a pszi-
chológia síkján. A fi lozófi ai megközelítésben főképp Szent  Ágoston Vallomások 
című munkájára, közelebbről a XI. könyv részleteire hivatkozik, melyben 
 Ágoston egyrészt azon gondolkodik, hogy a hosszú és a rövid szótagok, 
illetve a hosszú és a rövid versek megkülönböztetése bármennyire egzakt-
nak, mérhetőnek tűnik is, mégis viszonylagos, hiszen „megtörténhetik, hogy 
egy rövidebb vers hosszabb időtartamban csendül, midőn ugyanis elnyújtottan 
ejtem, mint a hosszabb, ha gyorsabb ütemben fújom”, 44 illetve azon, hogy 
miközben egy zsoltárt készül fölolvasni magának, egyszerre él benne a múlt, 
az emlékezés arra, amit már elolvasott, és a jövő, a várakozás arra, amit majd 
hamarosan újra el fog olvasni.45

Gombrich  ezzel kapcsolatban Leslie S.  Hearnshaw professzor egy passzusát 
idézi a Bulletin of the British Psychological Society 1956. szeptember 30-i számá-
ból, aki a következőket mondja: 

44 Aurelius Augustinus: Vallomások. Ford. Városi István. Gondolat, Budapest, 1982, 373. 
45 Uo., 376–377.
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„Az időben való tájékozódás áthágja az érzékterületek határait. Magába 
foglalja és egységes szerkezetbe rendezi el a jelen érzékelését, a múlt 
emlékeit és a jövő elvárásait, vagyis az ingermintákat, az emlékképeket 
és a szimbólumképző folyamatokat.” (47.) 

Ehhez kapcsolódik, amit Gombrich a  szöveg egy korábbi helyén azzal kapcso-
latban fejteget, hogy mi történne, ha a Laocoon szoborcsoport által ábrázolt 
jelenetet mozgófi lmen akarnánk megörökíteni. (44–45.) Témánk szempontjából 
a fejtegetésnek az a része érdekes, amit Gombrich az  észlelés és a punctum 
temporis, az időfolyam egy kiszakított pontjának elképzeléséről mond. 

„Vajon nem a legfontosabb választ keressük-e akkor, amikor azt kérdez-
zük, hogy ’ténylegesen mi történik’ az idő bármely pillanatában? Ilyenkor 
abból indulunk ki, hogy (...) a punctum temporis valóban létezik, vagy 
radikálisabban fogalmazva: amit valójában érzékelünk, az nem más, 
mint az eff éle statikus pontok végtelen sorozata. S ha egyszer elfogadjuk 
ezt a kiinduló tételt, a többi már magától következik, legalábbis a mimézisz 
követelményének eleget téve. A statikus jelek – így szól az érvelés – csakis 
statikus pillanatokat ábrázolhatnak, soha nem mozgást, mely az időben 
zajlik. A filozófusok Zénón-paradoxonként ismerik ezt a problémát, 
miszerint Akhilleusz soha nem érheti utol a teknősbékát, vagy hogy a kilőtt 
nyílvessző valójában nem is mozog. Ha egyszer feltételezzük, hogy létezik 
az időnek olyan szelete, amelyben nincsen mozgás, maga a mozgás megma-
gyarázhatatlanná válik.” (45.) 

Hadd szakítsam itt meg a fejtegetést két fontos közbevetés kedvéért! 

 Bódy Gábor a fotó pillanatszerűségéről
A Fotóművészet 1977/4. számában  Bódy Gábor Sor, ismétlés, jelentés címmel 
közzétett egy írást, melynek témája a fotósorozat (fotószekvencia) és a fi lm kap-
csolata.46 Ebben olvashatjuk a következő szövegrészeket: 

„A fotó azáltal, hogy megállítja és rögzíti az időt, valami abszurd dolgot 
cselekszik. Mágikus vonzereje, titokza tossága ebben a lehetetlen kijelen-
tésben rej lik: a világ x pillanatban így nézett ki. Erre a varázslatra eddig 
semmilyen kifejezési forma nem volt képes. (...) Mármost a pont fogalma, 
a pontszerű idő a legnagyobb fi kció, bár alapvető fi kció. A fotó ezt a fi kciót 

46 Bódy Gábor: Sor, ismétlés, jelentés. (A kérdéseket Bán András tette fel.) Fotóművészet, 
1977/4, 18–25. A továbbiakban: Bódy: Sor, ismétlés, jelentés. A kiemelések tőlem származnak.
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érzékileg megjeleníti, építve az emberi appercepció, értékelési rendszer 
hé zagosságára és tökéletlenségére.”47 

Nyilvánvalóak a párhuzamok Gombrich  imént citált fejtegetéseivel – csakhogy 
a két felfogás között alapvető különbségek is vannak! A kiemeléseimmel éppen 
ezekre kívántam fölhívni a fi gyelmet, mert attól tartok, hogy elsikkadnak a szö-
veg lendületes retorikájának fátyolfüggönye mögött. Pedig bármennyire lehen-
gerlően meggyőzőnek tűnik is  Bódy szövege első olvasásra, ha kicsit jobban 
belegondolunk, több problematikus pontot is tartalmaz. 

Mindenekelőtt arra gondolok, hogy bár  Bódy is fi kciónak tartja a pontszerű 
idő (punctum temporis) elképzelését, ugyanakkor – szemben Gombrichhal, 
és némileg ellentmondva önmagának is – azt mondja, hogy a fotó ezt a fi kciót 
„érzékileg megjeleníti”. Nem világos ugyanis, hogy a fotó (minden fotó, bármely 
fotó?) magát a fi kciót mint olyat, a képen szereplő látvány fi ktív voltát jeleníti-e 
meg, vagy pedig úgy áll a dolog, hogy az eleve fi ktív, amit megjelenít. Az első 
esetben a fotóknak valamiképp jelezniük kellene: „Vigyázat, csalok!” – márpe-
dig ha van valami, amit nem „tesznek”, az éppen ez. 

Tisztában van ezzel  Bódy is, hiszen azt írja, hogy „a fotó áltatja nézőit. 
Annyira valószerű, hogy az ember azt hiszi, tényleg ott van, abban az időpont-
ban”.48 Ezek szerint a fönti dilemmában az ő fölfogására a második eset lenne 
alkalmazható – akkor viszont magyarázatra szorult volna, hogyan képes a fotó 
bármit is elhitetni a nézőjével, különösen azt, hogy ő „tényleg ott van” bárhol is, 
pláne épp „abban az időpontban”. Azt gondolom, Bódynak ez a megfogalma-
zása – hasonlóan  Barthes,  Sontag és mások hasonló megfogalmazásaihoz – tény-
leg csak retorika, mely inkább elzsongítja az olvasót, semhogy az olvasottak 
továbbgondolására késztetné. 

De maradjunk egyelőre  Bódy szövegénél! A problematikusnak talált mondat 
első felét még talán átfogalmazhatnánk, hogy közelebb kerüljünk ahhoz, amit 
valójában  Bódy állít; ekkor úgy hangozna, hogy „a fotó [úgy tesz, mintha] 
ezt a fi kciót [jelenítené meg] érzékileg” – ám a mondat második fele („építve 
az emberi appercepció, értékelési rendszer hézagosságára és tökéletlenségére”) 
teoretikus szempontból így is tarthatatlan. Mert miért lenne az emberi apper-
cepció „hézagos”, és főképp: „tökéletlen”? Mihez képest? A technikai eszköze-
inkhez, mondjuk a fi lm- vagy videókamerához képest? De hátha éppenséggel 
fordítva áll a dolog?

47 Bódy: Sor, ismétlés, jelentés, 24.
48 Uo.
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Kétségtelen: az emberi észlelés az érzékelés egzaktsága szintjén többnyire 
alulmarad a műszerekhez és más technikai eszközökhöz képest. De épp az ész-
lelés és az értelmezés szintjén, a maga komplexitásában és alkalmazkodó 
képességében, sokszorosan fölülmúl bármely műszert és egyéb technikai 
apparátust – pontosabban: minőségileg más szintet képvisel. Hacsak nem 
vagyunk a technikai eszközök kritikátlan megszállottjai (ezzel nem azt aka-
rom mondani, hogy  Bódy az volt!), éppen hogy csodálatra méltónak, ha tetszik: 
tökéletesnek kell tartanunk az emberi érzékszervek és az agy meg a test 
összeműködésének ezt a bonyolult rendszerét, egymásra épülését, (ön)kor-
rekciós képességét. Gombrich  írásai tulajdonképpen másról sem szólnak, 
mint épp erről a csodáról. De nem kevésbé problematikus a fönti idézet 
folytatása sem: 

„Különböző kutatófi lmes eljárásokkal, tudjuk jól, ar ról a pillanatról, ame-
lyik egy fotóban nyomát hagyja, lehetne egy tízperces fi lmet is csinálni. 
Ebben a filmben aztán esetleg meglepő dolgok, fantasztikusnak tűnő 
mozgások tárulnának fel. És itt fordul visszájára az a közhely, (...) 
hogy tudniillik a fi lm fotók sorozata – mert a fotó is fotók sorozata, vagy 
ha tetszik, egy fotó is fi lmek sorozata!”49 

Nem világos, mire gondolt  Bódy, amikor ezt a három mondatot leírta, vagy 
hogy – ettől függetlenül – nekünk mire kellene gondolnunk, amikor olvassuk 
őket. Arról van-e szó, hogy ugyanabból a kameraállásból ugyanolyan objektív-
val ugyanazzal a képkivágással – ám egy speciális, a „pillanatfelvétel” idejét, 
mondjuk 1/60 másodpercet tíz percre lelassító kamerával – készítenénk el a fel-
vételt, amit visszanézve elénk tárulnának azok a bizonyos „fantasztikusnak tűnő 
mozgások”? 

Tekintsünk el most attól, hogy az egésznek csak akkor volna értelme, ha a szó-
ban forgó fotó mozgó jelenetről készült – így tehát az egész gondolatmenet eleve 
nem lehet igaz a fotótörténet és a fotóművészet ikonjainak legalább a felére, 
de inkább a nagyobbik részére. Erre persze mondhatjuk azt, hogy  Bódy érte-
lemszerűen nem ilyen fotókról beszélt, csakhogy ettől még a megfogalmazás 
tisztázatlansága megmarad, különösen, ha – mint ahogyan ez szokás – a szö-
vegkörnyezetéből kiszakítva, általános érvénnyel, a fotóra, tehát minden fotóra 
alkalmazható módon idézik. 

49 Uo. 
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De ettől függetlenül sem egészen világos, hogy  Bódy egyszerűen egy ilyen-
fajta lassításra gondolt-e,50 vagy a „pillanatfelvétel” további álló-, illetve moz-
góképekre való szeletelésére, ahogyan az utolsó mondatban áll, esetleg 
valami másra. Ez a más lehet például az, hogy ugyanazt az időintervallumot 
vesszük ugyan, de több nézőpontból, és így megláthatunk olyan folyamatokat is, 
amelyeket az állókép az adott kameraállásból nem rögzíthetett. És lehet az is, 
hogy az adott időintervallum előzményeit, tehát az intervallumban leját-
szódó folyamat vizuális vektorait rögzítjük, amelyeknek ez a folyamat az eredő-
jük. Bármelyik megoldásra gondolt is  Bódy, nagy kár, hogy nem fejtette ki 
bővebben. 

Témánk szempontjából viszont nagyon fontos, hogy  Bódy a fotografi kus 
állóképet is fotók sorozatának, illetve fi lmek sorozatának tekinti, tehát hogy nem 
esik bele abba a gondolati-szemléleti csapdába, amire épp a Zénón-paradoxo-
nok hívják föl a fi gyelmünket: nevezetesen hogy az állóképet és a „pillanatot” 
azonosítaná. 

 Bronzino,  Duchamp és   Bragaglia mozgásábrázolásai
A következőkben szeretném kiegészíteni Gombrich  remek tanulmányának 
ismertetését néhány olyan példával, melyeknek a fotográfi ai állóképről való 
gondolkodás szempontjából is lehetnek tanulságaik. 

A budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Képtárában van egy Agnolo 
 Bronzino-festmény 1545 körülről, mely a Vénusz, Ámor és a Féltékenység 
címet viseli. A hazai művészettörténeti irodalom merevnek, kimódoltnak 
tartja a kompozíciót. A Múzeum online katalógusa szerint: „Az alakok mint 
szűk térbe zsúfolt életnagyságú márványszobrok szinte a képfelület egészét 
kitöltik, testtartásuk rendkívül mesterkélt.”51 E sommás kritikai vélemény 
 Tátrai Vilmos ítéletére vezethető vissza (ha nem éppen ő írta), akinek a Közép-
itáliai cinquecento festmények című könyvében – különösen a képnek a lon-
doni The National Galleryben található tematikus párdarabjával, az Alle-
góriával összevetve – rendkívül lesújtó véleménye van a budapesti festmény 

50 A szövegösszefüggések e felé húzzák az értelmezést, de vannak a szövegnek ez ellen ható 
részei is. Emellett a lelassított fi lm tízpercnyi hossza, pláne úgy, hogy ott „fantasztikusnak tűnő 
mozgások tárulnának fel” – számomra legalábbis – irreálisnak, de legalábbis nagyon kivételes 
esetnek tűnik. A fotóra (minden fotóra), amit ekképp lelassítanánk, semmiképpen sem ter-
jeszthető ki általános érvénnyel!
51 http://www2.szepmuveszeti.hu/ita37.htm.
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festői és esztétikai kvalitásait illetően, melyek a következő kijelentésben 
összegződnek: 

„A két főszereplő beállításából hiányzik minden spontaneitás és elevenség. 
A manierista művész akarata gúzsba köti őket, képbeli létüknek, mozgá-
suknak nincs szerves folytatása a néző képzeletében.”52 

Nem tudom, Gombrich  ismerte-e ezt a képet,53 mindenesetre – ez persze csak 
feltételezés – aligha osztotta volna az idézett kritikai megjegyzéseket. Különö-
sen nem az előző idézetben mondottakat: ennek ugyanis épp az ellenkezője 
az igaz! 

 Bronzino ilyet nem láthatott ugyan, de az általa festett kép olyan, mintha 
egy filmszalagnak az első kockáját festette volna meg: a kép jobb szélén van 
egy puttó, aki a szemünkbe nézve „behúz” bennünket (a tekintetünket) a kép 
terébe. Előtte, háttal nekünk egy másik puttó ül, aki egy virágkoszorút 
készül (!) helyezni emez puttó fejére, és valahova messze jobbra kinéz a 
képből. A Vénusz mögött várakozón álló Ámor is kinéz a képből: tekintete 
és a nekünk háttal ülő puttó tekintete egy – a képen kívüli – közös 
enyészpontban találkozik. 

A képzeletbeli „vetítés” tehát valahogy így festene: Ámor baljában íj, jobb-
jában a Vénusztól kapott nyílvessző; a nyílvesszőt az íj húrjára illeszti, megfeszíti 
íját, megcélozza és minden bizonnyal meglövi nyilával a képen kívüli személyt 
– mire a nekünk háttal lévő puttó a társa fejére helyezi a rózsakoronát. S hogy 
még tovább „fantáziáljunk”: ha netalán elsőre mégse sikerülne megsebez-
nie a titokzatos „áldozatát”, Vénusz minden bizonnyal átnyújtja neki a jobbjá-
ban tartott tartalék nyílvesszőt, hogy újra próbálkozhassék. Sok mindent 
lehet tehát mondani erre a jelenetre, de „gúzsba kötött” képzeletről aligha lehet 
beszélni!

A következő kiegészítésem Gombrich két  rövid megjegyzéséhez kapcsolódik: 
„A futuristák természetesen – a sebesség és a mozgás glorifi kálásának jegyében 
– szinte szolgai módon követték a kamerát a kettős expozíciók utánzásában. 
Még  Duchamp híres Lépcsőn lejövő aktja is túlságosan ’kiagyalt’ megoldás.” (60.) 
Ami az utóbbi megjegyzést illeti, Gombrich itt  alighanem arra gondolhatott, hogy 

52 Tátrai Vilmos: Közép-itáliai cinquecento festmények. Corvina Kiadó, Budapest, 1983, 30. 
Az én kiemeléseim. 
53 Mint Eörsi Annától megtudtam: 1932 nyarán Budapesten töltött egy hónapot, tehát akár 
még láthatta is. (Ezúton is köszönöm a felvilágosítást.) A londoni Allegóriát minden bizonnyal 
ismerte, bár sem A művészet történetében, sem másutt – legalábbis az általam olvasott 
művekben – nem hivatkozik rá. 
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a mozgás folyamatának fölszabdalása elkülönült állóképszeletek sorozatá-
ra épp a folyamatosságot nem érzékelteti.54 Vagy így van, vagy sem; min-
denesetre jó tudni, hogy  Duchamp képének modellje Étienne-Jules  Marey 
kísérletsorozata volt, amellyel az emberi mozgást egyfajta kezdetleges 
sztroboszkopikus felvételtechnikával rögzítette. Véleményem szerint mind 
 Duchamp képe, mind pedig  Marey 
fázisképei nagyon izgalmasak – az 
viszont tény, hogy nem a mozgás 
állóképi illúzióját, hanem az ana-
lízisét adják, s alighanem épp az 
előbbi hiánya volt az, ami miatt 
kívül estek Gombrich  érdeklődé-
sének körén. Erre enged következ-
tetni a föntebb idézett szövegrész 
első mondata is. Ebben Gombrich 
 minden bizonnyal Giacomo  Balla 
Az autó sebessége, A motorkerék-
pár sebessége és persze A pórázon 
sétáltatott kutya dinamizmusa 
című képeire utalt. Duchamp művéhez hasonlóan ezek valóban olyanok, mint 
például  Marey tizenkétszeres expozícióval készült, analitikus, a folyamatot álló-
képek sorozatára fölbontó fotók. 

Azt viszont nem tudom, mert az általam átnézett írásaiban nincs nyoma, 
hogy Gombrich  ismerte-e Anton Giulio   Bragaglia ún. fotódinamizmusát, mely 
ezekkel szemben egy másik kameraszintaktikai eszközzel: az elmozdulásos 
életlenséggel55 próbálja visszaadni a mozgást, annak dinamizmusát. A futurista 
fotós és fi lmkészítő anno nem aratott nagy sikert az általa meghirdetett fotó-
dinamizmussal: talán épp azért, mert ez nagyon más volt, mint amit a nála 
jóval tekintélyesebb  Balla művelt, s így feszültséget teremtett a mozgalmon 
belül.56   Bragaglia mindenesetre tökéletesen tisztában volt a fotódinamizmus 

54 A művészet története nem igazít el ebben, mert ott csak egyszer szerepel Duchamp, a ready 
made-del kapcsolatban, nem túl hízelgő kontextusban (602.); a Miről szólnak a képek? is ezt 
az értékelést ismétli meg (69.). Az általam olvasott többi Gombrich-szövegben nem fordul 
elő Duchamp neve. 
55 Az elmozdulásos életlenség jelensége akkor lép fel, ha az expozíciós idő hosszabb annál, 
hogy állóképpé merevítse a mozgást. 
56 Caroline Tisdall – Angelo Bozzola: A fotodinamizmus és a futurista fi lm. Ford. Schmal 
Alexandra. Metropolis, 1997/4. http://www.c3.hu/scripta/metropolis/9704/tisdall.htm.

Szilágyi Lenke: Debrecen,1988 
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és a  Marey-féle analitikus kronofotográfi a (másfelől pedig a fi lm, a kinemato-
gráfi a) közötti különbségekkel. 

Mindezzel csupán azt kívántam érzékeltetni – még ha általa nem tárgyalt 
példákkal is –, hogy Gombrich  nézeteit érdemes továbbgondolnunk. A fölho-
zott példák egyébként leginkább arra világítanak rá, hogy a fotóban nagyon 
nehéz a mozgást úgy érzékeltetni, hogy az ne kerüljön szükségképpen ellen-
tétbe a fotó állókép voltával. A legsikeresebbnek talán azok a megoldások 
mondhatók, amelyek a  Bronzino-kép módján egy jól elkapott „pillanatba” 
sűrítik a mozgásfolyamatot: alkalmat adnak rá, hogy mintegy belelássuk a jele-
net előzményét és a feltételezhető, várható folytatását is. Ennek a fotótörté-
netben az egyik mestere Gombrich  kedvence,  Cartier-Bresson volt, de lehetne 
még példákat hozni rá André  Kertész, Garry  Winogrand vagy éppenséggel 
 Szilágyi Lenke, Benkő Imre és mások munkásságából is. 

A Gombrich–  Goodman-vita fotóelméleti vonatkozásai 

A kép nyelvészete 
Jóllehet a kommunikáció szó csak viszonylag ritkán fordul elő Gombrich  művei-
ben (A művészet történetében példának okáért egyszer sem), maga az a felfo-
gás, hogy a műalkotások sajátos nyelvi – s így kommunikációs – eszközök, 
nagyon is jelen van bennük.  Zádor Anna ezt így fogalmazta meg a Művészet 
és illúzióhoz írt utószavában: „A művészet információt nyújt valamiről valakik-
nek, a kommunikációknak éppoly fontos és jellegzetes eszköze, mint a szavak 
– csak érteni, felfogni kell tudni ezt a közlést.”57 Maga Gombrich e  könyve kap-
csán több helyütt elmondja, hogy az alapjául szolgáló előadássorozatnak 

„A látható világ és a művészet nyelve címet adtam. Amiről beszéltem, 
olyasmi volt tehát, mint a kép nyelvészete. Eredetileg ez lett volna a címe 
a könyvnek is. Azt hiszem, ez jó cím volt, de a kiadónak nem tetszett, 
mert úgy találta, hogy nagyon hosszú. Rövid címet akart, de olyat, amely-
ben szerepel a művészet szó.”58 

57 Zádor Anna: Utószó. Művészet és illúzió, 359.
58 Miről szólnak a képek?, 95.
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A lehetséges címvariánsok közül végül Karl  Popper javaslatára döntött a Művé-
szet és illúzió mellett, amit utólag kicsit megbánt, lévén hogy kissé félrevitte 
a könyv valódi mondandójának az értelmezését.59

Gombrich  tehát a képek nyelvészetét kívánta kidolgozni. Feladatát azonban 
nem úgy képzelte el, mint sokan mások, hogy ti. a nyelvészet kategóriáit megpró-
bálja egy az egyben alkalmazni a képekre. Felfogása szerint ugyanis a kép egészen 
másvalami, mint a szó. Legélesebben ezt a Miről szólnak a képek? című könyvé-
ben, a Nelson  Goodman nézeteiről60 mondott bírálatában fogalmazta meg: 

„A képeket [ Goodman] a nyelv szavaihoz akarja hasonlí tani. A ló szónak 
semmi köze sincs a valóságos lóhoz; a jelentése tisztán megegyezésen 
alapul.  Goodman és követői arról akarnak meggyőzni bennünket, hogy 
nincs olyan lovat ábrázoló kép, ame lyik valóban hasonlítana egy lóhoz, 
és csak azért ismerünk rá a lóra, mert megtanultuk a konvenciót. Ez nagyon 
furcsa elmélet, hiszen néha még az állatok is fölismernek képeket.”61 

A nyelvi és a képi jeleknek tehát ez a legelemibb különbözősége: míg a nyelvi 
jelek tisztán konvencionálisak,62 a képi jelek a hasonlóságon alapulnak. 

Gombrich  természetesen tisztában volt vele, hogy a konvenció a képi jelek 
megalkotásánál és befogadásánál, a vizuális kommunikáció során is szerepet ját-
szik – de másképp, mint a beszélt/írott nyelv esetében. Ami például a hasonlóság 
elvét illeti, ez soha nem lehet ugyan abszolút, mindig csak viszonylagos – de bár-
mennyire viszonylagos is, valamiféle minimális hasonlóságra mégiscsak szük-
ség van ahhoz, hogy az adott dolgot vagy személyt stb. az őt helyettesítő 
képmásban fölismerjük, a kommunikáció során vele azonosítsuk. 

Az „elfogulatlan tekintet” csak mítosz
Gombrich  axiómája az, hogy az „ártatlan tekintet”, a „romlatlan”, „elfogu-
latlan” vagy „érintetlen” szem – amit szerintem mondhatnánk egyszerűb-
ben így is: a „szűz szem” (bár ennek is van némi nem kívánt asszociációs 

59 Uo. Lásd még: Művészet és illúzió, 9–10.
60 Nelson Goodman: Languages of Art. Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis/
Cambridge, 1976. Magyarul két fejezete jelent meg, összevont címmel: Az újraalkotott 
valóságról és a képek hangjáról. Ford. Hábermann M. Gusztáv. A továbbiakban: Goodman: 
Az újraalkotott valóság. In Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép. Typotex, Budapest, 2003, 
41–101. A továbbiakban: Horányi: A sokarcú kép. 
61 Miről szólnak a képek?, 103.
62 Kevés kivételtől, például a hangutánzó szavaktól eltekintve – ámbár a konvenció még ezek-
ben is döntő szerepet játszik: gondoljunk csak a „kukurikú” vagy a „röf-röf ” szavak megfelelőire 
a különböző nyelvekben. 
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felhangja) 63 – nem egyéb, mint mítosz. A képekre (is) előzetes ismeretek, emlé-
kek, tudás alapján tekintünk, s az ezek alapján megfogalmazódó elvárásaink 
alapján próbáljuk őket értelmezni. Ezek az elvárások részben a „valóságra”, a kép 
mondanivalójára, üzenetére, az általa megjelenített tartalmakra vonatkoznak – 
de a befogadás (és a képalkotás) során legalább ennyire fontosak azok az elő-
zetes ismeretek és elvárások is, amelyek a kép megformálására, a konvenciók 
szabályozta kódjaira, formai szimbolikájára, ha tetszik: stílusára vagy nyelve-
zetére vonatkoznak. Csakhogy az alkotónak – mondjuk így – felül kell írnia 
a konvenció szabályozta kódokat ahhoz, hogy a képét egyáltalán megnézzük, 
hogy az számunkra érdekes legyen. A várakozásoknak maradéktalanul megfe-
lelő, a kódolásokat mechanikusan alkalmazó művek nem közölnek semmit: 
nincs információtartalmuk, kommunikációs értelemben véve redundánsak, 
vagyis érdektelenek.

 
„Konceptuális” és „illuzionista” stílusok
Gombrich  természetesen tisztában volt azzal is, hogy a különböző korok, 
kultúrák, stílusok, műfajok stb. más és más elvárásokat fogalmaztak meg azzal 
kapcsolatban, hogy mennyire kell egy képmásnak hasonlítania az általa ábrázolt 
modelljéhez. Az Elmélkedés egy vesszőparipáról egy helyén azt kérdezi: „Hogyan 
értelmezhetjük azt a nagy választóvonalat,64 amely végighúzódik a művészet 
történetén, s amely élesen elhatárolja az illuzionista stílusok né hány szigetét 
(a görögökét, a kínaiakét, a reneszánszét) a ’konceptuális’ mű vészet hatalmas 
óceánjában?”65 

Gombrich  szóhasználatában a „konceptuális művészet” főként a törzsi 
és az egyiptomi művészet, illetve a gyerekrajzok és gyerekjátékok világa; a Miről 
szólnak a képek? egy különösen fontos helyén erről ezt mondja: 

„Amikor a ’konceptuális ábrázolás’ módszerét alkalmazzák, és piktogram-
szerű képeket alkotnak, azt teszik, ami természetes. Az nem természetes, 
ha valaki realista képeket próbál gyártani.”66 

63 A „Th e innocent eye is a myth” gombrichi kijelentéssel kapcsolatos fordítási nehézségekről 
lásd Horányi: A sokarcú kép, 9. A Bevezetésben Horányi a nyelvi nehézségek mellett föltárja 
a kifejezés mögött meghúzódó elméleti és történeti összefüggéseket is. 
64 A fordításban „vízválasztót” szerepel, de ez képzavar: az óceánban nem lehet vízválasztó. 
Az eredetiben itt ’the great devide’ áll: E. H. Gombrich: Meditations on a Hobby Horse, And 
other essays on the theory of art. Phaidon Press, London, 1994, 9. 
65 E. H. Gombrich: Elmélkedés egy vesszőparipáról, avagy a művészi forma gyökerei. Ford. 
Rohonczi Katalin. In Horányi: A sokarcú kép, 34.
66 Miről szólnak a képek?, 88.
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Gombrich  számára tehát az illúzió nem a fantázia és a szemfényvesztés szino-
nimája, hanem a valóság élményszerű átélésének megteremtését jelenti a kép-
alkotás során. Annak az illúziónak a képi megteremtését, mintha mi nézők 
a képen látható jelenet vagy látvány szemtanúi lennénk – természetesen a kép 
mint kommunikációs eszköz, mint médium közegén belül. 

Kép és kód
Gombrich ezzel  a címmel tartott előadást 1978 májusában, egy nemzetközi 
művészetszemiotikai konferencián. Az előadás alcíme – A hagyománytisztelet 
lehetőségei és korlátai a képi ábrázolásban – pontosan megnevezi, hogy miről 
is szól az értekezés.67 Gombrich ebben a  tanulmányában számos félreértést 
tisztáz, mely az ő és  Goodman felfogása közti különbséget – különösen az 
interpretálók tolmácsolásában – ellentétté feszítette. Ebből a szempontból 
talán legfontosabb helye egy lapalji jegyzet, melyben közli  Goodman professzor 
levelét: 

„Tudja, néhány nézetet én egyáltalán nem vallok, amelyet pedig nekem 
szokás tulajdonítani. Én nem azt mondom, hogy az ábrázolás ügye teljes 
mértékben a konvencióhoz tartozik; e helyett azt gondolom, hogy nem 
lehet ez ügyben merev határvonallal elválasztani egymástól azt, ami kon-
vencionális, és ami nem az. (…) Továbbá: én nem tagadom, hogy az 
ábrázolás realizmusának van köze a hasonlatossághoz, mindössze azt 
hansúlyozom, hogy ezek kölcsönösen hatnak egymásra, és hogy egyikük 
sem jelenik meg kizárólagos és tiszta típusokban. Végül pedig: azt egé-
szen biztosan nem tagadom, hogy vannak könnyebben és nehezebben 
teljesíthető feladatok. Félkézen állni nehezebb, mint sétálni; a gyökvonás 
is nehezebb, mint az összeadás. De ugyanazt gondolom, amit Ön: ’nem 
sokat segít, ha a jelentéseket fölosztjuk olyanokra, amelyek a „természet-
től” adottak, és amelyek tanultak.’ Ez jelentéktelenné teszi a köztünk még 
fennmaradó nézetkülönbségeket. Én például nem tudok abban hinni, 
hogy a perspektíva normaként megfogalmazott szabályai testesítenék 
meg a valósághű ábrázolás megalkotásának és befogadásának egyetlen 
természetes és legkönnyebb útját. De valóban annyira fontos a velünk-
születettség kérdése?”68 

67 E. H. Gombrich: Image and Code. In uő: Th e Image and the Eye, 278–297. Az innen vett 
idézetek a saját fordításaim. 
68 Uo., 284.
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Nem tudom, Gombrich  válaszolt-e  Goodman levelére, s ha igen, mit válaszolt. 
Mindaz tehát, amit az alábbiakban előadok, nem próbál meg olyan színben tet-
szelegni, hogy Gombrich  álláspontját tükrözi a vitában. 

Térlátás, perspektivikus ábrázolás és a fotó
 Goodman idézett levelének utolsó két mondatában van egy (nyilván nem szán-
dékos) csúsztatás: Gombrich soha  nem állította, hogy a perspektíva normatív 
szabályai velünk születnének! Továbbmegyek: még azt sem állította soha, hogy 
a térlátás képessége velünk született adottság volna. Épp ellenkezőleg: a térlátás-
ról, a térbeli tájékozódásról és ennek vizuális alapjairól azt mondja, hogy tanu-
lási folyamat, éspedig a látott és az egyéb úton (a tapintás, illetve a térben való 
mozgás) szerzett élmények eredményeként alakul ki a kisgyermekkorban, 
s hogy később, már a felnőtt korban is állandó gyakorlásnak, próbára tételnek 
van kitéve. Nem adottság tehát, és különösen nem velünk született adottság! 
A vonalperspektivikus ábrázolásról pedig értelemszerűen mint történeti kép-
ződményről beszél, mely ráadásul több évszázad alatt formálódott ki. De legfő-
képpen: nem keveri össze a két dolgot – az emberi térlátást és a perspektivikus 
képi ábrázolásmódot!

Szemben Goodmannel, aki viszont egybemossa e kettőt A művészet nyelve-
zetei című könyvében, annak is legkivált a bennünket közelebbről érdeklő 
(fotográfi ai vonatkozású) A perspektíva című részében. Két szöveghely van 
ebben az írásban, amely ebből a szempontból különösen fontos. Az első fölve-
zetésében  Goodman a következőket írja: 

„A perspektivikus képeket – mint bármely más képet – olvasnunk kell; 
az olvasás képességét pedig el kell sajátítanunk. Az a szem, amely 
kizárólag a keleti festészethez szokott, nem érti meg azonnal a pers-
pektivikus képet.”69 

A kiemeléssel a logikai csúsztatásra próbáltam fölhívni a fi gyelmet, hiszen nyil-
vánvaló: abból, hogy valaki a fordított perspektíva szerint alkotott képekhez 
szokott, semmiképpen nem következik, hogy a valóságos teret is fordított 
perspektívában látja! Az egyiptomiak „kiterített perspektívában” látták 
volna a világot? A fürdőmedencét határoló fákat úgy, hogy a medence széleinél 
kiterítve, a talajon feküdnek? Ugyan már!

69 Goodman: Az újraalkotott valóság, 49. Az én kiemelésem. 
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Abban kétségkívül igaza van  Goodmannek, hogy a perspektivikus képet 
ugyanúgy meg kell tanulnunk „olvasni”, ahogyan a fordított vagy kiterített 
perspektívájú (Gombrich  szóhasználatával: „konceptuális”) képeket. Még 
az is helytálló, hogy nincs ez másképp a perspektivikus képet mintegy auto-
matikusan előállító fotók esetén sem. De abból, hogy minden emberi képal-
kotási mód szükségszerűen redukálja, két vagy (mint a szobrászat, a film, 
a sztereó állókép vagy a hologram esetében) három dimenzióra fordítja át az 
ember számára adott valóságban négy dimenzióban zajló látványt, vagy 
(mint a 3D fi lm, videó, animáció, a színház stb. esetében) más, mesterséges 
közegbe helyezi át, nem következik, hogy ezek az átfordítások egyenérté-
kűek lennének abból a szempontból, hogy melyikük milyen mértékben képes 
fölidézni a valóságélmény illúzióját. Vannak fokozati különbségek abban, 
hogy a képélmény és a valóságélmény mennyiben fedi egymást; hogy mennyi 
zavaró, elidegenítő elem van eleve beépítve az átfordítás közegébe, illetve 
hogy ezen belül egy-egy mű mennyire sikerült ebből a szempontból. És ebben 
a vonatkozásban mégiscsak azt kell mondanunk, hogy az állóképkészítésben 
eddig a „görög forradalom”, aztán az európai reneszánsz, majd pedig a foto-

Vető János: Nyitva-csukva. 1976/2008  
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gráfi a teremtett olyan vizuális nyelvezetet, mely az emberi észlelés valóságél-
ménye és az emberalkotta képmás közötti átjárhatóságban a legkevesebb 
zavaró tényezőt tartalmazza.

A fotó kódjai

A vizuális kép
A képnyelv és a szónyelv különbségei
Kép és szó: a vizuális képek és ezek verbális kódjai a témája Gombrich Th e  Visual 
Image: Its Place in Communication című írásának, mely magyarul  Pléh Csaba 
kitűnő és szép fordításában, A látható kép címmel olvasható70 – ámbár épp 
a tanulmány címében talán jobb (ha szebb nem is) lett volna meghagyni az ide-
gen szót (A vizuális kép) és lefordítani az alcímet is, mert ez az írás témáját pon-
tosabban adta volna vissza. Gombrich ugyanis  azt kérdezi: „mit tud jobban, 
s mit tud kevésbé a kép, mint a beszéd vagy az írott nyelv?”, s néhány bekezdés-
sel lejjebb válaszol is rá: 

„a vizuális kép nagyszerű a felhívó szerepben, meglehetősen problemati-
kus a kifejező szerepe, s kiegészítő támpontok nélkül teljességgel képtelen 
arra, hogy a nyelv leíró, állító funkcióját teljesítse”. (92–93.) 

Egy szőnyegen ülő macska képét többek között olyan verbális mondatokkal 
lehet interpretálni, amelyek visszaadására maga a kép önmagában nem 
alkalmas: 

„A macska a szőnyegen ült”, „A macska a szőnyegen fog ülni”, „A macska 
ritkán ül a szőnyegen”, „Ha a macska a szőnyegen ül…”, és így tovább. 
(93.)

 Maurer Dóra képnyelvi tanulmánya
Ez a nyelvi-kommunikációs probléma, a képi jelek bizonytalan – vagy pozitív 
megfogalmazásban: nyitott – értelmezhetősége visszaköszön a neoavantgárd 
művészetben is, mely egyebek mellett épp a különböző médiumok, köztük a fotó 
vizuális nyelvi lehetőségeit és korlátait feszegette. Szép példa rá  Maurer Dóra 

70 E. H. Gombrich: A látható kép. Ford. Pléh Csaba. In Horányi Özséb (szerk.): A kommu-
nikáció világa. General Press, Budapest, 2003, 92–107. Az alábbiakban a zárójelben lévő 
oldalszámok erre vonatkoznak. 
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Reverzibilis és felcserélhető mozgásfázisok című sorozata, melyben – a képeket 
tartalmazó tablókon található felirattal – a művész arra szólítja föl a nézőt: 
„nevezd meg a történést soronként”. Az etude No 4 címet viselő tablón71 például 
két oszlopban 8–8 képsort látunk; mindegyik sor ugyanabból az 5 fekete-
fehér fényképből van összeállítva. A képeken egy felhő, egy labda, két fölfelé 
kinyújtott kéz, ugyanez labdával és végül a labdát vízszintesen tartó két kéz 
látható – a sorok ezek ismétlés nélküli permutációi, illetve variációi. 

A sorozat valójában egy képnyelvi kísérlet, melynek – miként ezt a könyvem-
ben megfogalmaztam – az a célja, hogy kiderítse: „van-e az egyes képeknek azo-
nosítható, egyértelmű jelentésük? És a képek sorának?  Maurer válasza evidens: 
nincs ilyen, a képekben vagy azok akár meghatározott sorában immanensen 
benne rejlő, egyértelműen azonosítható jelentés. A jelentést mi nézők, vagyis az 
interpretáló adja hozzá a képhez, azaz a jelentés: interpretáció.”72 Másképp 
fogalmazva: egy kép, még az elemi, a minimális látványelemekre lecsupaszított 
kép sem úgy viselkedik, mint a verbális nyelv szavai – nincs szótári jelentése. 
Ahogyan ezt  Maurer Dóra – épp a föntebb említett művére utalva – egy interjú-
ban megfogalmazta: „Egy feldobott labda fotójáról egyaránt mondhatjuk, hogy 
’megy’ vagy ’jön’” rajta a labda.73 Interpretáció kérdése – és ezen még az sem vál-
toztat, ha a képeket más képekkel hozzuk kapcsolatba, ha sorba rendezzük őket, 
lett légyen a rendezés elve bármennyire is szigorú logikai rend, mint  Maurer 
sorozatában. 

A sorbarendezés nem egyértelműsíti a képek által közvetített üzenetet, 
hanem épp ellenkezőleg: még jobban kitágítja azok interpretációs lehetőségeit; 
nem szűkíti az értelmezhetőség határait, hanem új lehetőségekkel gazdagítja. 
Ezek a vizuális „kijelentések” is másképp viselkednek tehát, mint a nyelvi szabá-
lyok szerint egymáshoz fűzött szavakból fölépülő mondatok, melyeknek épp 
az a céljuk, hogy a lehető legpontosabban meghatározzák, leírják, kifejezzék azt, 
amit a közlemény megfogalmazója közölni akar. 

A fekete-fehér fotó mint dokumentum és mint művészi eszköz 
A tanulmány különösen fontos megállapítása, hogy a fotókat is kódok alapján 
értelmezzük. S ami talán még ennél is fontosabb: e kódok puszta felsorolása 
is arról tanúskodik, hogy Gombrich pontosan  tisztában volt a fotográfi a – mi így 

71 Lásd Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben, 1965–1984. 
Fotókultúra – Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007, 352.  
72 Uo., 333–334. 
73 Beke László: Beszélgetés Maurer Dórával. Mozgó Világ, 1977/3, 50. 
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mondanánk – kameraszintaktikai jellegzetességeivel. Nézzünk erre néhány 
példát! 

„Triviálisnak tűnhet, hogy a fekete-fehér fényképek kódját úgy értelmez-
zük, hogy közben nem feltételezzük azt, hogy ez egy színtelen világra vonat-
kozik”, (98.) indítja a fotó kódolt voltára vonatkozó fejtegetését Gombrich, 
és itt  máris egy nagyon érdekes és összetett problémakör kiindulópontjához 
érkeztünk el – jóllehet magával a kérdéssel Gombrich nem  foglalkozott. Arra 
gondolok, hogy a fekete-fehér fotót a mai napig valahogy valóságosabbnak, 
dokumentumszerűbbnek érezzük, mint a színes fényképeket – holott a „való-
ság” nem fekete-fehér. De megfogalmazhatjuk ugyanezt a visszájáról is: sok 
fotóművész a mai napig ragaszkodik a fekete-fehér fényképhez mint művészi 
médiumhoz – éppen azért, mert ebbe már eleve bele van építve egyfajta abszt-
rakció, a „valóságtól” való elvonatkoztatás. Tisztában vagyok vele, hogy ez a 
két kijelentés ellentmond egymásnak, mégis azt gondolom, hogy mind a kettő 
egyaránt igaz. 

Az elsőre, a fekete-fehér fénykép dokumentum voltára vonatkozó előzetes 
beidegződésünkre voltaképpen a megszokás a magyarázat: egészen a legutóbbi 
időkig azokban a kommunikációs helyzetekben, amikor lényeges volt az adott 
fotó dokumentum volta, szinte kizárólag fekete-fehér fotókkal, pontosabban 
ezek nyomdai reprodukcióival találkoztunk. Így volt ez a napilapok esetében, 
és ugyanígy a történelemkönyvek vagy történeti albumok esetében; ez utóbbi 
értelemszerűen nem is igen változhat meg, legalábbis a fotográfi a feltalálását 
követő másfél évszázad történetére vonatkozóan. Az a tény, hogy a ’70-es 
évektől kezdve az emlékképkészítés áttért a színes felvételekre, viszont a sajtó-
fotó – különösen a napilapok képanyaga – jó ideig fekete-fehér maradt, még 
inkább nyomatékosabbá tette azt a beidegződünket, hogy a dokumentum- vagy 
hírfotó: fekete-fehér.

A fekete-fehér fényképészeti eljárások művészi célú fölhasználása a fentiektől 
teljesen független jelenség: más a kommunikációs üzenete. Itt a fekete-fehér 
médium használata többnyire – a dokumentarista irányzatokat leszámítva – nem 
azt kívánja nyomatékosabbá tenni, hogy amit a képen látunk, az „valóságosabb”, 
mintha színesben látnánk. Épp ellenkezőleg: a valóságos látványtól, annak 
színeitől való elvonatkoztatást kívánja hangsúlyozni, s ezzel a kép többi alkotó 
elemének (formák, fény-árnyék viszonyok, a kép faktúrája, a tónusok stb.) 
önmagukon túlmutató jelentőséget kölcsönözni. 
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Fotószintaxis
Más tanulmányai kapcsán is említettem már, hogy Gombrich elejtett  meg-
jegyzéseiből az derül ki: meglehetősen tisztában volt a fotográfi a technikai kér-
déseivel, például a különböző felvételi nyersanyagok adottságaival. Egy helyütt 
azt kérdezi: 

„Milyen színek és árnyalatok állnak a különböző szürkék mögött a fényké-
pen? Milyen különbséget eredményez például, ha az amerikai zászlót egy 
ortokromatikus vagy egy pánkromatikus fi lmmel fényképezzük le?” (98.) 

Ami a második kérdést illeti: a két negatív – s így a róluk készült két fénykép – 
meglehetősen különbözne egymástól. Az ortokromatikus felvételi nyers-
anyagok ugyanis szinte teljesen érzéketlenek a vörös színre, tehát a negatívon 
a vörös látványrészleteket rögzítő részletek alig feketednek el a felvétel/előhívás 
során – a pozitív fényképen így ezek mélyfeketék lesznek, hiszen a negatívon 
átvilágító fényt szinte teljes egészében átengedik. És megfordítva: a kék színt 
rögzítő részletek a negatívon erőteljesen elfeketednek, „fedettek” lesznek, 
ennek megfelelően alig engedik át a negatívot megvilágító fényt, s így a pozi-
tív kópián, a fényképen nagyon halvány szürkén jelennek meg. Az összbe-
nyomás: rendkívül nagy kontrasztkülönbség a két színt helyettesítő tónusok 
között. A pánkromatikus fi lmről készült fénykép ezzel szemben a vöröset 
ugyan a középszürkénél74 sötétebben, a kéket pedig világosabban, de egymás-
hoz képest nem szélsőségesen eltérő szürke árnyalatokban adja vissza, ami 
nagyjából megfelel az emberi színérzékeléssel automatikusan együtt járó vilá-
gosságérzetünknek.

S itt visszaérkeztünk a föntebb idézett szövegrészlet első mondatához, 
mely látszólag csak egy egyszerű kérdés – valójában azonban nagyon is bonyo-
lult problémakör húzódik meg mögötte. Megint csak az a helyzet, hogy Gombrich 
nem  foglalkozik ugyan részletesen vele, de jelzi, hogy tisztában van a prob-
léma jellegével: a fekete-fehér fényképek nézésekor evidensnek vesszük, 
hogy az egyes szürke árnyalatok a valóság egy-egy színértékét helyettesítik. 
Mi több, rendszerint nem is igen igyekszünk dekódolni e színeket – ha a képen 
amúgy ebből a szempontból minden „rendben van”, tehát a tónusai nem nagyon 
térnek el attól, mint amit a hasonló témájú fényképeken megszoktunk, pl. ha 
a fák lombja vagy a zöld fű kb. középszürke, a kék ég viszonylag világosabb 
szürke ugyan, de azért szépen látszanak benne a felhők, stb. Igazából akkor 

74 A fotográfi ában a 18%-os szürke árnyalatot (mely a ráeső fény 18%-át veri vissza) nevezik 
így; a „fekete” kb. 4-5%-os, a „fehér” kb. 95-96%-os ezen a skálán. 
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tesszük föl magunknak a kérdést, hogy melyik tónus miféle színt helyettesít, 
ha ebből a szempontból valami „nincs rendben” a képen, ha a tónusrendje 
nagyon eltér a megszokottól: például az infra (az infravörös sugarakra érzéke-
nyített) fi lmről készült fénykép esetén, ahol a fák és a fű szinte hófehér, de még-
sem téli felvétel benyomását kelti az egész, hanem valami földönkívüli látomásét. 
Gombrich tehát e  tanulmányában sem hagy kétséget afelől, hogy a különböző 
eljárásokkal készült fényképek ugyanúgy kódoltak, mint minden más kép. 

„A fényképek értelmezése igen fontos készség, amelyet mindenkinek 
meg kell tanulnia, aki ilyen kommunikációs közeggel foglalkozik. Jól kell 
értenie ehhez a felderítő tisztnek, a légifelvételeket tanulmányozó 
földmérőnek vagy archeológusnak, a sportfényképésznek, aki be akar 
számolni különböző sporteseményekről, és a röntgenfelvételeket tanul-
mányozó orvosnak. Mindannyiuknak ismerniük kell eszközeik lehetősé-
geit és korlátait.” (98.) 

A fotók kódolt voltával kapcsolatban van Gombrichnak még egy érdekes meg-
jegyzése: 

„A fekete-fehér fényképet nem teljes kódolásként látjuk. A színes fénykép 
viszont mindig bizonytalanságban hagy bennünket arról, hogy mekkora 
annak információs értéke. Itt nem tudjuk elválasztani egymástól a kódot 
és a tartalmat.” (99.) 

A szelektív kód használata, különösen, ha a szelekció ténye és elvei egyértel-
műek, a kép szelekció alá nem eső területein pontosabb, megbízhatóbb 
információval szolgáló eredményhez vezet, mondja Gombrich.  Magyarán: 
az információ hiánya kevésbé zavaró, mint a hamis információ. A színes Forte-
fi lmek híresen torz, maszatos színvilága fényesen igazolja e tétel helyességét. 

Tükör és térkép
Képalkotási és értelmezési konvenciók 
Gombrichnak ez a sok szempontból összefoglaló jellegű előadása 1974 májusá-
ban hangzott el a Királyi Akadémián, A képi ábrázolás elméletei alcímmel.75 
A szöveg magyarul is olvasható, rövidítve,  Borsody Gyöngyi – sajnos itt-ott 

75 E. H. Gombrich: Mirror and Map. Th eories of Pictorial Representation. In Th e Image and the 
Eye, 172–214. A továbbiakban: Mirror and Map. Az innen (nem pedig a következő jegyzetben 
szereplő fordításból) vett idézetek a saját fordításaim. 
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döcögő – fordításában.76 Olyasmikre gondolok, hogy az alcímben lefordította 
ugyan, de a szövegben többnyire a „reprezentáció” szóval adja vissza az eredeti 
’representation’ kifejezést, holott ennek jelentése szinte minden előforduláskor 
egyszerűen csak ábrázolás, vagy arra, hogy a ’language operates with universals’ 
kitételt77 „a nyelv univerzáliákban működik” formulával adja vissza (80.), holott 
ennek a nyelv fogalmakkal operál vagy fogalmakkal él a magyar megfelelője, 
mint ahogy a ’lens’ szónak sem „lencse” a korrekt fordítása fotográfi ai kontex-
tusban, hanem az objektív. 

Az előadás voltaképpeni témája az, hogy mi az összefüggés a perspektivikus 
ábrázolás (ideértve a fotót is) és az emberi észlelés konstanciaképző mechaniz-
musai között. Pontosabban, hogy mi a viszony az optikai látványvilág és az ezek 
alapján megalkotott valóságkép között. Fejtegetései egyik kiindulópontja: 

„Érzékeléselméleti viták kiindulópontját képező közhely, hogy óva inte-
nek a szem és a fényképezőgép analógiájának felállításától, eltekintve talán 
attól az esettől, amikor a fényképezőgépet és az idegrendszert egyaránt 
’fekete doboz’-nak tekintjük.” (86.) Ahogyan ezt egy általa idézett szerző 
megfogalmazta: 

„Vizuális rendszerünk hogyan hajtja végre a retinákra érkező, gyorsan vál-
tozó, kétdimenziós fény átalakítását a bennünket körülvevő vizuális 
világ szilárd, háromdimenziós érzékelésévé? Egyetlen, a teljesség igényével 
megfogalmazott válaszunk lehet: még nem tudjuk.” (Uo.) 

Gombrich a  lehetséges válaszok egyik irányát abban látja, hogy az állandóan 
változó látványoknak a tudatunk próbál valami értelmes, elfogadható, a tapasz-
talatainkkal egyező magyarázatot adni, pontosabban: az egyes látványokat 
a legkézenfekvőbb magyarázattal azonosítja. Igazából csak akkor kezdünk 
rákérdezni, hogy valójában mit is látunk, ha konfl iktus támad a látvány kézen-
fekvő és ésszerű magyarázata között, mint például az Ames-szoba esetében, 
ahol épp a vizuális beidegződéseink miatt válik a szemünk becsaphatóvá. 
Nagyon erősek ezek a beidegződések, amint ezt számos más érzéki csalódás 
is bizonyítja, mint pl.  Escher rajzai és más nonszensz ábrák. 

Ami a bennünket közelebbről érdeklő fotókat illeti, Gombrich az  előadásá-
ban (különösen a magyarul nem közölt két fejezetben) számos példát hoz fel rá, 

76 E. H. Gombrich: Tükör és térkép. A képi ábrázolás elméletei. Részletek. Ford. Borsody 
Gyöngyi. Enigma, 16., 1998, 79–106. A továbbiakban: Tükör és térkép. Az alábbiakban 
a zárójelben lévő oldalszámok erre vonatkoznak.
77 Mirror and Map, 172. 
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hogy ezeknél is működnek ezek a bizonyos beidegződések: a fényképeket 
ugyanúgy előzetes elvárások alapján értelmezzük, mint bármely más képet 
vagy látványt. S ami fontosabb: az értelmezéseink ebben is kvázi automatiku-
sak, ugyanúgy nem kérdezünk rájuk, mint más esetben. 

„Az érzékelés területén rendszerint nem teszünk fel olyan kérdéseket, 
melyekre nem várhatunk választ. Ahogy megtanultuk, hogy ne nyújtóz-
zunk a hold után, a felismert szituációból kizárt információ miatt sem 
izgatjuk magunkat.” (98.) 

Vető János: Gusztikereszt. 1977/2008  
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Például (ma már) az egyik leghétköznapibb élményünk, hogy tükörbe nézünk, 
s ebben úgy látjuk a dolgokat és magunkat, mintha a tükör mögött lennének 
s lennénk. Pontosan ugyanúgy – és épp ez az érdekes: a tükörben ugyanis való-
jában két képet nézünk, ahogyan a valóságos tárgyakat is két szemmel nézzük, 
s ezeket csupán az agyunk egyesíti egyetlen látvánnyá.78 Ehhez nagyon hasonlít 
az a jelenség, amikor az ablakra fölrajzoljuk a kinti magas épület körvonalát, 
lefényképezzük ezt a látványt, majd egyre közelebb megyünk az ablakhoz, 
és újabb felvételeket készítünk: az épület képe egyre kisebb lesz, holott mi a való-
ságban ugyanakkorának érzékeljük.79 

A fényképek kódolt volta természetesen ebben a tanulmányban is újra 
előkerül. Gombrich ezt egy  általánosabb összefüggés kereteibe helyezi, mely 
szerint igaz ugyan, hogy minden képi ábrázolás kódolt, de ez nem azonos 
azzal, hogy egyúttal önkényes is. Egyik példája erre: a valóságot 

„rendszerint nem fekete-fehérben látjuk, és a szürke árnyalataival való 
jelölés a felszínen nagyon hasonlítani látszik egy térképészeti eszközre. 
De feltétlenül önkényes is emiatt? (...) Ha csupán konvencionális jelölő-
rendszerről volna szó, a fotográfia feltalálói nem fejlesztették volna ki 
a negatív pozitívvá alakításának eljárását.” (93.)

Konkrétan itt azzal érvel, hogy a fekete-fehér negatív képet – a példában egy 
lány portréját – is tudjuk ugyan értelmezni, de a beidegződéseink miatt a tekinte-
tének irányát automatikusan félreértelmezzük: a negatív képen ugyanis a szem-
bogár fehér, és az ebben tükröződő fényforrás (vaku vagy ablak) képe viszont 
fekete, és ez utóbbit „látjuk” (véljük) szembogárnak. Gombrich nem említi  
ugyan, de ellenpéldaként felhozhatta volna az eleve negatív röntgenképek ese-
tét: ezek „olvasásában”, értelmezésében nincs jelentősége annak, hogy fordított 
tónusrendben látjuk a dolgokat, például a csontokat feketén (sötét szürkén), 
míg egy vérömlenyt világosszürkén. A kód itt tökéletesen eleget tesz az infor-
mációrögzítés és közvetítés igényének, miszerint csupán annyi az elvárásunk 
egy eff éle röntgenfelvételről, hogy megtudjuk: van-e az adott helyen vérömleny, 
vagy nincs. A „színe”, tónusa irreleváns ebből a szempontból: lehet a csont 
fekete, és a vérömleny világosszürke. 

Érdekes és szellemes az a kódhasználati párhuzam, amit Gombrich az  egyip-
tomi ábrázolási mód és a térképek között mutatott ki: 

78 Mirror and Map, 193.
79 Uo., 194.
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„Az egyiptomiak által alkalmazott konvenció például, hogy a tó felülnézeti 
képét – alaprajzát – rajzolják, míg az embereket oldalnézetből jelenítik meg, 
általánosan elterjedt nem csupán primitív térképeken, de könnyen érthető-
sége miatt az idegenforgalmi kézikönyvekben is.” (94.) 

Egy másik helyen a térképeken használatos kódok konvencionális, ugyanakkor 
mégsem teljesen önkényes voltáról ezt írja: 

„Zavartan állnánk London térképe előtt, ha a parkokat kékkel, a tavakat 
zölddel jelölték volna, mert a másik megoldás sokkal egyszerűbben meg-
tanulható és észben tartható.” (91.) 

Teljes joggal kérdezi: miért is ne ezeket a természetes szimbólumokat használ-
nánk?

A tanulmány magyarul nem közölt két fejezete a vonalperspektíva mint 
konvenció problémáival foglalkozik. A 4., Perspektíva: geometriai próba és pszi-
chológiai puzzle címűben mindenekelőtt azt szögezi le Gombrich, hogy a  közép-
ponti perspektíva elméletéből az következik, hogy az ábrázolás folyamata 
nem fordítható meg: 

„míg azt megszerkeszthetjük, hogy egy adott háromdimenziós tárgy képe 
milyen lesz egy adott síkra vetítve, maga a kivetített kép nem szolgál 
adekvát információval a szóban forgó tárgyról, lévén hogy nem egyetlen, 
hanem végtelen sok alakzat feleltethető meg az adott vetületi képnek”.80 

Ebből a szempontból a perspektivikus ábrázolás logikája ugyanaz, mint a tér-
képé: „ábrázolásai” csupán a tárgyak osztályát tüntetik fel, erre vonatkozó jelzé-
sek. A perspektivikus kép esetén is az történik, hogy „az osztályból vett mintát 
– az előttünk lévő síkon látható vetületi képet – azonosítjuk egy másikkal, 
a kinti valóságos tárggyal”.81 A mondottakat jól illusztrálják a reneszánszban oly 
kedvelt anamorfózisok.

A fotók értelmezésében is érvényes az a szabály, melyet Gombrich Karl   Pop-
per nyomán az „elvetett hamis hipotézisek” törvényének nevez: 

„Honnan tudjuk, hogy a képen egy távoli épületet látunk, nem pedig 
pusztán egy foltot? A rövid válasz erre az, hogy néha talán valóban nem 
tudjuk, de azt feltételezzük, hogy így van. A ’foltnak’ távolságot és nagy-
ságot tulajdonítunk.”82 

80 Mirror and Map, 191.
81 Uo.
82 Uo., 194.
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E gondolatsor vezet át bennünket a következő, 5. fejezethez, melynek címe 
A perspektivikus ábrázolás és az észlelési állandók. Itt Gombrich különösen  J. J. 
 Gibson teóriáját igyekszik hasznosítani, aki szerint az észlelés nem olyan, 
mintha egy lyukon vagy akár ablakon át néznénk a valóságot, hiszen egyrészt 
két szemmel nézzük, másrészt maga a valóság – és többnyire a mi nézőpontunk 
is – állandóan változik. Éppen ezért van nagy szerepe annak, hogy az észlelés 
során a nem változó elemeket – a konstanciákat – keressük, mert ezekből épít-
jük föl magunkban a valóság képét. Gombrich azt  állítja, hogy a képi ábrázolá-
sokban is legalább ennyire fontosak ezek a bizonyos állandók, például az, hogy 
a képen látható alakzatokhoz távolságot rendelünk hozzá (a nagyobbakat köze-
libbnek érzékeljük), hogy a közelebb lévő dolgokat, felületeket vagy mintázato-
kat részletgazdagabbnak látjuk, és így tovább. 

Gombrich e  tanulmányában sorra veszi azokat a kifogásokat, amelyeket 
a perspektivikus (realista) ábrázolással szemben fel szoktak hozni. Az egyik 
ezek közül az, hogy a valóságban a tárgyaknak nincsen körvonaluk: ez csak egy 
ábrázolási konvenció, melyet ugyanúgy meg kell tanulnunk értelmezni, mint 
az egyéb ábrázolási módok konvencióit. Gombrich ezzel  szemben John M.  Ken-
nedy kísérleti kutatásaira hivatkozik, aki kimutatta, hogy a gyerekek, a törzsi 
kultúrában élő emberek, de még egyes állatok is minden gond nélkül elfogadják 
az ábrázolásokban a körvonalat mint a folytonosság megszakításának vizuális 
jelzését. Ezt jól kiegészítik Julian  Hochberg kutatásai, aki arra hívta föl a fi gyel-
met, hogy az egyik ilyen folytonossághiány épp akkor keletkezik, ha egy hoz-
zánk közelebb eső tárgy kitakarja a távolabbiak egy részét – ha kicsit arrébb 
mozdítjuk a tekintetünket, a kitakart rész változik ugyan, de közben megmarad 
a kitakaró rész állandóságának, belső koherenciájának az érzete.83 

Gombrich  voltaképpen ebben: a kitakarásokban látta a vonalperspek-
tivikus, realista ábrázolás lényegét, a „perspektívaelmélet objektív aspektusát”, 
mely szerinte „annak megfontolását jelenti, hogy a dolgok adott nézőpontból 
milyen módon nem tűnhetnek fel számomra, mert azon a ponton takarásban 
lesznek, nem pedig azt, hogy hogyan fognak feltűnni számomra”. (96.) Az eff ajta 
képi ábrázolásnak ezt a sajátosságát nevezi Gombrich más  helyütt „a szemtanú 
nézőpontjának”, melyet először a görög, majd a reneszánsz művészek alkal-
maztak – s ami egyúttal mondhatni a fotográfi a leglényege is. 

Nagyon fontos ebből a szempontból, hogy Gombrich – szemben  a pers-
pektivikus ábrázolás „követelményeit” doktrinér módon előíró fotográfi ai 

83 Uo., 200.



262    |    FOTOGRÁFIA ÉS MŰVÉSZET

kézikönyvekkel84 – a nagylátószögű objektívokkal készült felvételeket nem 
„torzításnak” tekinti. „Geometria tekintetében egy nagy látószögű fotó ugyan-
olyan pontos, mint a normál fókusztávolsággal készített. A különbség pszi-
chológiai természetű” – szögezi le ezzel kapcsolatban. (104.) Konkrét példája, 
melyet részletesen elemez, egy fénykép, melyen a bécsi Természettörténeti 
és a Művészettörténeti Múzeum egy felvételen látható, holott az adott nézőpont-
ból a fejünk elforgatása nélkül nem láthatjuk egyszerre a két épületet. A fejünk 
mozgását érzékeltetendő készíthetnénk ugyan egy legyezőszerűen kiterített 
sorozatfelvételt a két épületről, de ez „a nagy látószögű fotó informatív érté-
kének lerombolását jelentené, megfelelő kompenzáció nélkül. A centrális 
vetület szellemében készült fotó azt az információt közvetíti, hogy bizonyos 
vonalak egyenesek, és a párhuzamos síkok izomorfi kusak.” (104.)

Gombrich  perspektíva- és észleléselméletének időtállósága

Gombrich – amint  azt nem csupán A tükör és térkép, hanem más tanulmányai 
kapcsán is igyekeztem kiemelni – a „szemtanú elvét” követő realista, perspekti-
vikus ábrázolási módokat minden esetben összekapcsolja azokkal a teóriákkal, 
amelyek véleménye szerint érvényes állításokat fogalmaznak meg arról, aho-
gyan a mindennapokban is észleljük a bennünket körülvevő világot. Kíváncsi 
voltam, hogy a megállapításai mennyire bizonyultak időt állóknak, s ezért meg-
néztem egy erre vonatkozó egyetemi kézikönyvet és néhány tanulmányt.

Az Általános pszichológia 1. kötete85 témánk szempontjából legfontosabb 
Tér- és mélységészlelés című 6. fejezetében, melyet  Radványi András írt, 
Gombrichnak szinte minden felvetése visszaköszön: lényegében ugyanazokat 
a kérdéseket fogalmazza meg, és ugyanabban a szellemben tárgyalja a felmerülő 
problémákat, mint Gombrich. Talán  csak annyi finomítást kell megtennünk 
a megállapításaik között, hogy míg  Radványi a kétszemes (binokuláris) látás 
szerepét a térészlelésben főleg az ember közvetlen környezetének világában 
tekinti döntőnek,86 Gombrich nem teszi  meg ezt a distinkciót. Fontosnak tartom 
továbbá, hogy a kötet Észleléselméletek 1970 után című, elméleti alapvetésnek 

84 Pl. Sevcsik: Gyakorlati fényképezés, 155–156. 
85 Csépe Valéria – Győri Miklós – Ragó Anett (szerk.): Általános pszichológia 1. Észlelés 
és fi gyelem. Osiris, Budapest, 2007. A továbbiakban: Csépe–Győri–Ragó: Észlelés és fi gyelem. 
86 Uo., 189., 191.
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szánt egyik alfejezetében87  Csépe Valéria négy szerző elméletét ismerteti, akik 
közül kettő –  Gibson és  Gregory – Gombrich  alapszerzői közé tartozik. 

Az említett kézikönyv vonatkozó fejezete csupán egyetlen lényeges ponton 
tér el Gombrich  problémafelvetéseitől: míg a kézikönyv részletesen foglalkozik 
a  Julesz-féle ’random-dot’, vagyis „véletlen pont” sztereopárjaival és a „küklopszi 
szem” jelentőségével, Gombrich az egész  életművében mindössze egyetlenegy-
szer hivatkozott Juleszre.88 A Th e Sense of Order című, a díszítő művészetekkel 
foglalkozó könyvében a következőket írja:

„ Julesz Béla számos kiváló kísérletet dolgozott ki arra, hogy az észlelési 
berendezésünk kapacitását, illetve ennek határait vizsgálja. Számítógép 
segítségével egy sűrű rácsozatot véletlenszerű mintázatban teli, illetve 
üres kockákkal töltött fel, s így kimutatta, hogy a térlátásunknak nem 
okoznak gondot a mintázat kisebb változatai, egészen addig a határig, 
amíg a számítógépet úgy programozzák, hogy túllépje az analitikus 
képességeinket.”89 

A leírás korrekt ugyan, de azt nem lehet mondani, hogy túlságosan lelkendező 
volna. 

 
Vajon miért nem foglalkozott Gombrich érdemben   Julesz kutatásaival? 
Nem lehet tudni. Mindenesetre különös, hogy Gombrich, akit  egyébként 
nagyon érdekelt minden tudományos újdonság, ami a látással – pláne az ún. 
érzéki csalódásokkal – összefügg, mindössze ennyire méltatta  Julesz Béla mun-
kásságát, aki pedig úgyszólván forradalmasította a térlátással kapcsolatos 
tudományos felfogást. Amikor ennek lehetséges oka felől érdeklődtem Richard 
Woodfi eldnél, a jeles Gombrich-kutatónál, ő  a következőket válaszolta: „  Ernst 
tudott  Julesz Béla ’véletlen pont’ sztereogramjairól; emlékszem rá, hogy beszél-
tünk vele róla. (...) A publikációiban azért nem foglalkozott a sztereogramok 
implikációival, mert más dolgok érdekelték, mint például a primitivizmus.”90 

 Woodfi eld mindenesetre továbbküldött Veronica  Kopeckyhez, aki a Warburg 
Intézetben a Gombrich-levelezés  referense, s a következő információval tudott 
szolgálni az üggyel kapcsolatban: 

87 Uo., 40–49., különösen 40–42.  
88 Ezen kívül sem az általam felhasznált kötetei névmutatóiban, sem a Gombrich Archive 
bibliográfi ájában nem fordul elő Julesz neve.
89 E. H. Gombrich: Th e Sense of Order. Phaidon Press, Oxford, 1984, 111. Az idézet a saját 
fordításom. 
90 Richard Woodfi eld emailje Szilágyi Sándornak, 2010. január 8. Az idézet a saját fordításom.



„Gombrich személyesen  nem ismerte Juleszt, de értesült a kutatásairól 
és a sztereogramjairól egy közeli jó barátja és kollégája, Michael  Kubovy 
révén.  Kubovy az Egyesült Államokban együtt dolgozott Julesszel, és közös 
kutatásokat folytattak a hallási érzékeléssel kapcsolatban. Juleszt említi 
egy elég késői, 1994-ben kelt levél is, melyet James   Elkins írt Gombrich-
nak, éspedig  a ’homályossággal’ és a ’diszjunktív kétértelműséggel’ kap-
csolatosan.”91

  Elkins egyébként a Tíz ok, melyek miatt E. H. Gombrich nem kötődik  a művészet-
történethez című, fejezetünk elején említett pamfl etjében azt írja: 

„Gombrich egész  pályája során fi gyelemmel kísérte a kognitív pszicholó-
giát, ugyanúgy felhasználta  Julesz Béla kísérleti eredményeit a fi gyelemről, 
miként a fi xációra vonatkozó tanulmányokat és a nem teljes információk-
kal folytatott kísérleteket is. A kognitív pszichológiai és a neurofi zio-
lógiai kutatás az utóbbi húsz évben gyors fejlődésen ment keresztül, ám 
a művészettörténészek nem léptek rá a Gombrich kijelölte  útra.”92 

Most már csak azt kellene eldönteni, hogy ez utóbbi jó hír vagy rossz. 

91 Veroniky Kopecky emailje Szilágyi Sándornak, 2010. február 5. Az idézet a saját fordításom.
92 Elkins: Ten Reasons. 

Vető János: Vető János: Jobbra-balra. 1976/2008  



A DIGITÁLIS ÁLLÓKÉP ÉS A FOTOGRÁFIA

Posztfotografi kus korban élünk

Ma már befejezett tény: a digitális állóképtechnika szinte a fotográfi a összes 
területén teljesen kiszorította a hagyományos, kémiai alapú technikát. A pro-
fesszionális fotófelhasználásban a nyomdai sokszorosítás – a könyvkiadás, 
a képes sajtó és a különböző reklámhordozók stb. – képigényének előállítása 
már digitalizált. Tulajdonképpen teljesen közömbös, hogy ebben a folyamat-
ban az input, az eredeti felvétel eleve digitális úton készült-e, vagy analóg 
technikával, hiszen a képfeldolgozásban az első lépés úgyis az, hogy a képet 
digitalizálják. Ezen még az sem változtat, hogy az igényes reklám- és divatfotók, 
épületfotók stb. a mai napig hagyományos felvételi nyersanyagra – rendsze-
rint színes diára – készülnek, s ezt szkennelik be, többnyire nagy felbontású 
ún. dobszkennerekkel. 

A képi fi nomságok tekintetében kevésbé igényes, ugyanakkor a hírértéket, 
a gyorsaságot előnyben részesítő sajtófotó az elsők között volt, amely a digitális 
technikára váltott át. Ebben az is szerepet játszott, hogy a digitális képeket 
úgyszólván (vagy akár) a felvétel elkészültével egy időben el lehet juttatni a kép-
feldolgozó apparátusokhoz. A sajtófotó olyan szakágai, mint például a sport- 
vagy a természetfotó, alapjában véve a költségkímélés és az utólagos szelekció 
gyorsasága és kényelmessége miatt tért át a digitális technikára. Ugyanez mond-
ható el az akár professzionális, akár laikus eseményfotóról, például az esküvői 
fotóról, nem is beszélve a legtömegesebb képfelhasználásról, az emlékképekről, 
melyeket ma már akár mobiltelefonnal is elég jó, néhány éve még professzioná-
lis számba menő felbontásban lehet elkészíteni.

A Computer Art kezdetei
Az első számítógép segítségével készült kép több mint fél évszázada: 1957 
tavaszán született meg. A történet szerint Russel  Kirsch, a National Bureau 
of Standards kutatója azt kérdezte magától: „Mi lenne, ha a számítógép tudna 
képeket nézni?”  Kirsch és kollégái, akik az első amerikai programozható számí-
tógépet, a Standards Eastern Automatic Computert (SEAC) létrehozták, ezek 
után szerkesztettek egy dobszkennert, továbbá írtak hozzá egy programot, 
s így már alkalmas volt képek beolvasására. A világ első beszkennelt képén 
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(mit tesz Isten!) Russel  Kirsch újszülött kisfi a, Walden látható. A számítógép 
által generált kép 5 × 5 cm-es volt, 176 × 176 pixeles felbontással.1 

A számítógéppel előállított kép kifejezetten művészi célú fölhasználása 
csupán pár évet váratott magára. Az első lépéseket, a technikai előkészítést 
1960-ban Desmond Paul  Henry tette meg a rajzológépével,2 illetve 1962-ben 
dr. A. Michael  Noll, a Bell Telephone Laboratories (Murray  Hill, New Jersey) 
kutatója, aki olyan számítógépes programot írt, mely alkalmas volt akár 
művészi célú fölhasználásra is. Az első komputerművészeti kiállításokra 1965-
ben került sor, New Yorkban, ill. Stuttgartban. Az új művészeti médium elfo-
gadtatására a legjelentősebb lépés az 1968-as Cybernetic Serendipity kiállítás volt 
Londonban, amihez szorosan kapcsolódott a Computer Arts Society megalakí-
tása ugyanebben az évben, ugyanitt. A Cybernetic Serendipity kiállítás meg-
nyitásával egy időben, 1968 augusztusában Zágrábban konferenciát tartottak 
„Computers and visual research” címmel.3

Magyarországon csak bő két évtizedes késéssel érkezett el az idő arra, hogy 
megrendezzék az első Computer Art-kiállítást.4 Erről az Artpool honlapján 
a következőket olvashatjuk: „1986. november 28. – december 28. Szépművé-
szeti Múzeum, Budapest, Digitart – számítógép-művészeti kiállítás, résztvevők: 
 Erdély Miklós,  F. Farkas Tamás,  Gábor Áron,  Galántai György,  Károlyi Zsig-
mond,  Böröcz András,  Révész László,  Soós Tamás,  Sugár János stb.” A kronoló-
giai bejegyzésben érdemes lett volna jelezni, hogy  Erdély Miklós részvétele 
a kiállításon posztumusz volt, hiszen ő ugyanezen év május 22-én elhunyt.

A döntő lépés a befogadói oldalon történt
A képi kultúra digitálissá válásában a döntő lépés nem a képkészítői, hanem 
a befogadói (és terjesztői) oldal átalakulása volt: a személyi számítógépek töme-
ges elterjedése, mely az internet révén – egyebek mellett – a képekhez való hoz-
záférést és a képek cseréjét is demokratizálta, bárki számára elérhetővé tette. 

1 http://www.nist.gov/public_aff airs/techbeat/tb2007_0524.htm.
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Paul_Henry.
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art.
4 Az Artportal ’computer art’ szócikkében Sebők Zoltán tévesen a következőket írja: „Az első 
jelentősebb ~ kiállítást 1986-ban [sic!] rendezték meg Londonban, majd csakhamar ugyanott 
alakult meg a világ első ~ társasága is. Ugyanebben az évben rendezték az első hazai ~ kiállítást 
is Digitart. I. Számítógép-művészeti kiállítás címmel a Szépművészeti Múzeumban.” http://
artportal.hu/lexikon/fogalmi_szocikkek/computer_art. Valószínűleg az történt, hogy Sebők 
a jegyzeteiben az első dátum utolsó két számjegyét fölcserélte – a többi tévedés már csak ennek 
a logikus következménye. 
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És ami a témánk szempontjából a legfontosabb: a képszerkesztő programok 
révén mindenki alapélménye lett, hogy az optikai úton rögzített kép nem valami 
megmásíthatatlan, adott dolog, hanem tetszés szerint átalakítható, manipulál-
ható. Pontosan ez az alapvető különbség az analóg és a digitális optikai képek, 
magyarán a fotográfi a és a digitális képalkotás között! Jóllehet a fotográfi át is 
lehet manipulálni, ez azonban a ritka kivételek közé tartozik – a digitális kép-
alkotásban viszont a manipulálás, a képbe való „belenyúlás” az alaphelyzet. 
A manipulálatlan, „eredeti” kép digitális képi környezetben úgyszólván értelmez-
hetetlen, hiszen „ugyanaz” a kép a méretében és a színeiben egészen biztosan 
más és más lesz annak megfele-
lően, hogy mekkora monitoron 
és milyen beállításokkal néz-
zük. 

A kép állandóságát garan-
táló, fi zikai hordozón megjelenő 
fénykép ma már úgyszólván 
csak a fotográfi a két területén 
maradt meg: a falra akasztható 
vagy kredencre, asztalra helyez-
hető emlékképek, illetve a szin-
tén falra akasztandó műalko-
tások esetében. Tegyük hozzá: 
az emlékképeknél a nem virtuá-
lis, kinyomtatott kép ma már a 
ritka kivételnek számít, és a műalkotásoknál is inkább csak a legelterjedtebb, 
de korántsem kizárólagos ez a forma: léteznek eleve monitoron vagy projek-
toron való megjelenésre szánt képek is, bár ezek többnyire inkább mozgó 
képek. Nem lehet tudni, mit hoz a jövő, mindenesetre ma még az a helyzet, 
hogy a hagyományos fénykép – jóllehet az emlékképek esetében szinte 
kizárólag és a kiállításra-műkereskedelemre szánt képek esetében is egyre 
inkább – digitális nyomatként ugyan, de tovább él. Itt most csak jelzem, hogy 
a posztfotografi kus kor egyik mellékhatásaként a művészi kommunikációra 
szánt fotográfia újra fölfedezte magának a manuális képkészítésben rejlő 
esztétikai szépségeket: egyre népszerűbbek a fotográfi a „őskorából” származó, 
ún. történeti technikákkal – dagerrotípia, platinotípia, cianotípia, argentotípia 
stb. – készült képek.

Drégely Imre: Körhinta. 1990
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Ezekkel a változásokkal természetesen igyekezett lépést tartani az elméleti 
és kritikai szakirodalom is, mely ebből a szempontból két nagy csoportra oszt-
ható: az egyik, nagyobbik fele inkább az új médiumok újdonságait igyekszik 
leírni és rendszerezni, a kultúra egészében elhelyezni. A másik, bennünket 
jobban érdeklő kisebbik fele viszont, miközben szembeállítja egymással az ana-
lóg és a digitális technikát, újradefi niálja – vagy legalább a jellemző vonásaiban 
körülírja – a hagyományos, kémiai alapú fotográfi át is, illetve ettől függetlenül, 
de már az új fejlemények tanulságainak a fényében, újragondolja a fotográfi a 
történetét és elméletét. A fotográfi a feltalálásának 150. évfordulóját követő 
évtizedben inkább az első, a digitális média jellegzetességeit – a fotográfi ával 
(és a filmmel) szembeállítva – leíró munkák voltak meghatározók, míg az 
utóbbi évtized elméleti szakirodalmára inkább a „hagyományos” fotográ-
fia – és az erre vonatkozó klasszikus elméletek – újragondolása a jellemző. 

Az újrahangolt szem 

1992-ben, úgyszólván a digitális felvételtechnikát, illetve a számítógépes képfel-
dolgozást lehetővé tevő eszközök tömeges elterjedésével egy időben jelent meg 
William J.  Mitchell könyve,5 mely azóta is a digitális képkészítés elméleti megkö-
zelítéseinek legfőbb kiinduló pontja, referenciamunkája.  Mitchell meglehetősen 
kiegyensúlyozott az új, digitális képalkotási-szerkesztési technika összevetésében 
a régi, analóg technikával, jelesül a fotográfi ával. S ami a könyvét különösen 
értékessé teszi:  Mitchell mindkét területen rendkívül széles kulturális és művészeti 
tájékozottságról tesz tanúbizonyságot. Továbbá: munkájában kizárólag a leíró-
összehasonlító magyarázatok, nem pedig az értékelő – az adott összefüggésben 
szinte magától adódóan a régi technikát leértékelő – ítéletek eszközével él. Más-
képp fogalmazva: úgy állítja szembe a régi és az új technikai megoldásokat, 
hogy igyekszik világossá tenni mindkét technikai médium sajátosságait. 

Legfontosabb következtetése (ami a könyvben kiinduló tételként jelenik 
ugyan meg, de a később fölhozott példák sokasága bizonyítja, hogy nyil-
vánvalóan elemzések végeredményének tekintendő), hogy a számítógéppel 

5 William J. Mitchell: Th e Reconfi gured Eye. Th e MIT Press, Cambridge, Mass. – London, 
1992. Az alábbiakban a zárójelben megadott oldalszámok erre vonatkoznak. Az innen vett idé-
zetek a saját fordításaim. 
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létrehozott állókép nem egyszerűen a hagyományos fotográfi a digitális válto-
zata, hanem egy merőben új médium. 

„Természetesen tekinthetjük a digitálisan kódolt, számítógéppel feldol-
gozható képet a fotográfi a új, nem kémiai változatának vagy éppenséggel 
videó állóképnek, mint ahogyan annak idején az autót lovak nélküli sze-
kérnek vagy a rádiót huzalok nélküli távírónak tekintették. (...) Jóllehet 
a sajtóban közölt digitális kép ugyanolyannak tűnik, mint egy fotó, a digi-
tális kép ugyanúgy gyökeresen különbözik a hagyományos fotótól, mint 
ez utóbbi a festménytől.” (4.)  

A két médium alapvetően abban különbözik egymástól, hogy az egyik analóg 
(kontinuus, folyamatos), míg a másik digitális (diszkrét, egymástól elkülönülő) 
elemekből építi föl a képet. (4.)  Mitchell szerint ehhez képest másodlagos az a szem-
pont, hogy ez kémiai vagy elektronikus úton történik-e: a videó állókép ebben 
a rendszerben elektronikus, de analóg képalkotási technika, mert igaz ugyan, 
hogy horizontálisan meghatározott számú sorokból épül föl, viszont ezen belül 
folyamatosan, analóg módon változó jelekből áll. (5., 228: 8. lbj.) A digitális 
komputerkép felől visszatekintve ebben Mitchellnek igaza is van, de a fotográfi a 
felől nézve az mégiscsak nagy különbség, hogy a képalkotó jeleket kémiai vagy 
más, jelen esetben elektronikus úton rögzítjük-e. Ezért szerintem helyesebb 
azt mondani, hogy a videótechnikával rögzített állókép mintegy köztes, átme-
neti helyet foglal el a hagyományos (kémiai) és a digitális (elektronikus) képrög-
zítés között – mellesleg az állókép a videótechnikában eleve kivételszámba 
ment, és viszonylag rövid életűnek bizonyult. 

Az analóg/digitális dichotómiából számos további különbség következik. 
Az egyik, hogy a hagyományos fotó minősége minden további másolással 
szükségképpen romlik: információveszteség lép föl. A digitális kép ezzel 
szemben információveszteség nélkül akárhányszor tovább másolható. (6.) 
További különbség, hogy a fotó megváltoztatása, manipulálása technikai érte-
lemben nehéz, esztétikai értelemben pedig többnyire zavaró eredményre 
vezet. Az utóbbira  Mitchell a fotótörténet két nagy alakját: Edward Westont 
és Paul  Strandet idézi; különösen az utóbbi nagyon élesen fogalmaz: 

„Minden médium teljesítőképessége, teljes potenciálja azon alapul, 
hogy tisztán használják-e. Minden próbálkozás a vegyítésre csak olyasféle 
halott dolgokhoz vezet, mint a színes rézkarc és a fotófestmény, a fotón 
belül pedig az olajnyomat, a guminyomat és társaik, amikben az emberi 
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kéz munkájának és a manipulációnak a bevezetése semmi egyéb, mint 
egy festeni képtelen impotens vágyának a kifejeződése.” (7.)6 

A digitális kép ezzel szemben könnyedén manipulálható és alakítható. Nem-
hogy idegen lenne tőle: épp a lényegéhez tartozik, hogy számos átalakítási fázi-
son, manipuláción keresztül jutunk el a végeredményhez. A számítógéppel 
kialakított kép (Computer Generated Image, CGI) továbbá elmossa a fotográfi a 
és a festészet, a mechanikusan létrejövő és az emberi kéz alkotta kép közötti 
különbségeket. Mi több, újrahasznosítja a készen talált képeket: „Az elektro-
barkács korszakába léptünk”, mondja  Mitchell. (Uo.)

Elektrobarkács: a Kodak szlogenének megfordítása
De mi is valójában az elektrobarkács (Electrobricollage), és ami ennél fontosabb: 
milyen következményekkel jár a technikai képalkotás történetében?

Jóllehet a szakirodalom párhuzamba szokta állítani a digitális képkészítési 
és képmanipulálási technika tömegessé válását (mely lényegében az ezredfor-
dulón következett be) azzal a kb. 110 évvel korábbi „forradalommal”, melyet 
a Kodak nevezetes szlogenje vezetett be („Ön megnyomja a gombot, a többi 
a mi dolgunk.” – 1888), e párhuzam rendszerint kimerül abban, hogy mind-
kettő tömegessé, népszerűvé, mindennapivá tett egy képkészítési eljárást – neve-
zetesen a fotográfi át, illetve a számítógépes képkészítést –, mely korábban csak 
kevesek privilégiuma (illetve foglalkozása) volt. Csakhogy mindkét esetben 
ennél jóval több történt, és az összefüggésük is mélyebb a képkészítés puszta 
demokratizálásánál!

Ami a Kodak elindította fotográfiai „forradalmat” illeti, ez igazából két 
irányba mutatott: egyrészt valóban tömegessé, potenciálisan bárki számára 
elérhetővé tette a felvételek készítését, amit a nem-professzionális, egyre kisebb 
felvételi nyersanyagokra dolgozó és idővel egyre inkább automatizált kamerák 
elterjedése tett lehetővé. Ennél azonban jóval mélyebb, alapvetőbb az a kultu-
rális változás, amit az ezzel párhuzamosan kiépített szolgáltató laborrendszer 
hozott a fotográfi ai képkészítésbe: ez ugyanis azt jelentette, hogy a felvételek 
készítését az emlékképkészítésben (és részben a professzionális gyakorlatban is, 
főleg a reklám- és a sajtófotóban) elválasztották magától a fényképkészítéstől. 
Tehát miközben egyre több ember egyre több felvételt készített, maga a médium, 
a fénykép (és később a színes dia) egyre inkább olyasmi lett, amit – szemben a 19. 
századi gyakorlattal – már nem a felvétel készítője hozott létre, hanem erre sza-

6 Strand írása eredetileg a Seven Arts 1917. augusztusi számában jelent meg. 



 A DIGITÁLIS ÁLLÓKÉP ÉS A FOTOGRÁFIA    |    271

kosodott – kezdetben professzionális, később automatizált – szaklaborok. 
A Kodak szlogenében a mondat második fele a fontos, nem az első!

A felvétel- és a fényképkészítés szétválasztásának egyik eredménye az lett, 
hogy a fotóban (leszámítva a művészi céllal létrehozott fotót) a médium, maga 
a fénykép háttérbe szorult, és helyébe a megörökített fotólátvány, az image 
lépett. Ez a fotók befogadói oldalán két dolgot jelent: egyrészt tovább erősödött 
az a meggyőződés, hogy a fotó pusztán vizuális dokumentum, egy valóságos 
látvány optikai-kémiai úton történő, alapjában véve az embertől független 
rögzítése, másrészt majdhogynem közömbössé vált, hogy ezt a fotólátványt, 
az image-et milyen hordozón prezentálják a befogadónak: a fő, hogy lehető-
leg minél informatívabb, „valósághűbb” legyen. Az ember eldöntheti, hogy mit 
fotózzon, de arra már nagyon kevéssé van befolyása, hogy a megörökíteni 
kívánt látványt milyen formában látja viszont. 

Az elektrobarkács – vagyis a digitális felvételkészítés és különösen a számító-
gépes képfeldolgozás tömegessé, mindennapivá válása – ennek épp az ellentéte. 
Itt a kívánt kép létrehozója magát a készterméket: a monitoron látható képet 
hozza létre, nem pedig ennek puszta kiindulását, a felvételt; sokszor a képal-
kotó már nem is saját, hanem talált anyagból dolgozik. De ami ennél is fonto-
sabb: az emberek alapélményévé az vált, hogy a fotografi kus kiindulású kép 
végül olyan lesz, amilyenné ők teszik. 

A digitális technika igazából nem a felvétel készítését forradalmasította: ezt 
csak kényelmesebbé, gyorsabbá és olcsóbbá – és ennek következtében kissé 
felszínessé, felelőtlenné, esztétikai értelemben is „olcsóbbá” – tette. Az igazi 
forradalom abban áll, hogy a számítógépes programok tömeges élménnyé 
tették a képek alkotását (nem pedig puszta fotólátványok rögzítését!) – és ez for-
radalmasította a „fotografi kus” (valójában csak annak látszó, azt utánzó) képek 
befogadói oldalát is.

„Valaki valahol valamikor megnyomta gombot – talán éppen ön, de ez iga-
zából mindegy is: a többi ugyanis már az ön dolga!” 

– fogalmazhatnánk át a Kodak egykori szlogenét. Vagy fogalmazhatunk úgy is: 
a digitális képfeldolgozás korában a fotografi kus kép újra inkább ikon (képmás), 
mint a hagyományos képek – nem pedig képként megjelenő index (nyom), 
mint volt az analóg fotográfi a korszakában.  Mitchell nem használja ugyan eze-
ket a  peirce-i kategóriákat,7 de lényegében erről beszél, amikor a következőket írja: 

7 Peirce neve mindössze egy lábjegyzetben szerepel (240: 24.), azzal összefüggésben, hogy 
szerette a „művészi kézírást”, s ezért lemásolta Poe A holló című költeményét. 
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„A fotók digitalizálása nem mossa el a különbséget a képmások és azok 
tárgyi megfelelői között, csupán (korunknak megfelelően) összemossa 
a kétfajta ábrázolásmód [értsd: a festészet és a fotó] határait – melyek 
közül az egyik, úgy tűnik, különleges jogot formált az igazmondásra. 
Nem a jelölő és a jelölt egybeolvadásával kell tehát szembesülnünk, 
hanem a vizuális jelölő státusának és interpretálásának egy újfajta elbi-
zonytalanodásával.” (17.) 

A számítógéppel kialakított kép – még akkor is, ha a kiindulópontja fotó, 
vagy pedig a kép összességében fotóra emlékeztet – közelebb áll a festmény-
hez, mint a hagyományos fényképhez.  Szilágyi Lenke erről a digitális munkái 
kapcsán – amelyek egy részében két, ugyanarról a helyszínről, de különböző 

nézőpontokból (és így érte-
lemszerűen különböző idők-
ben) készült képet dolgoz 
egybe, mintha azok pillanatfel-
vételek lennének – a következő-
ket mondta nekem: „Nagyon 
örülök a digitális technikának, 
mert végre olyan képet csinálha-
tok, amilyet akarok!” 

Ugyanezt  Haris László is tel-
jes joggal elmondhatta volna, 
aki úgy készít panorámaképe-
ket, hogy az állványra helyezett 
fényképezőgépét minden fel-
vétel után elforgatja, s az így 
összesen huszonnégy kockából 

összeálló, 360°-os körpanorámát a számítógépén egyetlen hosszú képpé 
másolja össze. Mind a térbeli, mind pedig az időviszonyok szempontjából 
nagyon bizarr fotólátvány lesz a végeredmény, hiszen az első és a huszonne-
gyedik felvétel között akár órák is eltelhettek, a kép mégis „pillanatfelvétel” 
hatását kelti – amelyen ráadásul egy-egy szereplő akár öt-hat példányban 
is látható egyszerre. Persze, ez csak a mi beidegződéseink, a középponti pers-
pektívát (többnyire) automatikusan leképező fotográfi án felnőtt szemünk-
agyunk számára abszurd; a középkori ábrázolásokba simán belefértek az eff éle 
„anomáliák”. 

Horváth M. Judit: Edelény, 1995
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 Mitchell ugyanezt – a digitális kép közeledését a festészethez – a korábbi dicho-
tómia felől nézve így fogalmazta meg: 

„A tény, hogy léteznek lovak, azt jelenti, hogy valaki készíthet fotót 
egy bizonyos lóról, de nem jelenti azt, hogy valaki ne készíthetne olyan 
lófestményt, mely nem egy bizonyos lovat ábrázol. Olyan fotót viszont 
nem lehet készíteni, amelyik nem egy bizonyos lóról készült.” (28.) Egy 
másik példa: 
„Egy festmény ábrázolhat ugyanazon jelenetben különböző tárgyakat 
más és más nézőpontból – egy fotó azonban csak egyetlen, teljesen kon-
zisztens perspektívájú nézőpontból ábrázolhatja őket. Továbbá: a fotón 
e tárgyak perspektivikus rövidüléseinek és a felületek árnyékainak is 
egységesnek kell lenniük, míg ez a festményen nem szükségszerű 
követelmény.” (36.) 

Arra, hogy a festői képzelet mit engedhet meg magának ezen a téren, egy híres 
– mondjuk így – kvázi-realisztikus festményt hoz föl példának: Edouard  Manet 
A Folies Bergère bárja című képét, ahol a bárkisasszony frontálisan szembenéz 
velünk, míg a tükörben látjuk a hátát – ami a valóságban nem fordulhat elő. 
Ugyanígy kizökkenti a nézőt az előzetes várakozásaiból  Szilágyi Lenke is, aki-
nek az egyik, teljesen hétköznapinak tűnő, digitálisan manipulált képén egy 
hajóroncs látható – csakhogy kétszer: a kép egy másik helyén, kicsiben (távol-
ról) szintén látható, ami persze nonszensz. Teljesen igaza van Mitchellnek, ami-
kor azt írja: 

„Amikor egy kép értelmezéseit kialakítjuk magunkban, először a részletek 
evidens magyarázatait használjuk föl az egész kép lehetséges interpretá-
cióihoz, majd ennek kontextusát használjuk föl a részek interpretációihoz.” 
(34.) 

 Mitchell a hagyományos fotó és a digitális képcsinálás (digital imaging) különb-
sége kapcsán fölvetett számos olyan kérdést, amelyek azóta is foglalkoztatják 
a képek előállítóit és használóit. Ilyen például a szavahihetőség kérdése a digitá-
lis technikára áttért sajtófotóban; az új technika fölvetette etikai, jogi és igazság-
szolgáltatási kérdések; a digitális, vagyis könnyen manipulálható kép politikai 
célokra való felhasználásának kérdése, és még hosszasan sorolhatnám. Részlete-
sen ismerteti továbbá a képátalakítási – vagy képkialakítási – technikákat, sok-
szor történelmi párhuzamokkal, mint például az ún. kompozit – vagyis több 
negatívból egy image hatását keltő, összemásolt – képek esetében. A legfontosabb 
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mondanivalója azonban így összegezhető: a digitális kép már nem fotográfi a, 
hanem egy másik, új médium.

A digitális fotó paradoxonai

1996-ban Fotográfi a a fotográfi a után címmel jelent meg a digitális fotográfi a 
első nagyszabású kiállításának a kísérőkönyve.8 A kötet címét Lev  Manovich 
Th e Paradoxes of Digital Photography című, meglehetősen provokatív írásából9 
emelték ki a szerkesztők – a kontextus a következő: 

„A digitális kép lerombolja ugyan a fotográfi át, ám egyúttal megszilár-
dítja, felmagasztalja és halhatatlanná is teszi a fotografi kusat. Röviden: 
ez nem egyéb, mint a fotográfi a utáni fotográfi a logikája.” (57.) 

A meghatározásban a hangsúly tehát a fotográfi a szó első említésére esik, vagyis 
arra, hogy ez még mindig csak fotográfi a – ami egyértelműen kiderül már a feje-
zet címéből, a mögé biggyesztett kérdőjelből is: Digitális forradalom? 

Mint talán már ennyiből is sejthető, az írás voltaképpen egy  Mitchell-ellenes 
pamfl et:  Manovich igyekszik pontról pontra kikezdeni Mitchellnek a digitális 
kép sajátosságaira, újdonságára vonatkozó megállapításait, ami egyszersmind 
azt is jelenti, hogy tagadja az analóg/digitális szembeállítás létjogosultságát 
a képalkotásban. Erre utal a következő fejezetcím is: Digitális fotográfi a nem 
létezik, mely kijelentéshez az alábbi érvelés vezette el a szerzőt: 

„Ha – miként  Mitchell – csupán a digitális technika elvi alapjaira hagyat-
kozunk, a digitális és a fotografi kus kép közti különbségek látszólag hatal-
masak. Ám ha a konkrét technikai megoldásokat és azok gyakorlatát 
vesszük alapul, a különbség eltűnik. Digitális fotográfi a egyszerűen nem 
létezik.” (59.)

Az utolsó mondat szavaival tökéletesen egyetértek – csak épp a mondat jelenté-
sével nem. Szerintem sem létezik digitális fotográfi a – de épp azért nem, mert 
ez már nem fotográfi a. Nem ugyanaz tehát, ahogyan  Manovich igyekszik beállí-

8 Hubertus von Amelunxen – Stefan Iglhaut – Florian Rötzer (szerk.): Photography aft er 
photography. G+B Arts, Munich, 1996. A továbbiakban: Photography after photography. 
Az alábbiakban zárójelben szereplő oldalszámok erre vonatkoznak. Az innen vett idézetek 
a saját fordításaim. 
9 Lev Manovich: Th e Paradoxes of Digital Photography. In Photography aft er photography, 
57–65. Lásd még: http://www.manovich.net/TEXT/digital_photo.html.
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tani a dolgot, hanem épp ellenkezőleg: alapvetően más valami, mint a foto-
gráfi a.

Hasonló – az amerikai tudományos publicisztikában bevett, sőt elvárt – para-
dox frappancia az is, hogy 

„konceptuálisan a fotórealisztikus komputergrafi ka már megjelent  Nadar 
fotóin az 1840-es években, és egész bizonyosan a  Lumière fi vérek első 
fi lmjeiben, az 1890-es években. Ők voltak a 3D-s komputergrafi ka feltalá-
lói.” (63.) 

 Manovich egyébként, jóllehet írásában végig a fotográfi a szót használja, és érve-
lésében fotótörténeti példákra is hivatkozik, valójában a 3D-s technikát is 
felhasználó „hibrid” filmek – konkrétan a Terminátor 2 és a Jurassic park – 
befogadásesztétikai sajátosságairól beszél, ezért megállapításai az analóg-digitális 
fotografi kus állóképek kontextusában korlátozott érvényűek, vagy éppenséggel 
irrelevánsak. Ezzel nem félresöpörni kívánom az érveit, melyeken – mint majd-
nem mindenen – érdemes elgondolkodnunk, csupán kijelölni az érvényességi 
körüket.

Témánk – a fotográfi a mint művészi médium – szempontjából fölösleges 
lenne pontról pontra végigvenni  Manovich érveit, s aztán pontról pontra kimu-
tatni, hogy vaskos csúsztatások vagy legalábbis erős, a torzításig elmenő túlzá-
sok vannak bennük, néhány példát azonban hadd említsek. Ilyenekre gondolok: 

„A tiszta, direkt fotográfi a (Straight Photography) a fotográfi án belül 
csak az egyik hagyomány; mindig is együtt élt azokkal az ugyanennyire 
népszerű hagyományokkal, amelyekben a fotografi kus képet nyíltan 
manipulálták és ennek megfelelően értelmezték. (...) A digitális technoló-
gia nem söpörte félre a ’normál’ fotográfi át, mert ’normál’ fotográfi a 
sohasem létezett.” (62.) 

Vagy nézzük meg közelebbről azt az érvét, hogy az analóg és a digitális tech-
nika megkülönböztetése már csak azért is értelmetlen, mert a korszerű szken-
nerek olyan felbontásra képesek, amelyek révén „a nagy felbontású digitális 
kép olyan részletgazdagságra képes, amelyre a hagyományos fotográfi a soha”. 
(60.) Itt nem túloz  Manovich, hanem csúsztat:  Mitchell ugyanis – véleményem 
szerint nagyon helyesen – nem (minőségbe átcsapó) mennyiségi különbséget 
lát az analóg és a digitális technika között, amikor azt mondja, hogy az utóbbi 
eleve véges, meghatározott számú információ rögzítésére képes, hanem – hogy 
mondják ezt magyarul? – minéműségit (quidditas). 
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Amellett, hogy  Mitchell – szemben kritikusával – nem „versenyezteti” a régi és az új 
technikát, még abban is tökéletesen igaza van, hogy döntő különbség van az analóg 
fotó különböző nagyságú és véletlenszerűen (nem raszteresen) elhelyezkedő szem-
cséi és a digitális kép szabályszerű és egyforma nagyságú pixelei között. Igaz: 
a hagyományos fényképekhez szokott, gyakorlott szem kell hozzá, de a digitális 
„fotóban” már első látásra is fölismerhető egyfajta idegenség, műviség. E sorok írója, 
jeles magyar fotóművészek társaságában, valamikor a ’90-es évek végén megnézett 
a New York-i Th e Platinum Galleryben egy kiállítást, ahol japán fotóművészek 
viszonylag nagy méretű platinotípiái voltak kiállítva, melyeket számítógéppel előál-
lított negatívokról másoltak.10 Amikor beléptünk a terembe, mindnyájan éreztük ezt 
az idegenszerűséget. 

Csupán fotórealizmus
Abban viszont igaza van Manovichnak, midőn a –  Nietzschét parafrazáló – Reális, 
túlságosan is reális: a Jurassic park szocialista realizmusa című fejezetben imígyen 
szóla: 

„Amit a számítógépes grafi kának (szinte) sikerült elérnie, az nem rea-
lizmus, hanem csupán fotórealizmus – nem az észlelési és testi tapaszta-
lataink imitálásának a képessége, hanem csupán ennek a fotografi kus 
megjelenítéséé”. (63.) 

Ha továbbgondoljuk  Manovich e megállapítását, azt kell mondanunk: ma még 
szinte kizárólag fotóimitációk készülnek a számítógép segítségével – pedig az eszköz 
messze többre lenne képes.11 Olyasmi jelenség ez, mint amikor a piktorialista 
fotográfusok a festészet és a grafi ka teljesítményeit igyekeztek imitálni – mi 
több, lepipálni – egy másik eszköz: a fotográfi a eszközeivel. Nevezhetjük ezt úgy 
is, a piktorializmus analógiájára, hogy fotografi alizmus. Nem kétséges: a mos-
tani ugyanúgy átmeneti jelenségnek bizonyul majd, mint ahogyan a piktorializmus 
is átmeneti – az amatőr gyakorlatban való továbbélése pedig kifejezetten retrog-
rád – jelenség volt.12 

10 A platinotípia nem nagyítással, hanem kontakt másolással készül: a kép akkora lesz, mint 
amekkora a negatív. A platinotípiáról lásd Flesch Bálint: Fotótechnikatörténeti (Egészen) Kis Lexi-
kon. Archaltfotokonzerv. http://archfoto.atspace.com/klexframe.html; továbbá Szilágyi Sán-
dor: Platinotípia. Fotográfia, 1999/1, 34–37. 
11 A kortárs magyar művészetben például Szegedy-Maszák Zoltán komputerművészete üdítő 
kivétel: olyan interaktív műveket, látványokatt és szituációkat alkot számítógépes programok segít-
ségével, amelyeket kizárólag ezzel az eszközzel lehet létrehozni. A mű tehát adekvát a médiumával. 
12 Lásd erről e könyv Fotóművészeti látásmódok fejezetének A magyar paradoxon című alfejezetét. 
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Fotográfi a az „itt és most” után
A kötet egyik szerkesztője, Hubertus von  Amelunxen a kiállítás és a kötet képeit 
elméleti megközelítésből fölvezető írásában13 a hangsúly már az után szócs-
kán van.  Amelunxen ugyanis – szemben Manovichcsal – nem kívánja elmosni 
a különbséget az analóg és a digitális kép (amit ő, Bernard  Stiegler nyomán, 
analóg-numerikusként defi niál) között: 

„A digitális képalkotási technika szó szerint feltartóztatta, kikapcsolta, 
megszüntette az ábrázolás fotografi kus modelljét – a téridőbeli kapcsola-
tot a fényérzékeny médium és a kamera előtt lévő téridő konstelláció/
konfiguráció között. (...) Az ’után’ szócska egyaránt vonatkozik mind 
az időbeli, mind pedig a térbeli különbségre a fotográfi ai ábrázolásban, 
így a jelölő terére és idejére is, ami oly alapvető a fotográfi ai képben.” 
(117.)  

E kissé talán bonyolult megfogalmazás mögött valójában az áll, amit a tanul-
mány egy másik helyén  Amelunxen így ír le: 

„A digitális képfeldolgozás arra késztet bennünket, hogy a fotótörténetet 
az ’itt és most’ fényében lássuk. A képeket újrateremtik annak a szürreális 
egyidejűségében, ami valójában nem egyidejű.” (116.) Vagy egy másik, 
metaforikus, de talán mégis világos megfogalmazásban: 
„Az analóg-numerikus kép el van szakítva az eredetétől, a negatívtól. 
Nincs árnyéka. (...) A fotográfi a utáni fotográfi ának ezért az egyik köz-
ponti problémája: minek tekintse a fotográfi ai képet, mely történetileg 
emléknyomok közvetítője volt, ebben a mostani, a világtól elszakított álla-
potában?” (121.)

A tanulmány végkövetkeztetése: „A fotográfi a után is fotográfi a jön. De ezt már 
megváltoztatja az után.” (123.)14  

13 Hubertus von Amelunxen: Photography Aft er Photography. Th e Terror of the Body in Digital 
Space. In Photography Aft er Photography, 115–123. 
14 Valójában ez egy parafrázis: a tanulmány mottójának, egy Lyotard-idézetnek az átfogalma-
zása; ebben a fotográfi a helyett fi lozófi a szerepel. Lásd uo. 115.
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Drégely Imre: Kabát. 1999 



ELEMZÉSI SZEMPONTOK FÉNYKÉPEKHEZ

A kép egésze lehet

 – valódi / virtuális: sztereó, 3D, hologram 
 – közvetlenül szemlélt / átvilágított / vetített: fénnyel, elektronikusan
 – többszörözhető / egyedi: a) direkt pozitív: dagerrotípia, ambrotípia, Polaroid 

b) direkt negatív: pl. a papírnegatív, ha önálló műtárgynak tekintik (pl. 
fotogram) 

 – papír / más hordozójú: fi lm, üveg, fém, fa, porcelán, vászon, bőr stb. 

Kameraszintaxis: a felvétel készülhet/lehet

 – kamerával / a nélkül: fotogram  
 – objektívval / a nélkül: lyukkamera, réskamera 
 – éles / életlen: a) térbeli: szűk mélységélesség, lágyító optika b) időbeli: 

elmozdulásos 
 – egy felvétel / több felvétel ugyanarról a témáról: kompozit kép, montázs, 

fáziskép, sztereó 
 – normál / panoráma: a) panorámakivágat, forgó objektívval készült panorá-

mafelvétel, panoráma hatású mozaik, panoptikum (körpanoráma) b) időbeli 
folyamatot mozgó, de  egyetlen fi lmcsíkra rögzítő (réskamera) 

 – normál perspektíva / nagy látószögű / tele hatású perspektíva 
 – normál látvány / torzított perspektívájú: halszem- vagy Hill-optikával, 

torzító előtétek/tükrök közbeiktatásával, forgó panorámagéppel készült / 
szokatlan léptékű: makro/mikroszkopikus / különleges felvételi technikával 
készült: röntgen, infra, hőkép stb. 

Printingszintaxis: a fénykép lehet

 – fényes / matt / egyéb felületű 
 – kontakt / nagyított / kicsinyített
 – teljes kocka / vágott
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 – színes / monokróm: szürke, fekete, barna, kék, zöld stb. 
 – manipulálatlan / manipulált: vegyi úton „színezett” 
 – zselatinos ezüst / modern színes eljárás / alternatív/történeti technikák 

A kép esztétikumát befolyásoló kategóriák

Művészi attitűd
 – manifeszt művészi szándék / egyéb szándék: dokumentálás, tudományos, 

alkalmazott
 – csak esztétikai szándék / narratív (is) 
 – önrefl exió: a) a művészre: önarckép, ill. testrész, személyes tárgy belekompo-

nálása b) a médiumra: a perforáció/síkfi lmszél meghagyása, az emulzió/szusz-
penzió fölkenésének hangsúlyozása 

 – idézet: a) tematikus: vizuális, verbális, mitikus b) stiláris: hommage
 – van „beszélő” címe / csak az időpont és a helyszín a cím / cím nélküli 
 – a cím azonosító, eligazító / távolságtartó, ironikus

A kép általános megjelenését/szemlélését meghatározó tényezők
 – korabeli másolat/nagyítás / utólagos
 – a felvétel szerzője által készült / más készítette
 – szignált / nem szignált / anonim 
 – technikailag tökéletes kópia / tökéletlen 
 – ép fénykép / sérült / szándékosan megcsonkított 
 – önálló képi látvány / képsor, mozaik / montázs, kollázs 
 – a látvány reális / szürreális / absztrakt 
 – normál tónusrend / low key / high key 
 – normál képfoltok / durva szemcsés, szolarizált / plakátszerű vagy másképp 

irreális színek
 – normál nagyságú / erősen nagyított / miniatűr
 – normál képhatárok: négyzet vagy max. 1:1,5 arányú téglalap / ennél nagyobb 

arányú, tehát panoráma hatású téglalap / kör, ellipszis vagy szabálytalan 
forma: körbevágott kontúr, nem szabályos formához igazodó mozaik stb. 
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Kompozíciós elemek
 – mozdulatlan / mozgást (is) sugall/ábrázol 
 – szimmetrikus / hangsúlyosan aszimmetrikus 
 – közép / képszél: aranymetszés/horror vacui 
 – lent / fönt
 – jobb / bal
 – vízszintes / függőleges / átlós
 – balról jobbra tart fölfelé: emelkedik / jobbról balra tart fölfelé: akadályba üt-

közik, visszacsúszik
 – S-vonal / egyenes
 – összetart / széttart
 – egymásra néznek / hátat fordítanak
 – párhuzamos / összemetsződő vonalak
 – ismétlődés / ellenpont
 – kicsi / nagy 
 – távoli / közeli
 – organikus, szabálytalan formák / szabályos formák: kör, ellipszis, három-

szög, négyzet, téglalap
 – a téma a környezetével együtt jelenik meg / csak egy részlete jelenik meg / 

körbe van vágva/sziluett
 – valami hangsúlyosan hiányzik a képről: hiányfogás 
 – normál perspektíva / szokatlan perspektíva: békaperspektíva/madártávlat/

elbillentett horizont
 – érzékelteti a teret, a kiterjedést, a távlatot / hangsúlyozottan két dimenzióra 

redukálja
 – világos / sötét / középtónusok
 – szórt fény, lágy világítás / éles fény-árnyék ellentétek
 – fényforrás jelen van: gyertya, lámpa, Nap, Hold, városi fények, ill. gyufa, 

cigaretta, szivar, pipa, joint parazsa, ill. lángja 

Tematika
 – élő / élettelen
 – van ember / nincs 
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 – állat / növény 
 – tárgy: emberi / természeti 
 – vallási/politikai szimbólum 

Emberábrázolás
 – egy ember / sok ember / két ember / három ember 
 – a csoport homogén / heterogén: különböző neműek, korúak, bőrszínűek, 

kultúrájúak, vagyoni/hatalmi helyzetűek 
 – csecsemő/ gyerek / fi atal/kamasz / felnőtt / öreg
 – privát szféra / szociális
 – hétköznapi környezet/esemény / rendkívüli: a) ünnep: esküvő, gyermekáldás 

b) katasztrófa: természeti, háború, gyász 
 – van-e felirat a képen 
 – van-e kép a képben
 – van-e vallási vagy szubkulturális szimbólum a személye(ke)n: kereszt, fél-

hold, totem, Dávid-csillag, horogkereszt, tetoválás, orr-fül-ajak-nyak átszú-
rása vagy eltorzítása, különleges fejdísz vagy hajviselet

 – van-e foglalkozásra, hatalmi-vagyoni helyzetre, családi állapotra, hobbyra/
szenvedélyre, szexuális preferenciára, világnézeti/politikai elkötelezettségre 
utaló tárgy vagy jel

A két vagy három ember viszonya
 – összetartoznak / ellenségesek/riválisak
 – egyenrangúak / alá-fölérendeltek
 – civilek / egyenruhások: katonák, hivatalnokok, pénzemberek, maffi  ózók, 

rendőrök, munkásőrök, papok, szerzetesek, apácák 
 – áldozat / bűnelkövető
 – egyneműek / kétnemű a csoport / homoerotikus a viszony 
 – szexuális a viszony / aszexuális 
 – van kontaktusuk egymással / elfordulnak egymástól
 – átölelő, megtartó, védő a gesztus / fenyegető, elutasító, tüntetően közömbös 
 – egymás szemébe néznek / nem találkozik a tekintetük
 – egyikük valamilyen szempontból más(ként viselkedik), mint a másik (kettő), 

illetve amit a szituáció alapján várnánk
 – valamelyikük vagy mindannyian halott(ak)
 – (legalább) egyikük a kamerába néz, illetve gesztust tesz felénk
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Alakformálás
 – ruhában van / meztelen 
 – teljes alak / részlet 
 – mellportré / fejportré
 – látszik a szeme / eltakarja 
 – belenéz a kamerába / máshova néz: a) határozott pontra/irányba a képen 

belül b) elmereng, maga elé néz c) kinéz a képből 
 – látszik a keze / eldugja
 – látszik a melle, feneke, nemi szerve (vagy annak formája), elnyílik a szája / 

eltakarja őket, illetve összezárja az ajkait 
 – ha látszik: számára ez így természetes (természeti népek, naturalisták) / hival-

kodóan mutatja, megfogja, szétrakja a lábát, bepucsít, csücsörít

Érzelmi/kommunikatív elemek, sugallatok 

 – „ellesett pillanat” (objektivitás) / beállított szituáció/póz (szubjektivitás) 
 – elidegenítő gesztus: „Vigyázat, csalok! Ez csak egy fénykép!” / a felvétel tech-

nikai körülményeinek bevonása a képbe / a fénykép megégetése, eltépése, 
összemázolása, belefestés, belefércelés stb., vagyis konkrét tárgyi mivoltának 
hangsúlyozása 

 – puszta bemutatás / erkölcsi vagy politikai állásfoglalás 
 – elutasítás, bírálat, fölháborodás, szarkazmus / kíváncsiság, megértés, propa-

gálás, elnéző humor (mint szerzői attitűd) 
 – helyzetkomikum / horror, tragikum 
 – harmónia / diszharmónia
 – belenyugvás / lázadás
 – szakrális / profán
 – szép, arányos, emberi / rút, aránytalan, démoni 
 – erős / gyönge, beteg
 – ép / torz 
 – születés/kapcsolatteremtés vagy a kapcsolat fönntartása / elmúlás/szétválás
 – munka/harc / evés, ivás, tánc, játék, szex
 – idilli / agresszív/fenyegetett
 – intim / fenséges, pompás



Frankl Aliona: És-jel szárnygyűjtők. 1997  
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