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Elvi szempontok:

Mi a fotográfia?

A fotográfia: 

az emberi kommunikáció olyan formája

melynek közvetítője (médiuma)

valamely hordozón (tárgyon)

kémiai úton

állóképszerűen rögzített

hullámmozgás (energia). 

Mi a fotóművészet?

A művészi igényű fotográfia médiuma: a műtárgy igényével megalkotott fénykép

- nem a felvétel (negatív), hanem a

- Print, a fénykép

- rokona: nem az egyedi festmény, hanem a

- sokszorosított grafika

A fotóesztétika nálunk mostoha gyermek:

nincs felsőfokú fotóművészeti képzés

a művészettörténet nem foglalkozik vele

nincsenek bevett fotóesztétikai kategóriák

nincs fotográfiai műtárgypiac, a múzeumok nem gyűjtik

a magyar fotográfia története nincs megírva 

A fotóművészet története nem azonos a fotográfia (kultúr)történetével: szűkebb annál



- időben: a fotóművészet a maga öntudatával és főképp intézményeivel (kiállítás, 

műtárgykereskedelem, gyűjtemények, folyóiratok) csak az 1890-es években, a 

piktorializmussal született meg, előtte tehát nincs értelme fotóművészetről beszélni. A 

fotográfia történetének első ötven éve (1839-cca. 1890) a médium “szókincsének”, önálló 

kifejezési eszközeinek a megteremtésével telt el.  

- terjedelemben: a fotográfiai eszközökkel született képek közül csak a műtárgy igényével 

alkotott fényképekkel kell foglalkozzon. Magyarán: eleve kimarad belőle a privát fotó, az 

emlékkép és az amatőr giccs, s csak kivételesen kerülnek bele az alkalmazott fotográfia 

kiemelkedő, formaújító alkotásai: a tudományos, bűnügyi, divat-, sajtó-, dokumentum, 

építészeti, illusztratív stb. fotográfia.  

Elvi megközelítés: William Crawford: The Keepers of Light (1979) könyve alapján 

megkülönböztetetndő a

- kamera-szintaxis: a felvétel technikai lehetőségei/korlátai

- printing-szintaxis: a másolás/nagyítás  technikai lehetőségei/korlátai   

Bizonyos korszakokban, illetve bizonyos műfajoknál az előbbi, míg másoknál az utóbbi a 

döntő a fotografikus képalkotásban.

I. Az előtörténet: a fénykép megszületésétől a fotóművészet megszületéséig

1. A camera obscurától a dagerrotípiáig: 1802-1839 

A fotográfiához vezető képalkotó eszközök:

Optikai segédeszközök: camera obscura, camera lucida, árnykép, fizionotrász, 

Vásári és társasági mutatványok: képmutogatók, laterna magica, phantasmagoria, ködképek 

(spektákulum), panoráma (rotunda), kozmoráma, Kaiserpanoráma (sztereo), cinematoscop

1814: litográfiai (kőnyomó) műhely nyílik Párizsban. A litográfia Alois Senefelder (1771-

1834) találmánya 1797-ben



Érdekes: a fotográfia nagyon nehezen, lassan született meg: a fotókémiai alapok már a 

feltalálását 110 évvel készen voltak! Az ok: nem tudományos, hanem művészi probléma volt.

A kémiai alapok: 

1727 Johann Heinrich Schulze (1687-1744): az ezüstnitrát napfény hatására feketedik. 

Scotophorus (sötétséget hozó)  1674 Christoph Adolph Balduin: világszellem - Phosphorus 

(fényt hozó)

1777 Carl Wilhelm Scheele: ezüstklorid fényérzékenysége. Nem a hő, hanem a fény hatására 

feketednek. 

Az első fényszülte képek: direkt pozitívok/negatívok – zsákutca

1802: Thomas Wedgwood : camera obscura-képek ezüstnitrátos papíron  és  bőrön – a képek 

idővel eltűntek (nem voltak fixálva)

1826: Joseph Nicéphore Niépce: héliográfia. Litográfus. 1816-tól kísérletezett: júdeai aszfalt 

ónlemezen, levendulaolajjal kimosva. Nem terjedt el: direkt pozitív, az exp.: 8 óra. 

1853: Abel Niépce de Saint-Victor (unokafivér, 1805-1870) továbbfejleszti: szabadban pár 

perc, kamerában tíz-tizenöt perc az expo. 1855: fotómechanikai alkalmazás – de így sem 

terjedt el.

1837 (1839-ben jelentik be az Akadémián): Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851): 

festő, díszlettervező, dioráma-tulajdonos tíz év kísérletezés után feltalálja a dagerrotípiát. 

Jódgőzzel kezelt ezüstlemez, higanygőzzel előhívva, nátriumtioszulfáttal (hypo) fixálva.

1829-től megállapodása volt Niépce-szel, aki grafikai reprodukció céljából kísérletezett 

jódgőzölt cink, ón és ezüstlemezekkel.

A dagerrotípia: direkt pozitív; egyetlen példány, fordított állású, drága, munkaigényes. Az 

expo percekig tart: fej- és testtámasz, "gondolkodó" póz. Előnye: hihetetlen felbontású, szinte 

tapintható a kép és az "aura".

Európában (M.o.-on is) 1839-től az 50-es évekig, Amerikában az 1860-as évekig használták. 

A dagerrotípiának -- hasonlatosan a barlangrajzokhoz -- nincs művészi művelője: önmagában 

szép műtárgy minden fönnmaradt darab: a fényképezés gyermekkorának lenyomata. 



1840: Petzval József (1807-1891), tudós szerzetes: kifejezetten fényképészeti célra készített 

objektív

2. A sópapír: 1840-50-es évek

Az első valódi fotótechnika: a pozitív-negatív technika megszületése

1839: William Henry Fox Talbot (1800-1877): sópapír 

kalotípia = szép nyomat, talbotípia, fény szülte rajzok

Eredetileg matematikus, botanikus, asztronómus volt, és sokat utazott.

1833: olaszországi Como-tónál nyaral: nem tud rajzolni

sós (nátrium-klorid) papírt ezüstnitrát fürdőben érzékenyít

fixálás: tömény sós oldatban (nem tökéletes)

a "negatívot" viaszolva átmásolja

4 négyzetcentis képek, kis kamerák ("egérfogók")

1839: fixírsó: John Frederick William Herschel (1792-1871) javasolja Talbot-nak (ő már húsz

éve  tudja)

a fotográfia és a pozitív/negatív kifejezések, 

cianotípia, kallitípia eljárások is az ő nevéhez fűződnek

 

Talbot engedélyhez kötötte találmánya használatát, Daguerre (és Niépce fia) életjáradékot 

kapott, így a dagerrotípia használata ingyenes volt. Időben együtt terjedtek, de a dagerrotípia 

népszerűbb volt.

Művészi szintű művelői:

Talbot: 1844-46: A természet irónja: 24 kép plusz szöveg. 1846: Napképek Skóciáról, 23 kép. 

Albumok voltak, beragasztott (eredeti, nem nyomdai úton sokszorosított) képekkel. 

Skóciára szerencsére nem vonatkozott a szabadalmi jogdíj: 



David Octavius Hill  (1802-1870) festő, litográfus és Robert Adamson (1821-1848) 

fotográfus: 1843-tól 1848-ig: portré-tanulmányok a skót Szabad Egyház megalakulását 

ünneplő, 457 alakos képe számára (csak 1866-ban készült el). A Fotó-szecesszió fedezi föl 

újra őket mint fotósokat.

A talbotíp negatív francia változata a viaszolt papírnegatív: 

1850 körül: Gustave Le Gray (1820-1882): előre viaszolt papírt érzékenyít a sópapírhoz 

hasonló módon. 2 hétre elrakható, nem kell rögtön előhívni. Tónus- és részletgazdagabb, mint

a talbotípia, nem látszanak a papír rostjai.

Charles Negré (1820-1880) festő, Henri Le Secq (1818-1882) festő-régiségkereskedő: 1851-

től a Történelmi Emlékek Bizottsága megbízásából fényképez, Maxime Du Camp (1822-

1894) író-kritikus egyiptomi-közelkeleti képei 1849-1851 (Flaubert-rel) 

3. Albumin-papír: 1850-1890

A dagerrotípia és a papírnegatív-korszak, a feltalálók korszakának vége: a fénykép vizuális 

köznyelvvé válik

1851: Frederick Scott Archer (1813-1857) szobrász, amatőr kalotípista: kollodium (lőgyapot) 

üvegnegatív. A lemezt azelőtt kell leexponálni és előhívni, mielőtt megdermed: "nedves 

eljárás". 3000/mm felbontás! (Ma a Technical Pan: 300, a profi anyagok: 120-140, az amatőr 

nyersanyag: 80-100 körül.)

Expozíció: 5-90 másodperc!

(Direkt pozitív változata: kihalványított, fekete bársonyháttérrel: ambrotípia.  Feketére 

lakkozott fémlapra vitt kollódium: ferro- vagy tintípia.)

1847-50: Louis-Désiré Blanquard-Evrard, eredetileg ruhakereskedő, majd 

fényképsokszorosító-kiadó: albumin papír. Tojásfehérje és sóoldat keverékével bevont papír, 

a felvétel előtt ezüstnitrát fürdőben megúsztatják. Előhívás után aranykloriddal barnították.

Az albumin-papír tömeges használata: sztereók és vizitkártya,



1866-ban Angliában évi 6 millió tojás fehérjéjét használtak el albuminra. 1880-ban a drezdai 

Albumin Művek napi 60 ezer tojást használt fel.

Utazók, felfedezők, régészek, etnográfusok, haditudósítók használták. (pl. Timothy H. 

O'Sullivan (1840-1882) a '70-es években)

Művészi albuministák:

Gustave Le Gray, Henry Peach Robinson (1830-1901), Oscar Gustav Rejlander (1813-1875). 

Kompozit: összemásoló technika. '50-es évek

Nagy "naívok": Julia Margaret Cameron (1815-1879) '60-as '70-es évek, Lewis Carroll (1832-

1898), matematikus, író, '70-es évek

Késői, hűséges művelője: Eugéne Atget (1857-1927), 1900-tól

4. A negatív-pozitív technika fejlődése: áttérés a házilagos készítésről a gyártásra

1864-től megjelenik az ezüstbromid-kollódiumos szárazlemez, 1867-től gyártják

1873-tól az ezüstbromid-zselatinos szárazlemez. 

Kényelmesebb, mint a nedves eljárás. Később érleléssel, hőkezeléssel növelték az 

érzékenységét: lehetségessé vált a pillanatfelvétel!

Emberi és állati mozgásábrázolás felsőfokon: Edweard J. Muybridge (1830-1904): zoetrope 

('az élet kereke'), '70-es-'80-as évek, Étienne Jules Marey (1830-1904): kronofotográfia, 

fotópuska

Megjelennek a modern, nagy érzékenységű (nagyításra is alkalmas) zselatinos papírok

George Eastman (1853-1932), amerikai könyvelő előbb a tekercspapírt, majd a filmtekercset, 

aztán a gyári kidolgozást, az "automatizálást": a felvétel és a kidolgozás elválasztását hozza a 

fényképezésbe, mely ennek hatására vált valóban tömegessé.

 

Az 1888-as Kodak gép és szlogenje ("Csak nyomja meg a gombot, a többi a mi dolgunk!") 

nem a fotóművészetet, hanem a fényképezés társadalomtörténetét, szociológiáját és részben 

pszichológiáját "forradalmasította". Nem tudok művészi értéket létrehozó fotográfusról, aki 

Kodak-gépet használt volna -- viszont ettől kezdve már volt mihez képest művészi fotográfiát 

űzni.



II. A fotóművészet megszületése: a festői fotográfia, 1886-1917

A művészi fotó: az, ami nem amatőr, de nem is alkalmazott.

Háttér:

amatőr mozgalom, klubok: 1900-ban 500, fele Angliában és gyarmatain 

1890-es évek: első önálló fotókiállítások – nem iparművészeti, és nem is a festmények-

grafikák mellett. Fotós szaklapok, évkönyvek jelennek meg

- alkalmazott fotó: tudományos-ismeretterjesztő: csillagászati, orvosi, kriminalisztikai, lassan 

a sajtófotó

Az autonóm fotóművészet a klubokban képviselt amatőr tömegízléssel szemben jött létre: az 

akadémikus festészetet utánzó, „eszményített” zsáner, arckép és tájkép, a giccs ellenében

- megszületett a fotográfia mint műtárgy.

- a múzeumok grafikai részlegei lassan elkezdték gyűjteni, és bekerült a 

műtárgykereskedelembe is. 

1. Piktorialisták Angliában: 1886—1917

Előfutár: Emerson természethű fotográfiája 

1886: Peter Henry Emerson (1856-1936): „A fotográfia: festői (Pictorial) művészet” c. 

előadása a londoni Camera Clubban

1889:  „Természethű (Naturalistic) Fotográfia: festőnövendékek számára”

Emerson, eredetileg orvosnak készült: 

Helmholtz optikai fiziológiájára (a szem működésének leírására) alapozta esztétikáját

(Emlékeztetőül: az impresszionisták is tudományos, ismeretelméleti alapokon próbáltak úgy 

festeni, ahogyan szerintük látunk – szemben az akadémikus sablonokkal)

lágy rajzú, életlen kép kultusza: a valóságban nincsenek éles kontúrok: finom átmenetek 

vannak

Robinson: az egészséges szem nem életlenül, hanem élesen lát



A vizualitás alapkérdéséről van szó: a szem letapogatja a látványt, a részleteket az agy 

korrigálja, és összeilleszti. Egyetlen képen ez nem adható vissza – viszont lehet e paradoxon 

alapján kísérletezni (Drégely Imre). Az optika egyetlen síkban rajzol éles képet, előtte és 

utána fokozatos eléletlenedéssel – a lyukkamera mindent azonos „élességgel” (életlenséggel) 

lát: George Davison (1854-1930): A hagymaföld, 1889

A fotográfia Emerson szerint lepipálja a rézkarc, metszet és a rajz művészetét a látvány- és 

perspektívahűsége miatt. A festészettől csak abban marad el, hogy a színeket egyáltalán nem, 

a tónusokat pedig nem pontosan adja vissza.

Nagy formátumú géppel, hosszú gyújtótávolságú lencsével érdemes fényképezni. Még aznap, 

a friss benyomások birtokában jó előhívni a képet (akkoriban ellenőrzött volt az előhívás). Az 

utólagos retus szigorúan tilos.  

A fénykép adekvát formája: a platinotípia és a fotogravür.

Platinotípia (1873: Willis): finom szürkeárnyalatok, bársonyos faktúra – szemben az albumin 

melegbarna, fényes, „harsány” kinézetével.

Fotogravür (1852: Talbot): bikromátos zselatin rézlemezen, amit gyantázás után 

megmaratnak, festékeznek majd nyomtatnak – máig az egyik legtökéletesebb fotómechanikai,

sokszorosító eljárás  

1886: Ember és táj Norfolk határában, 1888: A kelet-angliai élet képei

1891: A természethű fotográfia meghalt c. írásában visszavonja nézeteit: a fotográfia nem 

művészet (azaz: nem festészet). A fotográfia eszközei ugyanis korlátozottak. A művészetnek 

(festészet) semmi köze a természethez (Whistler).

Nem hagyta abba a fotót: 1895: Lápvirágok

1890-es évek első felében sorra nyílnak az önálló fotószalonok, a művészi fotó kiállításai

1892: megalakul a Linked Ring Brotherhood Angliában, Felvesz tagjai sorába külföldieket 

is: a fotográfia nemzetközivé válik. Ők nevezték magukat piktorialistáknak.

Robert Demachy (1859-1936), a párizsi Fotó Klub alapítója: guminyomat (eredetileg 

sokszorosító eljárás: gumiarábikum, bikromát, vízfesték-pigment) és olajnyomat (bikromátos

zselatin, lytho festék) 



A kifogásokra, hogy festői eszközökkel beavatkozik a fényképbe, Degas-t majmolva, válasza:

nem hozzátesz, hanem elvesz az ecsettel; nem átfesti a képet, hanem a melegvizes ecsettel 

csupán átalakítja a tónusait

Heinrich Kühn (1866-1944), osztrák, 50x100 cm-es guminyomatok

Frederick H. Evans (1853-1943): a platinotípia leghűségesebb művelője (1917, a platina fotós

célokra történő használatát tiltó törvények után nem fényképez  tehát 25 évig!). Londoni 

könyvkereskedő.

Francia és angol katedrálisok (1900: kiállítás a Királyi Fotográfiai Társaságban. A Linked 

Ring tagjai közé választják: a bíráló bizottság főnöke, kiállítások installálója)

Mikroszkóp-felvételei kevésbé ismertek, de gyönyörűek

Elutasítja a retust és az utólagos manipulációkat – a tiszta fotográfia előfutára 

2. A Fotó-szecesszió Amerikában: 1893—1917

1903-1917: Camera Work: fotogravür 

 

Alfred Stieglitz (1864-1946)

A modern művészi fotográfia megszervezője és népszerűsítője. Mellesleg: a modern amerikai 

képzőművészet megszervezője is. 

Németországban kezdett el fényképezni 1881-ben, amikor is mérnöki tanulmányokra küldték 

– ez utóbbihoz nem sok kedvet érzett. Piktorialista képek után 1893: Az ötödik sugárút télen c.

képe az all-weather-photography első mesterdarabja – olyasmi gesztus ez, mint amikor az 

impresszionisták kivitték a festőállványt a műteremből a szabadba. 1896-tól 1902-ig a New 

York-i amatőr Camera Klub elnökhelyettese, a Camera Notes kiadó-szerkesztője. Meghirdeti 

a fotoszecessziót, vagyis a szakítást a „hivatalos” (amatőr) fényképezéssel. 

A Camera Work a fénykép mint print prezentációjának csúcsteljesítménye, a fényképkultúra 

egyedülállóan magas csúcsteljesítménye.

Szerzői:



Gertrude Käsebier (1852-1943), ünnepelt profi portréfényképész: platinum 

Clarence H. White (1871-1925), a fény mestere: platinum 

Edward J. Steichen (1879-1973), festőművész, grafikus: guminyomat, platinum, olaj

Újrafelfedezett elődök:

Hill és Adamson, Cameron, Carroll

1907-től: francia modern képzőművészet, egyre kevesebb fotográfia szerepel a lapban 

1907: A fedélköz – kubista hatás

1916-17: Paul Strand (1890-1976), a tiszta fotográfia elindítója – Stieglitz beszünteti a lapot.

A „festői” fotográfia (piktorializmus és fotószecesszió) mérlege:

A fotográfia velük-általuk lett nagykorú a művészetek körében

A printing-szintaxis, a fénykép igényes megjelenésének csúcsteljesítménye

De: követhetetlen mint a fotográfia kifejezési formája: meg kellett kerülni

Viszont: mérce az utódoknak (igényesség, perfekcionizmus)

A fotográfia hosszú időre amerikai művészet lett

III. A Tiszta  fotográfia és Új tárgyiasság:  1916-tól a 30-as évek végéig

A piktorializmus/fotószecesszió kézműves technikái, nemes eljárásai és a fotógravür mint a 

sokszorosított fotó formája: túlságosan igényes, munka- és pénzemésztő volt: nem lehetett 

folytatni.

A fotószecesszió szépségelvű (idealizáló) esztéticizmusa sem felelt már meg a modern kornak

A poszt-impresszionista törekvések (fauve, analitikus kubizmus, expresszionizmus), ill. az 

ezek mentén megismert afrikai primitív és a japán egzotikus művészetek: új látásmódot 

hoztak.

A fotográfiában a poszt-impresszionizmus először az ún. Tiszta (Pure/Straight) Fotográfia 

(Amerika), ill. az Új Tárgyiasság (Neue Sachlichkeit, Európa) irányzatokban jelentkezett.

verbálisan a piktorializmus ellenlábasaként határozta meg magát, de:

elindítói (Evans, Strand, Coburn, Weston stb.) a piktorializmusból nőttek ki  



- megtartva a fotó-műtárgy (piktorializmusban megfogalmazott) magas esztétikai 

követelményét a kivitelezésben (nagyítás) is

- figyelmük az adott (nem pedig megrendezett) látványok: ipari és természeti tájak, az 

emberi test és arc

- fotográfiai absztrakciója (nem pedig aurája) felé fordult.

Követelmény:

- a fénykép legyen fénykép,  ne festmény vagy szénrajz, Nincs rá szüksége, hogy ezeket 

utánozza.

funkcionalista esztétika: a forma nem elvont eszmeiséget, hanem a funkciót tükrözi (Eiffel 

torony, felhőkarcolók, gépek), az a szép

a fénykép alkotója gondolatait/érzéseit fejezze ki (expresszivitás). A fénykép: vizuális 

kijelentés.

A fénykép nem is akar a tárgyára emlékeztetni: rendezett káosz, fragmens

1. A Tiszta fotográfia alapelveit Frederick H. Evans (1853-1943) (emlékeztetőül: a 

piktorialisták egyik kulcsfigurája) fogalmazta meg 1900. április 25-én tartott előadásában, a 

londoni Királyi Fotográfiai Társaság előtt, kiállításának (150 kép) megnyitójaként. Főbb 

tézisei:

- a tiszta, egyszerű, direkt (plain, simple, straightforward) fotográfia érdekli 

- elutasítja a guminyomat és a negatívretus, felhőbemásolás stb. mesterkélt artisztikumát

- a legszimplább technikákat használja, mindenféle hókuszpókusz nélkül: 

- a negatív: pyro (pyrogallol: előhívó, mint a metol és a hidrokinon; a negatív denzitása a 

feketedésből és a pyro zöldessárga fátyolából tevődik össze, ezért élesebbek a vonalai, relief 

hatású, hiszen kevesebb ezüstvándorlást igényel)

- a fénykép: platinum (finom árnyalatok, széles szürkeskála)

- kontakt másolás (nem nagyítás)

- portréhoz speciális, lágy rajzú objektív, tájképhez, épülethez keményen rajzoló

1917-ben betiltják a platina papíros gyártását (hadianyag) -- Evans fölhagy a fotográfiával, 

pedig még negyeszázadig él.

2. Az átmenet figurája: Alvin Langdon Coburn (1882-1966)



a fotogravür, a gumi- és platinanyomat technikák mesteri kezelője: fotoszecesszionistaként 

kezdte

 nagy hatással volt rá a japán művészet

1909: London c. könyvének képei, 1911-12: az amerikai Nyugat (Grand Canyon), Flat iron 

(1912): átmenet a piktorializmusból az absztrakt látásmód felé

leghíresebb képe: Octopus (polip), New York, 1912: teljesen absztrakt

1912: Angliába emigrál (fölveszi az állampolgárságot is)  

későbbi képei egyre elvontabbak: geometrikus formák 

portréi forradalmian újnak hatottak keresetlenségükkel (Miss Anderson: 1908), Gertrude 

Stein: 1913), illetve szokatlan beállításukkal: Henry James: 1906 (oldalnézetű, sziluett-

beállítású fejportré), ill. George Bernard Shaw oldalnézetű aktja, a Le Penseur (A 

Gondolkodó) (1906). Rodin ebben az évben fejezte be híres szobrát – a póz egyébként az 

amatőrice fotózgató Shaw ötlete volt.

3. Amerikában Alfred Stieglitz (1864-1946) úgy csinálta végig a fotószecessziót, hogy a saját

munkáiban tkp. mindig is a piktorializmustól elfelé tájékozódott: 

- előbb az elvontabb, forma- és folthatásokra alapozó, absztrakt látásmód felé (Paula, Berlin:  

1889, Fedélköz: 1907), 

- majd a tárgyias-anyagszerű fotográfozás felé, különösen aktjaiban-portréiban (Ellen 

Koeniger: 1916, Rebecca Strand: 1923, Georgia O'Keeffe portréi) 

- végül mégsem a Tiszta fotó tágyiasságánál köt ki, hanem 

- egy teljesen személyes, lírai fotó felé megy el (Ekvivalens: felhőképek, 1923-tól)  

- cca. 1920 körül a gravürről, platina- és palladiumról áttér a klórezüst kimásolópapírra

A Tiszta (Straight) Fotográfia kezdete: a Camera Work utolsó két száma 1916-17-ben 

Stieglitz közli Paul Strand (1890-1976) „brutálisan direkt" képeit. „A Ma közvetlen 

kifejezései", mondja róluk Stieglitz, (újra)közli Strand Fotográfia c. írását –  és abbahagyja a 

Camera Work-öt.

Strand írásának tételei:

- a gumi- és olajnyomat stb. a festeni vágyó impotensnek valók

- a fotográfia egy másik úton közelít a közös cél felé, ami nem más, mint az Élet



- a fotográfusnak a chiaroscuro (tónusos fametszet) módjára kell gondolkodnia: az árnyalatok

szinte végtelen skáláját kell visszaadnia 

- a színeknek semmi közük a fotográfiához (vagyis: ugyanúgy idegen tőle, mint a grafikától)

- Amerika a fotográfia által fejezte ki önmagát – minden párizsi befolyástól mentesen

- a fotográfia ugyanúgy „ártatlan", előítéletektől mentes esztétikai értelemben, ahogyan a 

felhőkarcolók építői 

Nem az az érdekes, hogy mindenben igaza volt-e Strand-nek – az öntudat az érdekes: a 

médium öntudata       

Strand 1937-ig (Amerikában addig volt forgalomban) platina papírosra készítette a képeit 

(arannyal is színezte: mélyítette az árnyalatait), és híresen szép fotogravüröket is készített. 

New York-i utcai felvételeivel a dokumentarizmus egyik elindítója. 

4. A Tiszta Fotográfia pápája: Edward Weston (1886-1958)

Eredetileg ő is szecesszionista volt, de a húszas évek elején – elégedetlen lévén önmagával – 

új útra lépett:

1923-26 között az olasz származású kommunista filmszínésznő, Tina Modotti társaságában 

Mexikóba megy (Tina a szeretője is egyben)

1925: WC-csésze 

1927: kagyló-képek

1929-34: Sonya Noskowiak: zöldség-képek

1934-44: Charis Wilson: 20 éves költőnő (Weston: 48) Aktok

1937: Guggenheim-ösztöndíj: Kalifornia és a Nyugati part (1500 negatív) . Charis vezetett, és 

ő írta a könyv szövegét is.

1946: Nancy Newhall kurátor: 350 képpel kiállítás a MoMa-ban.   

Weston beteg: Parkinson-kór

1948-ban készíti utolsó felvételét – tíz év múlva hal meg.

Képei mellett az életmű része a Napló is (N. Newhall adta ki). 

Legfontosabb tétele a previzualizáció: „a mattüvegen tökéletesen látom magam előtt a majd 

elkészülő platinum képet, annak összes kvalitásával" (1922)

Magyarán: a fénykép a médium, a cél  – a technika „csak" a tökéletes képhez vezető út. 



5. Az európai Új Tárgyiasság nagy alakja: 

Albert Renger-Patzsch (1897-1966): a „német Weston". 1928: A világ szép. (Eredeti címe:  

Dolgok.)  

A tiszta fotográfia esztétikájának továbbvivői: 

1. A nagy összegző, a fotográfia Thomas Mann-ja: Ansel Adams

1932  f/64 csoport:  Edward Weston, Ansel Adams (1902-1984), Imogen  Cunningham 

(1883-1976) és még néhány fiatal (Sonya Noskowiak, Willard Van Dyke, Henry Swift). Ők 

vitték tovább, amit Weston elkezdett

  

f/64: az akkori legkisebb rekesz – legélesebb (legnagyobb mélységélességű) kép

nagy formátum (kontakt), fényes papír, félmattra szárítva

Cunningham virág- és aktképei (platinumon): a textúra himnuszai

Ansel Adams: 

A f-f tájképfotó utolérhetetlen mestere

Zóna-rendszer: a legnagyobb hatású fotópedagógus: Nyugaton és Amerikában, Japánban az ő 

könyvei alapján tanítják a fotográfiát

Eredetileg zenésznek (zongora) készült, de nagyon szeretett túrázni. Kezdeti piktorialista 

hatás alatt álló képek után: 

1930-ban találkozott Strand-del: elkötelezte magát a Tiszta fotográfia mellett

1940: a MoMa fotó részlegének egyik alapítója

1943: L.A. Art Center School instruktora: a Zóna-rendszer megszületése

1952: az Aperture magazin egyik alapítója

1980-83: A Zóna-rendszer összefoglalása három könyvben: A Kamera, A Negatív és A 

Fénykép (Print); kiegészítő kötetek: A Polaroid és az Examples: Making of 40 Photographs.  

A Zóna-rendszer: 



- „A negatív a kotta, a fénykép az előadás"

- Previzualizáció (a látványban elképzeljük a fényképet)

- kimérjük (szpotméterrel) a látványrészletek denzitását

- a hívási módszer (hígítás) és hívásidő megválasztásával egy perfekt negatívot produkálunk

- amelynek egyszerű másolása a legjobban megközelíti, amit previzualizáltunk

- a nagyítás során a betakarásokkal-beégetésekkel alakítjuk ki a tökéletes képet  

- mindent feljegyzünk (jegyzettömb a helyszínen, a kép hátuljára grafitceruzával) 

Tájképein tökéletesen szakít az idillikus szemlélettel: zeneiség, drámaiság, fenségesség 

jellemzi őket. A tájképfotóban módszerét követve csak epigonjai lehetnek (vannak is, szép 

számmal) – ilyen értelemben követhetetlen. Viszont mindeddig – szerintem – nem sikerült 

„meghaladni" sem.

Legfontosabb képei:

1927: Monolith (Yosemite)

1932: Befagyott tó és sziklák, Kerítés és bogáncs

1940: Hullám-szekvenciák. Felszakadozó téli vihar (Yosemitee)

1941: Holdfelkelte (Hernandez, Új Mexikó)

1944: A Williamson csúcs (Sierra Nevada), Téli napfelkelte (u.o.)

1947: A McKinley csúcs (Denali Nemzeti Park)

1948: Homokdűnék (napfelkelte, Death Valley)

1950: Homokdűne (Oceano, Kalifornia)

1956: Buddhista sírkövek és szivárvány (Hawai)

1958: Rezgő nyárfák

1960: A Hold a Half Dome-nál (Yosemitee)

1968: El Capitan (napfelkelte, Yosemitee)

Fényképezett színesre is (szerintem feledhető), és készített portrékat is: Stieglitz (1935), 

Weston (1940), O'Keeffe (1937)

2. Az absztrakt fotó: a képsíkban-látás magasiskolája

A tiszta fotográfia, új tárgyiasság továbbvitele: a tér kipurgálása a képből.



Minor White (1908-1976):

Fotópedagógus is: a George Eastman House kurátora, az Image majd az Aperture szerkesztője

Nap és szikla: 1948

Három harmad: 1957

Aaron Siskind (1903-1991)

Dokumentaristából lett absztrakt fotós

Martha's Vineyard: 1954

Chicago: 1960

Wynn Bullock (1902-1975), Carl Chiarenza (1935-), Paul Caponigro (1932-): White 

tanítványai. Érdekes: mindannyiójuknak volt valami zenei indíttatása.

IV. Besorolhatatlan nagyságok: a lírai-személyes fotográfia

A két háború közötti időszak mozgalmakhoz nem kötődő, személyes-lírai fotográfiai nyelvet 

kialakító nagy alakjai:

1. Alfred Stieglitz (1864-1946): Ekvivalens (20-as évek)

Stieglitz tkp. úgy csinálta végig a fotószecessziót, majd úgy ismerte föl egycsapásra a Tiszta 

fotográfia jelentőségét, hogy mindeközben a maga számára egész életében valami egészen 

más fotografikus nyelvet keresett 

2. Eugene Atget (1856-1927), az eltűnő Párizs megörökítője: a századfordulótól haláláig

Eredetileg színész volt

Képeit archívumoknak, bolttulajdonosoknak, festőknek árulta, fillérekért

A háború után figyeltek föl rá a szürrealisták, majd a nagyvilág is: halála után Berenice 

Abbott (Man Ray asszisztense Párizsban) megmentette a képeket-negatívokat, és New 

Yorkba vitte  

Atget tkp. régimódi fényképezést művelt (technikai értelemben): nagy formátum, 

hagyományos beállítások, üvegnegatív, albumin- és kimásoló papíros



Nem a ragyogó Párizst, hanem a rejtett, megbúvó, mások által észre sem vett Párizst 

fényképezte: innen az intimitás és a melankólia

Atget (és Sander) példáját nálunk mostanában Frankl Aliona és Lugosi Lugo László próbálta

követni, de szerintem ez inkább csak a témaválasztásban sikerült. 

Lábass Endre fekete-fehér (kissé „megbolondított") fényképei már közelebb állnak hozzá. 

3. Jacques-Henri Lartigue (1894-1986), a csodagyerek: 

Hétévesen kapta első kameráját milliomos papájától: mindent megfényképezett maga körül, 

ami érdekelte

16 évesen (1910) a repülőgépek és –modellek, autóversenyek érdekelték 

képein – bár nyilvánvalóan csak egyszerűen rögzíteni akarta kedvenceit – a mozgásnak és 

mozdulatlanságnak, a „főszereplő" tárgy dinamikájának és a környezet halottságának szinte 

triviális ellentmondása feszül egymásnak: valami furán lírai drámaiság, az elmúlás 

szomorúsága – anélkül, hogy egy percre is szentimentális volna. Minden Isten és ember által 

teremtett lény és tárgy objektív magánya: valami ilyesmi.

A maga kedvére fényképezett – 1963-ig nem volt ismert: ekkor fedezte föl John Szarkowski, 

aki Richard Avedon közreműködésével egy nagy egyéni kiállítást rendezett neki a MoMá-ban

+ kiadtak egy katalógust is.

Lartigue legtöbb képe eredetileg sztereó képpár volt – Avedonék vágták meg a képeket falra 

akasztható image-ekké.   

4. Josef Sudek (1896-1976), a prágai „aranymíves"

(Nem tévesztendő össze a mai erotikus giccs-sztár Jan Saudekkel!)

Sudek eredetileg festő volt, de az első világháborúban elvesztette jobb karját – megtanult 

fényképezni (még egy kézzel betölteni a síkfilmkazettát is!), és egy nagy formátumú régi 

géppel, továbbá egy régi Kodak panorámagéppel járta Prága utcáit

A panoráma-hatás felső fokát jelentik az e technikával készült képei

Élete végefelé már nem tudott kimozdulni műterméből: ekkoriban alkotta talán legszebb 

képeit: Gyönyörök kertje címmel ki is adta őket.



5. André Kertész (1894-1985), a semmiségek átlényegítője

Kertész Andor az egyetemes fotótörténet egyik legnagyobb alakja. 

Banktisztviselőből képezte át magát fotóművésszé. 

1925-ben Párizsba költözik. Itthon fiatal képzőművészek (Aba-Novák, Szőnyi, Pátzay), kint 

szintén művészek (Tihanyi Lajos, Brassaï, Robert Capa, Ferenczy Noémi, Kovács Margit, 

Czóbel, Kernstock) és írók (Bölöni György, Vértes Marcell) voltak a barátai, és a Károlyi-

családdal állt kapcsolatban. Dolgozott a Münchener Illustrierte Presse-nek (Stefan Lorant), 

1927-ben kiállítása nyílt stb. Jól érezte magát, dolgozott. 1928: feleségül veszi Klein Rózsit, 

de ez a házasság rövid életű. 1931-ben rábeszélésére Párizsba érkezik Sali (Salamon) Erzsi, 

aki végleges társa lesz. 15 éves volt a lány, amikor még Pesten megismerkedtek.

1936-ban (eredetileg egy évre) Amerikába érkeznek – végül itt élte le az életét. Amerikában 

nem érezte jól magát: nem alkothatott szabadon (végül kert- és építészeti fotókat vállalt, hátha

itt kevésbé szólnak bele a munkájába), a háború alatt „idegenként" kezelik: ujjlenyomatot 

vesznek róla, utcán nem fényképezhet stb. Ekkor kezdődött el egy furcsa betegsége: a 

sötétkamrában szédülés fogta el – úgyhogy ettől kezdve másokkal kellett nagyíttatnia a képeit 

1963-ban tér vissza először Eu-ba: Párizs és M.o. 1964: 51 képpel kiállítás a MoMa-ban 

(Szarkowski) 1970-71: kiállításokon szerepel Mo-n. 1982-ben Magyar Népköztársaság 

Zászlórendjét kapta meg, és kiállítása nyílt a Vigadó Galériában (Úgy tudom, a képeit soha 

nem kapta vissza.) 

1972: 226 reprodukcióval albuma jelenik meg New Yorkban. 

1977-ben meghal a felesége. 

1985 szeptember 28: Kertész meghal New Yorkban.

Általában a párizsi korszakot szokás nagyra értékelni – de szerintem Robert Gurbonak (a New

York-i Kertész-hagyaték kurátora) van igaza: Kertész valóban Párizsban érezte igazán jól 

magát, alkotókedve is akkor volt a legjobb, de már Magyarországon fotóművésszé vált, itt 

alakult ki sajátos formanyelve – s a kezdetektől élete végéig ezt a személyesen lírai, 

önvallomásos fotográfiát művelte.

Legfontosabb képei:

Magyarország:



Alvó fiú (1912)

Gyöngéd érintés (1915)

Úszó (1917)

Táncoló faun (1919)

Cirkusz (1920)

Vak hegedűs (1921)

Franciaország:

Párizs (1925)

Szatírikus táncosnő (1926)

Párizs (1928)

Tuileriák kertje 1930)

Törött üveglemez (1929)

Champs Elysées (1929)

Torzulások sorozat (1933)

Erzsébet (1930)

Amerika:

Eltévedt felhő (1937)

Kar és ventilátor (1937)

Melankolikus tulipán (1939)

Landoló galamb (1960)

Washington Square 1-2. (1954)

Egy esős nap (1952)

New York (1979)

Cartier-Bresson mondta róla: „Mindannyian tartozunk valamiért Kertésznek" és “Ha csinálsz 

valamit azt előtted Kertész már megcsinálta”.

A mai magyar fotográfusok közül szerintem Szilágyi Lenke az, akibe a legtöbb szorult 

Kertészből: mindketten olyasmikből alkotnak fényképet, amit a kollegáknak eszük ágába sem 

jutna megfényképezni, s mindkettőjükben van valamiféle csöndes megértés a világ furcsasága

iránt.



V. Alkalmazott fotográfia felsőfokon

1. Izmusok szolgálatában: az Új fotográfia, grafikai fotóhasználat

Míg Amerikában a Tiszta fotográfia, az f/64 csoport a nagy formátumú gép, pengeéles 

felvétel, tökéletes tónus-visszaadású, perfekt másolat/nagyítás, az időtlenné merevített 

fotólátvány eszményével lépett túl a piktorializmuson, vagyis tkp. „csak" tökéletessé tette a 

fotográfia 19. században kialakult köznyelvét

Európa – a politikai és művészi mozgalmak jegyében – teljesen új irányokban tájékozódott: a 

kamera- és printingszintaxis végletekig elmenő kitágítása: forradalmian új optikai 

látásmód felé.    

Számomra érthetetlen módon Szilágyi Gábor fotótörténete és Miltényi Tibor fotótörténeti 

vázlata is mindezt az Új Tárgyiasság címszó alatt tárgyalja – holott a piktorializmus 

elutasítása az egyetlen közös vonás, egyebekben diagonális ellentétei egymásnak.

Hatásos kép megalkotására törekednek: nem az alkotó érzéseinek kifejezése a cél, hanem a 

nézőre (várhatóan) gyakorolt pszicho-optikai hatás. Fölhasználják a reklám- és plakát 

pszichológiai fogásait, formanyelvét, és sok mindent átvesznek az avantgárd (néma)film 

eszköztárából is. Tkp. grafikai eszköznek tekintették a fotót.

Ami a hagyományos fényképezésben hiba, az náluk a fő képalkotó elem: bemozdulásos 

életlenség, extrém béka- és madártávlat, megdöntött horizont, a nagylátószögű 

közelfényképezés torzításai, a szolarizáció (a látens kép átfordulása), a retikuláció (az 

emulzió felhólyagzása a hirtelen felmelegítés-lehűtés során) stb.

(Emlékeztetőül: a Tiszta fotográfia: a hibátlan, tökéletes fénykép)

Az eredmény: szokatlan, a „normális" fényképezési technikákkal nem elérhető, s ezért 

meghökkentő képek. A fénykép-látványt radikálisan elszakítják valós alapjuktól: autonóm 

látványt alkotnak.

A szellemi-művészetidelógiai háttér: dada, szürrealizmus, futurizmus, konstruktivizmus, 

Bauhaus



1. Antonio Giulio Bragaglia (1889-1963):  futurista fotódinamizmusa (1911-1913): 

bemozdulás

Marinetti támogatja, a többi futurista elhatárolja magát tőle. Bragaglia viszont minden más 

fotográfiai nyelvtől elhatárolja magát: 

A kronofotográfia (Marey) olyan órához hasonlít, amelynek mutatója ötpercenként ugrik 

egyet (a mozgás fázisait rögzíti egy képen) (Zárójelben: Marcel Duchamp: Lépcsőn lemenő 

akt, 1912 ihletője: Marey munkássága) A kinofotográfia (mozgófilm) csak a perceket mutatja.

A fotódinamika viszont a végtelenségig mutatja a mozgás legkisebb részleteit is. 16 db. Ilyen 

képet adott közre. 

Bragaglia vonzódott a misztikumhoz: az aurát akarta megörökíteni. 

Képcímei/témái: Csellózás, Fűrészelés, Helyzetváltoztatás, Az üdvözlés stb.

1932, Trieszt: Futurista fotókiállítás (állítólag) tele volt bemozdulásos képekkel – de ezeket 

nem ismerem

Nálunk kései (mai) utódai: Tóth György, Baranyay András

2. Alvin Langdon Coburn (1882-1966) a 10-es években két irányban is továbblépett az 

absztrakcióban, megelőlegezvén a 20-as 30-as évek látásmódját:

- Vortográf képek 1917 körül. (vortex: kavargás, örvény. Vorticizmus: az angol dada) 

Vortoszkóp: három tükörből álló kaleidoszkóp. A síkban leképzett fotólátványnak semmi 

„valós" megfelelője nem volt. A fotogram ezt a logikát vitte tovább.

- Az ezer ablak háza, 1912: az extrém nagylátószögű (lyukkamera) felülnézet „torzításának" 

kreatív alkalmazása

3. Christian Schad (1894-?) : Zürich, dada: 1918: fotogram (sík tárgyak és papír közvetlen 

lenyomatai a fotópapíron). Tzara shadográfoknak nevezte el őket. 180 db. Készült belőlük. 

Talbot és mások is készítettek kamera nélküli felvételeket – de itt már nem az a cél, hogy a 

kép a tárgyra hasonlítson

- hanem hogy a látvány kvázi „mechanikus", automatikus lenyomata szülessék meg 



4. Moholy-Nagy László (1895-1946), grafikai fotóhasználat és fotogram (utóbbiban 

előrelépés: immár háromdimenziós tárgyakról készültek)

Eredetileg jogásznak készül, de nem fejezi be: képzőművész: a Bauhaus kiemelkedő alakja. 

Területei: tipográfia, grafika, díszlettervezés, film és fotográfia. 

1919 novemberében Bécsbe, majd Berlinbe emigrál. 1922-ben (27 éves) Gropius meghívására

a weimari, majd a dessaui Bauhaus tanára. 

1925-ben jelent meg a Festészet-Fotográfia-Film c. könyve, melyben hitet tesz a kamera 

nélküli felvételek (fotogram), a montázs, a texturális fotó, szokatlan perspektívák  és a 

fénykép grafikai kiegészítése mellett. 

1933-ban (Hitler elől) előbb Hollandiába, majd Angliába, 1937-ben Amerikába emigrál.: a 

chicagói Új Bauhaus tanára (később Institute of Design). 

Nem tartotta magát fotográfusnak (nem is volt az: gyorslaborokban hívatta elő a negatívjait, 

és a képeit is mások nagyították)

A fotóelméleti munkássága mellett a 20-as 30-as években készült fotogramjai, montázsai és 

felülnézeti képei a jelentősek. Portréi, aktjai: felejthetők. 

Amerikában felhagy a fekete-fehér fényképezéssel, és az akkor megjelent Kodachrome 

(színes dia: máig a legtökéletesebb) technikával fényképez, többnyire emlékképeket 

5. Man Ray (1890-1976), szolarizáció, fotogram

Philadelphiai festő és szobrász, New Yorkban Stieglitz-től megtanul fényképezni (hogy 

reprózhassa a saját munkáit). Barátságot köt Marcel Duchamp-mal, és 1921-ben Párizsba 

költözik, ahol sikeres portréműtermet nyit.

Fotogramjai (rayográfok) Moholy-éhoz hasonló formavilágú fényjátékok

Szolarizált képei: (tkp. a Sabattier-effektuson  – utólagos megvilágítás/átfordítás – alapulnak):

teljesen egyéni, finoman kidolgozott alkalmazása egy (a fotogramhoz hasonlóan) primitív 

technikának.

1934: The Age of Light (A Fény kora) c. albuma: képei többnyire érzéki, erotikus, továbbá 

grafikai hatásúak (aura).



6. John Heartfield (Helmut Herzfeld, 1891-1968): montázs

Munkás-kezeslábasban járt: ő nem művész, hanem szerelő (montázs: összeszerelés)

Legitim a mások által készített „talált fénykép" beépítése a saját képbe

Berlini dadából indul, majd kommunista lesz. „Használd a fotót fegyverként'"

Munkás Képes Újság illusztrációi-címlapjai a 30-as években: Diagnózis (1935), Genf (1932)

7. Alexander Rodcsenko (1891-1956): montázs, szokatlan perspektívák

20-as 30-as évek: Illusztrációk (montázsok) Majakovszkij: Erről c. költeményéhez (1923)  

Telefonáló nő (1928), Sofőr (1933)

A cserélhető optikájú kisfilmes gép (Leica: 1925, fix optika, 1930: 35 – 50 – 135 mm. 

Contax: 1932), ill. a Rolleiflex (1929) hozzájárult a szokatlan perspektívák alkalmazásához: a 

gép elszakadt az állványtól, és lehetetlen volt az optika fölfelé tolása, a perspektívakorrekció.  

El Liszickij (1890-1941): montázs

a sztálini propaganda szolgálatában

Egyébként mindketten konstruktivistaként kezdték

Nálunk – érthetően – Kassák és köre  alkalmazott montázsokat, továbbá Vajda Lajos. 

1929: Az Új Fotográfia című hatalmas nemzetközi kiállítás Stuttgartban (vándorkiállítás: 

Berlin, München, Bécs, Zágráb, Bázel és Zürich is bemutatja). Az amerikai anyagot Weston 

és Steichen válogatta, Weston írta a katalógus előszavát.

A párhuzamos filmfesztiválon avantgárd némafilmeket mutatnak be: Jean d'Arc (Carl 

Dreyer), Tengeri csillag (Man Ray), Patyomkin páncélos (Eisenstein), Ember a felvevőgéppel 

(Vertov)

Az itt látott filmeknek és a személyes találkozásoknak nagy szerepük volt az új fotografikus 

látásmód elterjedésében.  



Magyarországon – kissé megkésve – Pécsi József, Escher Károly, Bárány Nándor, Hevesy 

Iván és Vadas Ernő követték az Új Látásmódot.

Nem közvetlenül, de e törekvésekhez kapcsolódik:

Frantisek Drtikol (1883-1961): konstruktivista, éles fényhatásokon alapuló akt-tanulmányok

(10-es évek második fele és a 20-as évek)

Érdemes (és érdekes) lenne megnézni a fasizmus-nácizmus fotóművészetét (ha volt ilyen), 

de erről sajnos semmit nem tudok. 

Leni Riefenstahl művészete is megérne egy misét – de ezt meg, sajnos, nem tudom 

illusztrálni. Mindenesetre varázslatosan kezelte a kamerát (a filmkamerát is). Eszményített 

emberszobrai Robert Mapplethorpe alakjait előlegzik meg, jóllehet egészen más ideológiai 

töltéssel.

Értékelés: 

az Új Fotográfia: a művészi-politikai izmusok jegyében fogant, grafikai indíttatású fotográfia, 

maradandót csak a szokatlan nézőpontok elfogadtatásával hozott: ma  már – főleg a 

dokumentarizmus, a nagyvárosi-utcai fotó – még az emberábrázolásban is bátran alkalmazza 

az extrém perspektivikus hatásokat. 

A fotogram, szolarizáció, fotómontázs stb.: ma már inkább csak játék. Minden tanuló vagy 

éppen alkotói válságban lévő alkotó kipróbálja őket egyszer. Az ok: tkp. idegenek a fotográfia

„természetes" nyelvétől. Manapság a digitális fotográfiában köszönnek vissza hasonló 

képlátások. 

Viszont: a fotó magas szintű grafikai alkalmazása (borítók, plakátok, sajtó, reklám) és az a 

tény, hogy elismert festők magától értetődő módon használták egyik kifejező eszközükül: 

elősegítette a fotó megbecsültségét a művészettörténeti szakmán belül is.

2. Dokumentarizmus és az igényes sajtófotó

Elvi megfontolások:



Tulajdonképpen kívül esnek a fotóművészet történetén, lévén –  testvéreikkel: a reklám- és 

divatfotóval együtt – , mert alkalmazott műfajok: a politikai döntés/bírálat és a szociológiai 

tényfeltárás, ill. a tömegtájékoztatás szolgálatában állnak.

De: legrangosabb képviselőik, ill. nagy korszakaik megújították a fotográfia formanyelvét 

(kamera-szintaxis), kiemelkedő alkotásaikat (különösen a vintage printeket) a gyűjtemények, 

galériák és gyűjtők műtárgyként kezelik

A kép rövidebben és meggyőzőbben mond el egy bonyolult sztorit vagy összefüggést, mint a 

szó, a verbális közlés – épp ezért alkalmazzák őket. 

A dokumentum-fotó nem azonnali, hanem későbbi fölhasználásra (vagy ennek kétséges volta 

esetén: az utókor számára) készül. Legjellegzetesebb művészi igényű megjelenési formája a 

rendszerint hatalmas anyagból utólag megszerkesztett válogatás, a tematikus album.

A sajtófotó gyors, friss, meghökkentő, hatásos kell legyen – gyakran akár a téma alkotói 

"megerőszakolása" árán is (Robert Capa). Kiveszőben lévő, adekvát formája: a fotóesszé és a 

képriport.

Mindkettő (a dokumentum- és a riportfotó) középpontjában az emberábrázolás és a 

történetelmesélés („Picture Story”) áll, de máshol vannak a vizuális hangsúlyok.   

A dokumentum rendszerint statikus (egymásra utaló, megerősítő motívumok), a riport inkább 

dinamikus (ellenpontozó) képi fogalmazású 

- a dokumentum előre- és visszautal a történtekre, a környezeten, tárgyakon, ruhán, arcon, 

gesztusokon mutatva meg őket, míg a riport a "pillanatba", egyidejűségbe sűríti.

Kommunikációs hatásuk a nézőben keltett biztonság érzésén alapul: valaki, a fotográfus 

helyettem meglátott és most megmutat valamit: "De kár, hogy nem voltam ott!", ill. "De jó, 

hogy nem voltam ott!" (katasztrófák, háborúk, nyomor, kábítósok stb.). 

A dokumentarista által sugallt alkotói önkép: "Én csak megfigyelő vagyok! Ismerem ezeket az

embereket, de azért kívülálló vagyok" 

A riporter: "Mindenütt ott vagyok, ahol történik valami! Bárkivel!"

Aztán mindketten hazamennek – abba a biztonságos közös világba, amelyben a néző is él.



Mindezek miatt a dokumentum- és a sajtófotó nemcsak a témája, hanem az alkotói/befogadói 

attitűd okán is különösen alkalmas a morális/verbális diszkussziókra – melyek gyakran 

háttérbe szorítják az esztétikai, vizuális értékeléseket. Pedig minden fénykép: vizuális 

kijelentés, bármennyire zavarja is ez az irodalmár indíttatású teoretikusokat (Benjamin, 

Sontag, Barthes).

A dokumentarizmus és a 19. sz.-i felfedezők

A dokumentarizmus jellegzetesen 20. századi műfaj: a szociológia és a kultúrantropológia 

tényfeltáró, rendszerező és ezek nyomán társadalomtervezési feladatokat kijelölő 

törekvéseihez kötődik. Bármennyire hangoztatja is semlegességét és kívülállását, a 

dokumentarista mindig értékelkötelezett: épp azért mutatja be a tényeket, hogy elősegítse 

megváltoztatásukat vagy éppen megmentésüket, de legalábbis hogy befolyásolja a róluk való 

gondolkodást, értékítéletet.  

Voltaképpen a modern, ipari- és tömegtársadalom emberi ellentmondásaira hívják föl 

mindenütt a figyelmet, de van egy nagy különbség. 

- míg Amerikában kormányzati szervek és karitatív szervezetek megbízásából dolgoztak a 

dokumentaristák, abban a tudatban, hogy munkájuk hatására a rendszer korrekciója minden 

bizonnyal megtörténik (reformerek)

- Európában (különösen a középső és keleti részein) és Latin-Amerikában többnyire ellenzéki 

politikai mozgalmak szolgálatában álltak, a tehetetlenségnek és fölháborodásnak azzal az 

érzésével, hogy az egész rendszert úgy, ahogy van, föl kell robbantani, különben nem történik

semmi (forradalmárok)

Van még egy  az előzővel tyúk-tojás viszonyban lévő  fontos különbség az amerikai és az 

európai dokumentarizmus között: az amerikai a Tiszta fotográfia (nagy formátum, időtlen 

kép) formanyelvén fogalmaz, az európai az Új fotográfia dinamikus nyelvét használja. 

A 19. század "dokumentarizmusa" egészen más indíttatású volt, mint a modern 

dokumentarizmus: a földrajzi/katonai/kulturális/történeti felfedezésekhez kötődött: ismeretlen 

tájakat, kultúrákat mutatott be, hazaiakat és külföldieket egyaránt. Ezek tkp. fotográfiai 

útleírások voltak, s többnyire egyazon személy volt az utazó-felfedező és a fotográfus. A 



dokumentarizmust mint sajátos fotográfusi attitűdöt tehát helyesebb fönntartani a 20. századi 

törekvések számára – a régieket pedig nevezzük fotográfus felfedezőknek.  

A kétféle (a felfedező és a dokumentarista) attitűd szemléltetésére jó példa az amerikai 

indiánok megfényképezése:

az 1870-es--80-as  évek katonai, vasútépítő, néprajzi expedíciók tagjaiként: 

Alexander Gardner (1821-1882), 

Timothy H. O'Sullivan (1836-1908), 

John K. Hillers (1842-1925)

1900-30: piktorialista, erősen idealizált ábrázolások: 

     

Carl Moon (1879-1948): szép, egyéni portrék

 Edward S. Curtis (1869-1952), a "Főnök": 

1907-30 között 20 kötetben jelentette meg "Az Észak-Amerikai Indiánok" c. albumait:

2,222 fotogravür; az előszót Theodore Roosevelt elnök írta

Nyolcvan törzset keresett föl, 40 ezer felvételt készített.

Fölcsíptethető, orrba való csontdíszeket és hosszú varkocsú parókákat is vitt magával, 

a nagyobb hitelesség kedvéért... 

Az indiánokban "egy eltűnő fajt" látott, nem pedig hús-vér embereket. 

Tkp. a késői piktorializmus képviselője: szemléletében és esztétikájában is korszerűtlen, 

erőszakoltan hagyományőrző.

Érdekes és tudomásom szerint nem megírt analógia: nálunk az ún. „magyaros stílus” (Balogh 

Rudolf és követői) ugyanebben a szellemben fényképezték-idealizálták a magyar (sokszor 

valójában sváb vagy palóc) falut.

A klasszikus Dokumentarizmus

1. Lewis W. Hine (1874-1940), a nagy előfutár

Chicagóban, Columbiában és New Yorkban szociológiát tanult: "fotó-interpretációnak", 

"emberi dokumentumnak" nevezte fényképeit



1904-9 között az Ethical Culture School (New York) számára, ahol tanár volt, 3,800 felvételt 

készített az Elis Island-re érkező friss bevándorlókról

1908-18 között a National Child Labor Committee számára a gyerekmunkát dokumentálta

az I. vh-ban az amerikai Vörös Kereszt munkáját dokumentálta

1920 után különböző karitatív programokat népszerűsített fényképeivel

1932-ben jelent meg a Men at Work (Emberek munkában) c. albuma, az Empire State 

Building építéséről (a GEH 500 felvételt őriz) (5x7 incses kamerát használt, ritkábban 4x5-ös 

Graflexet) Nem a szenzációra törekedett: csupán embereket fényképezett, akiknek a munkája 

történetesen eléggé veszélyes.

Európában úgy jelentek meg a képei mint az amerikai avantgárd legújabb törekvései – a 

Tiszta Fotográfia képfelfogása érezhetően hatott rá.

2. Margaret Bourke-White (1904-1971): "egy dinamó ugyanolyan szép, mint egy váza"

1927-ben Cleveland-ben kezdte mint reklám- és ipari fényképész

1930-ban az induló Fortune magazinhoz elsőként szerződtette Henry Luce: Bourke-White 

New Yorkba költözött

1936-ban Luce fölbuzdulva a Fortune és a Time sikerén, elindította a LIFE magazint (hetente 

jelent meg): Bourke-White a négy állandó fotós egyike lett: fotóesszéi nagy sikert arattak –  

pl. a montanai Fort Peck víztárazó építését úgy mutatta be, hogy az ott dolgozók életéről 

(nemcsak a munkájukról) készített képeket

Szeretett utazni is: járt a Szovjetunióban (1934: fotogravür-portfólió), Németországban, a II. 

h-s csapatokkal Olaszországban, aztán Indiában, Pakisztánban (Félúton a Szabadság felé) 

3. A Resettlement Administration és a Farm Security Administration programjai: 1935-

1944

A dokumentarizmus kifejezést eredetileg független európai filmesek használták önmagukra a 

30-as évek derekán, megkülönböztetésül a "szép" filmeket gyártó kommersztől. Ugyanebben 

az időben Amerikában is történt valami:

1935-ben Franklin D. Roosevelt elnök életre hívta az Újratelepítési Kabinetet, melynek célja: 

állami segélyt adni a nagyüzemi termelés következtében földjükről elűzött farmereknek. (A 

Sz.U.-ban másképp oldották meg a "kulákkérdést".) A Kabinet vezetője Rexford G. Tugwell 



mezőgazdasági államtitkár, korábban a Columbia Egyetem közgazdász professzora lett. 

Tugwell megbízta korábbi tanítványát és kollégáját, Roy E. Strykert a Történeti Szekció 

vezetésével; Stryker nagy szabású fotódokumentációs programba kezdett: nemcsak a Kabinet 

munkáját, hanem a segélyre szorulók életkörülményeit is dokumentálták.

1937-ben a Kabinet a Mezőgazdasági Minisztérium része lett, FSA néven; 1944-ben az írott 

és fotós dokumentációt át kellett adniuk a Háborús Információk Hivatalának. Stryker joggal 

tartván tőle, hogy a Hivatal a túlságosan pesszimista, nem éppen a háborúra buzdító anyagot 

megsemmisíti, saját szakállára a New York Public Libraryban letétbe helyezte a fotók 

értékesebb részét.    

A program kb. egy tucat jobbnál jobb fotóssal dolgozott; közülük kiemelkedik kettő:

Walker Evans (1903-1975):

8x10-es kamerával járta az országot

az FSA-nak csak 18 hónapot dolgozott, mert nem jött ki Strykerrel, de a koncepció 

kialakításában és a program elindításában nagy szerepe volt

1938: American Photographs, 1941: Let Us Now Praise Famous Men (Dél) albumai

Dorothea Lange (1895-1965)

portréstúdiója volt San Franciscóban; a Válság alatt megrázta a munkanélküliek, 

hajléktalanok látványa: elkezdte őket fényképezni. 1935-ben kiállította: ezt látta Paul S. 

Taylor, a Kaliforniai Egyetem közgazdász professzora, aki fölvette Lange-et a 

mezőgazdasági munkaerőpiac problémáiról szóló jelentése illusztrálására – gépírói 

státuszban, merthogy olyan kategória, hogy fotós, nem létezett a programban. A cél: "emberi 

arcot adni a statisztikai adatoknak".

Ezt a jelentést látta Tugwell és Stryker, és meghívták Lange-et: dolgozzon velük

Lange az f/64 filozófiáját követve nagy, 8x10-es kamerával készítette, meglehetősen közelről,

a felvételeit – szinte belemászott modelljei arcába

4. A Változó New York

Berenice Abbott (1898-1991)



1929-ben otthagyta Párizst (Man Ray stúdióját), és – Atget hagyatékával együtt – visszatért 

Amerikába, New Yorkba. 

1935-ben a Federal Art Project Változó New York szekciójának vezetőjévé nevezik ki; 1939-

ben jelenik meg ugyanezzel a címmel az albuma

Nagy formátumú géppel, sokszor madár- vagy békaperspektívából fényképezi a Várost, 

melyet "a 20. század legjellegzetesebb jelenségének" tart

A New York-i Fotóliga: Aaron Siskind (1903-1991) vezetésével alakult: fénykorában közel 

200 tagja volt, akiket Siskind és mások tanítottak fényképezni, kiállításokat rendeztek, a 

munkákat megbeszélték stb. Többnyire első generációs zsidók voltak, nagy szociális 

érzékenységgel és kíváncsisággal

a 30-as évek második fele: Harlem Document program (1940-ben állították ki a legjobb 

darabjait)

Andreas Feininger (1906-1999)

Németországban tanult meg fényképezni: építészetet tanult

a nácik elől Franciaországba, majd Svédországba, végül Amerikába menekült

különböző fotóügynökségeknek dolgozott (1943-1962 a LIFE munkatársa)

szabad idejében járta az utcákat, hogy minden érdemlegeset megörökítsen "a világ 

legnagyobb és legérdekesebb városa" életéből

nem egyes képekben gondolkodott, hanem albumokban: több mint 50 albuma jelent meg

Arthur Fellig, Weegee (1899-1968)

rendőrségi adó-vevője volt az autójában: mindenütt ott termett, ahol valami történt

több, mint riporter: az emberi drámát dokumentálja

4x5-ös Graflexet és vakut használt

Helen Levitt (1913- 2009)



35 mm-es kamerájával a New York-i gyerekeket, játékaikat, rajzaikat fényképezte

5. Európa: Sander,  Brassaï

August Sander (1876-1964): német embertipológia

Profi portréfotós volt. 1910-ben kezdett bele nagyszabású (20 kötetesre tervezett) munkájába, 

melynek tervezett címe: A huszadik század embere lett volna. Szülővárosa, a Köln melletti 

Westerwald típusain kezdte munkáját: 45 különböző társadalmi kategóriába osztotta be az 

embereket (pl. fiatal paraszt férfi, forradalmárok, hivatalnok stb.).

Az első kötet, Korunk arca címmel, 1929-ben jelent meg. A nácik lefoglalták a további 

nyomólemezeket, mert a kötet nem igazolta az árja németekről kialakított képet.

A vállalkozás tkp. nem is dokumentarista volt (a szereplők egyéni sorsa nem érdekelte 

Sanderst), mint inkább a 19. századi értelemben vett „tudományos": karakterológiai, 

embertani, szociáldarwinista. Mégis: az anyagon átüt az Élet, és hogy Sanders nagyon tudott 

fényképezni.

Brassaï (Halász Gyula, 1899-1984):

A párizsi bohém- és művészvilág, az éjszakai Párizs fotográfusa a 30-as években  –  Kertész 

nyomdokain. Hitvallása: „gyakran a leghétköznapibb tények vezetnek el a legkülönösebb 

jelenségekig". 

A klasszikus dokumentarizmus után:

6. „Street Photography", „Available Light Photography" a II. vh. utáni Amerikában

Szemben a klasszikus dokumentarizmus Tiszta Fotográfiai hagyományával (nagy formátum, 

perfekt kép), ez inkább a fotóesszé (fotózsurnalizmus) képi világát viszi tovább – konkrét 



sajtó- vagy más intézményi megrendelés nélkül, „csak úgy", tisztán alkotói szándékkal. Ez 

ugyanaz, amit ma nálunk (szerintem félrevezető módon) „autonóm riportnak" neveznek.

35 mm-es gép, szemcsés (nagy érzékenységű) film, harsány, a fekete-fehér ellenpontjain 

alapuló tónusvilág jellemzi.

Robert Frank (1924-): fotózsurnaliszta, Guggenheim ösztöndíjasként végigfotózta Amerikát 

– ironikus, illúziótlan világ (Párizsban jelent meg: Les Américans, 1958) A következő évben 

megjelent Amerikában is: kritikusai támadták, hogy lejáratja az országot – ismerős...

Roy DeCarava (1919-): The Sweet Flypaper of Life, 1955. Fekete fotós albuma a Harlemről

William Klein (1928-): New York, 1956. Utcagyerekek, erőszak

Lee Friedlander (1934-) : önreflexiók: a médiumra és a fotográfusra

Garry Winogrand (1928-1984): az objektív a fotós szeme – halálakor 2,500 leexponált, de 

előhívatlan tekercs maradt utána, további 6,500 előhívott, de azután le sem kontaktolt, plusz 

3,000 lekontaktolt, de érintetlen, vagyis élete utolsó öt-hat évében cca. 400 ezer kockát lőtt el!

A mélyebb társadalomismeret igénye: 

Bruce Davidson (1933-): középiskolás még, amikor a LIFE közli első fotóesszéjét, 25 évesen 

a Magnum munkatársa. Modelljeivel hosszú ideig szinte együtt él:  11 hónapon át (1958-59) 

fényképezett pl. egy brooklyni kamaszbandát.

Danny Lyon (1942-): 60-as évek végén a motorosokat, texasi börtönöket, hajléktalan 

gyerekeket fényképezett

Larry Clark (1943-): Tulsa, 1971 c. albuma a saját kábítós világát mutatja be

Kiméletlen, tabudöntögető-önreflexív tényfényképezés:

Diane Arbus (1923-1971): törpéket és óriásokat, transzvesztitákat, ikreket fényképez – 

egyfajta pszichológiai realizmus jegyében

Richard Avedon (1923-2004): reklámfotós; portréi kíméletlenül nyersek

Robert Mapplethorpe (1946-1989): a homoszexuális világ provokatív vállalása

Cindy Sherman (1954-): a női  társadalmi szerepek kritikája, kosztümös szerepjátékokkal

Andy Warhol (1928-1987): „a megfelelő helyen kell lenni – alkalmatlan időben".

Annie Leibovitz (1949-): sztárok ironikus szerepjátékai 



Az igényes sajtófotó: fotóesszé, képriport

A sajtófotó sem a rendeltetése, sem a megjelenési formája miatt nem műtárgy: témáját és 

képi fölépítését külső, a képzőművészeten kívüli szempontok határozzák meg, és a nyomtatás 

során óhatatlanul veszít képalkotó értékeiből – a fénykép reprodukciója csupán.

Mégis: az igényes sajtófotó tovább vitt tisztán fotóművészeti értékeket is, és hatott más 

műfajokra is, különösen a dokumentarista képlátásra. Továbbá: a közönség a sajtón 

keresztül találkozik legtömegesebben a fotográfiával mint kommunikációs médiummal, így 

hatással van a befogadói kultúrára.

Technikai háttér:

A fényképet használó sajtó viszonylag újkeletű jelenség: az 1880-as 90-es évek fordulóján 

tökéletesítették annyira az autotíp (rácsfénykép, Halftone) technikát, hogy nagy 

példányszámban és - ami a lényeg - a szöveggel együtt lehetett nyomtatni fénykép-

reprodukciókat.

az autotípia során az eredeti fénykép árnyalatait egy üvegbe karcolt, 20-100 vonal/cm-es 

sűrűségű rácson keresztül fényképezve különböző nagyságú pontokra bontják: az 

egyenetlen feketedéseket (valódi árnyalatok) egyenlő feketedésű, de a szem által 

megkülönbözhetetlen nagyságú és sűrűségű pontokká transzformálják. 

az autotíp nyomósablon a szöveggel együtt nyomtatható, rotációs eljárással

előtte a képes sajtó fametszeteket használt  (az első képes újság a The Illustrated London 

News volt, 1842-től)

A kulcsszó a reprezentáció: bizonyos jelek valami helyett állnak, s így azt fölidézik a 

szemlélőben. A cél: kevesebb és egyszerűbb jelből újraépíteni "ugyanazt". 

A fénykép árnyalatai sem adják vissza, csupán reprezentálják a látvány árnyalatskáláját, a 

szineket is árnyalatkülönbségekre fordítják le – de jóval kisebb a fényképen visszaadható 

árnyalatok száma, mint amennyit a szemünk meg tud különböztetni. 

Az első autotíp fotóillusztrációk a sajtóban:

1880: Daily Graphic: egy nyomornegyed képe (nem ismerem)

1884: Illustrierte Zeitung, Lipcse: hadi tudósítások



1886: Paul Nadar (a nagy Nadar fia) fotónterjúja Michel-Eugéne Chevreul-lel , Le Journal 

Illustré

a gesztus és mimika fontosságának fölfedezése

Analógiák a sajtóban sokszorosított fénykép logikájára:

A helyettesítéses-leegyszerűsítő átvitel áll az összes kommunikációs médium működési elve 

mögött: 

1792: szemafor (Claude Chappe): 196 jel

1830-as évek: távíró (Gauss, Stephenson): 5 mágnestűvel: a tűk sorban az egyes betűkre 

mutatnak

1837: morze-távíró (Samuel Morse, festőművész): 1844-ben Washington és Baltimore között

az első üzemszerű, M.o.-n: 1847: Pozsony és Pest között

1854: David Edward Hughes: betűnyomó távíró

1963: „forró drót” Moszkva és Washington között: „A gyors barna róka átugorja a lusta 

kutyát” (The quick brown fox jumps over the lazy dog” (az angol ábc összes betűje benne 

van)

1863: pantelegraph Párizs és Lyon között (Giovanni Caselli abbé): egy elektromos inga 

„soronként”  letapogatta a képet, a vevő állomáson egy szinkronban mozgó inga fenolftaleines

konyhasóoldatos papírra kirajzolta

1876: Bell-féle távbeszélő. Eredetileg a süketnémák számára láthatóvá tett hang 

foglalkoztatta

1878: Edison föltalálja a hangrögzítést (a távíró-hengeren futó tű sercegése adta az ötletet: 

fordítsuk meg!) Előbb ón-, majd viaszhengert használtak

1887: Emil Berliner: gramofon (a felvétel visszafordítása)

1920: a rádió elterjedése

Érdekes: a hangrögzítés/továbbítás alapnyelve a sztereo (térhatás) lett, míg a 

képrögzítés/továbbítás során épp ezt fokozatosan elhagyták. Valószínűleg az az oka, hogy a 

sztereo állókép nézéséhez segédeszközre van szükség, és egy képpárt egyszerre csak egy 

ember tud megnézni (hiányzik az együttes élmény), a térhatású mozgókép pedig technikailag 

nagyon bonyolult és drága. Kár. Legalább az emlékképekben megmaradhatott volna.



A televízió: 1843: Alexander Bain fogalmazza meg az elvet: a képet sötét/világos pontokra 

kell bontani, és azt elektromos úton továbbítani

1906: katódsugaras letapogatás, 1919: Mihály Dénes betűket és képet továbbított több km-re

1925: megjelenik a katódsugaras képcső. 1936-ban a berlini olimpiát (filmről, pár perces 

késéssel) közvetítették

Fotómechanikai eljárások:

A fotográfia technikai értelemben a reprodukció, a sokszorosító grafika eljárásaiból nőtt ki 

(Niépce), és a fotográfusok mindig is törekedtek rá, hogy grafikai úton sokszorosíthassák a 

fényképet. Kidolgoztak egy sor reprodukciós eljárást, ám ezek az eljárások lassúak, munka- és

időigényesek voltak, csak ívpapírra lehetett dolgozni velük, és a szövegnyomtatástól eltérő 

technikák voltak. Ad analogiam: kódexmásolás, szemben a nyomtatással.

daguerrotíp lemez vésnöki/elektromos úton átalakítva nyomóformává

fotolitográfia: a kőre bikromáttal fényérzékenyített albumin rétegre vitték át a fényképet 

(1855: Poitevin)

fotogravür (heliogravür): bikromátos zselatin aquatinta (aszfaltszemcsés) rézlemezen (1878: 

Karl Klic) Talbot is kisérletezett vele: fekete géz-rács a nagy árnyékfoltok fölbontására 

(elmaszatolódtak) – az autotíp fényrács elődje  

kollotípia: bikromátos zselatin üveglemezen – képeslapok sokszorosítására használták 

(Joseph Albert, 1868) 

Woodburytípia: bikromátos zselatin, ólomlemezbe préselve (mélynyomás) (Woodbury, 

1866): a legtökéletesebb fotóreprodukció

A klasszikus fotós újságírás

Alapelvei: 

a fotográfus és a szerkesztő együtt dolgoznak – nagy a fotográfus szabadsága

a képek nem szövegillusztrációk: a szöveggel legalábbis egyenrangúak

A 20-as évek végén Németország volt a vezető a műfajban: a nagy képes lapok 

összpéldányszáma heti 5 millió, olvasótáboruk 20 millió körül volt.



1933 (Hitler hatalomátvétele) után a szerkesztők és fotóriporterek többsége emigrálni 

kényszerült (zsidó származásuk és/vagy kommunista voltuk miatt): föllendült az angol és az 

amerikai sajtófotó

Berliner Illustrierte Zeitung (1890-től): Erich Salomon (1886-1944)

Münchner Illustrierte Presse (1923-től, Stefan Lorant (1901-1997), a képriport  föltalálója)

Arbeiter Illustrierte Zeitung (1921-től): John Heartfield

Vu (Lucien Vogel, 1928-tól): Capa, Kertész, Munkácsi

Time, Fortune (Henry Luce)

Life (H. Luce, 1936. november 23. - 1972. december 28.): 

Margaret Bourke-White, Bresson, Capa, Smith. Kezdetben 466 ezer példány, öt év múlva 8 

millió előfizető

1965. február 5. Churchill temetése: 17 riporter, a repülőn szerkesztették meg – lepipálták a 

televíziót.

Magnum képügynökség: 1947 április, a MoMa éttermében alakult: Capa, Cartier-Bresson, 

David Seymour és még páran alakították. 

a negatív (a Copy-right) a fotósnál maradt

Kamera-szintaxis:

Kis- és tekercsfilmes gép, nagy fényerejű objetktív (a filmek 6 DIN, 3 ASA érzékenységűek =

5 blendével kevesebb a 100 ASA-nál!): 

1924: Ermanox, f/2-es nyílással (4,5x6-os képméret)

1925: Leica, 30-as évek fejlesztései: cserélhető objektívok, beépített távolságmérő, motor

1932: Zeiss Contax

1929: Rolleiflex

20-as évek: vaku

1948: Hasselblad

II. vh. után: tükörreflexes gépek

Nagy egyéniségek:

1. Dr. Erich Salomon (1886-1944): candid (kíváncsi) fotói



politikai eseményeket, tárgyalásokat fényképezett. Ermanox-szal, majd Leica-val dolgozott: 

mindenüvé beengedték, mert nem zavarta a tárgyalásokat (nem használt villanófényt), s mert 

nagyon elegáns és sima modorú volt. A fasizmus elől Hollandiába menekült; 1944-ben 

Auschwitzban pusztult el.

2. Robert Capa (Friedmann Endre, 1913-1954): a haditudósító 

1931-33: Berlin. Kertész ajánlja be; utána Párizs: Gerda Taro, nagy szerelme nevezi el Capa-

nak (a gimiben nevezték cápának). 1936: Vu megbízásából spanyol polgárháború (egy 

légitámadásban elveszíti Tarót). A háború alatt dolgozott a Life-nak is. Szerelme Ingrid 

Bergmannal. A Magnum egyik alapítója. 1954: Vietnám: aknára lép, meghal. Öccse, Cornell 

Capa (később az ICP alapítója) viszi tovább az ügyeket: Werner Bishoff, W. Eugene Smith és 

mások dolgoznak a hírügynökségnek.

„Ha nem tetszik egy képed: nem mentél elég közel a témádhoz”

3. Henri Cartier-Bresson (1908-?): a „mindent eldöntő pillanat” (decisive  moment)

ő vezette be a teljes kocka (képszélek meghagyása) gyakorlatát – nyilván a szerkesztői 

megvágást elkerülendő

egy Leica, 50 mm-es objektív: ennyi a felszerelés

filmeket is készített, és egyre többet rajzol

„Szinte fáj, ha valamit nézek, és az nem mutatja az aranymetszés szabályait”.

4. W. Eugene Smith (1918-1978): a fotóesszé mestere

1947-55:  a Life fotósa (kb. 50 esszéje jelenik itt meg)

1951: Fonónő c. képe kapcsán Steichen Velasquez, Goya, El Greco nevét emlegette – teljes 

joggal

1956-58: csatlakozik a Magnum-hoz, elkezd dolgozni a Pittsburgh-esszéjén.

képeire a drámai hatás jellemző, amit főleg a világítással ér el, továbbá azzal, hogy

maximalista laboráns volt: néha napokra eltűnt a sötétkamrában, hogy egy-egy olyan 

nagyítást elkészítsen, melyet kiadhat a kezéből 

1972-75: Minimata-esszé: japán halászfalu, ólommérgezés

5. Don McCullin (1935- ): az emberiség lelkiismerete



egy másik maximalista: képein a mélyszürke ezernyi árnyalata dominál (Smith-nél inkább a 

fekete-fehér drámája)

már nem is drámai: inkább tragikus hatásúak

nem moralizál: „szenvtelenül” mutatja a borzalmakat, mintha mi sem volna természetesebb 

náluk – és éppen ez fordul át a nézőben az elviselhetetlenség érzésévé

Szabadúszóként dolgozik: The Observer (1958-65), The Sunday Telegraph (1965-66), The 

Sunday Times (1966-1984): innen eljön, mert nem ért egyet az új szerkesztői politikával 

(Yuppie-mentalitás). Mindenütt ott van, ahol éhség, nyomor, háború van.

1988: Nyitott égboltok c. albuma (tájképek, csendéletek: volt felesége rákban meghalt) 

Később Indiába utazik: nyugalmat keres.

1991: a Golf-öbölbe szeretne utazni, dolgozni, de fölháborítja az előzetes cenzúra

Divatfotó és reklám

A divatfotó a képes sajtó speciális válfaja: nem vélemény-, hanem ízlésformáló. Közeli 

rokonságban áll a reklámfotóval: mindkettő vágyakat, álmokat fogalmaz meg: tárgyak, ill. 

életformák utáni vágyakat.

1. Edward J. Steichen (1879-1973): piktorialista korszaka után „kitanulta” a Tiszta fotográfia 

látásmódját (ezernyi csendélet-tanulmánnyal). Reklám- és divatfotóit a Vogue, a Vanity Fair 

és más lapok közölték. A háború alatt egy kis fotós csapatot hozott létre a Haditengerészeten 

belül: propagandisztikus célzattal. Foglalkozott az új szines technikákkal is. Összességében 

azt mondhatjuk: az első vh. utáni munkássága az amerikai fotó egy erős ágának, a dekoratív 

törekvéseknek magasiskolája.

2. Sir Cecil Beaton (1904-1980): ünnepelt emberek fénycsilingelésben.

3. Nickolas Muray (1892-1965), Victor Keppler (1904-1987): a vérprofik

VI. A magyar fotóművészet történetének vázlata:



Értékrelativizmus:

A magyar fotóművészet történetét kétfelől, kétféle léptékkel közelíthetjük meg:

- az egyetemes fotóművészet felől, annak részeként, mintha ezen belül mondjuk a dán vagy 

az indiai fotóművészet eredményeit mutatnánk be

- önmagában, amihez képest az egyetemes fotótörténet csak külső adalék, utalás, hasonlat, 

nem pedig mérce, amit alkalmasint túl is lehet(ett volna) szárnyalni.

A kétféle megközelítés csak látszólag módszertani – az utóbbi esetben óhatatlanul 

értékrelativizmushoz vezet: a hazai művészeti életben betöltött szerepük miatt fölértékel 

olyan alkotókat és szervező/pedagógus/szakíró egyéniségeket, akik művészként nemzetközi 

mércével mérve jó esetben is csak a másod-harmadvonalba tartoznak. Ez szerintem nem 

helyes – de sajnos ez a gyakorlat. 

Ennek oka egy fura paradoxon: az egyetemes fotótörténet számos magyar, pontosabban: 

magyar származású alkotót tart számon, teljes joggal. Azt mondhatjuk, ebből a szempontból 

a dán vagy indiai kollégákhoz képest kifejezetten jól állunk: Kertész, Brassaï, Moholy-

Nagy, Capa, Stefan Lorant, Munkacsi, Lucien Hervé, Kepes stb. neve nem hiányozhat s 

nem is hiányzik egyetlen komoly fotótörténetből sem, s ez bőven adhat okot a nemzeti 

büszkeségre. (Csak zárójelben e büszkeséghez, némi tűnődés végett: többnyire zsidó 

szármaszású magyarokról van szó, akik a várható faji/világnézeti üldöztetések miatt 

kénytelenek voltak elmenekülni  az országból...). Ugyanakkor nem tartja számon az 

egyetemes fotótörténet azokat a figurákat, akik itt Magyarországon alkottak  számunkra 

jelentős életműveket. A magyar fotótörténetek pedig mintha csak azt bizonygatnák, hogy ez 

méltánytalan. 

Ezt a törekvést messze a legmagasabb színvonalon Kincses Károly képviseli, különösen a 

Fotográfusok Made in Hungary – aki elmet, aki maradt c. könyvében, melynek tétele: akik 

maradtak, ugyanolyan tehetségesek voltak, mint akik elmentek, csak éppen az itthoni 

viszonyok között nem csinálhattak karriert, nem válhattak sztárrá. A fönt említett 

megközelítés egy speciális esetéről van tehát szó: Kincses nem általában az egyetemes 

fotótörténet kiemelkedő alakjaival, hanem „csak” ennek magyar származású nagyságaival veti

egybe a magyar fotótörténet kiemelkedő figuráit – s bár nem törekedett összegzésre 

( kisportrék mozaikjából áll össze a kép), szemlélete ugyanúgy az említett értékrelativizmust



tükrözi, mint az egyéb fotótörténeti munkái (Rosti Pál, Veress Ferenc, Balogh Rudolf stb.) 

vagy a többnyire az ő nyomdokain haladó népszerűsítő összefoglalók (Szarka Klára) és 

mások (Albertini Béla, Tőry Klára, Szilágyi Gábor stb.). 

Hevesy Iván 1958-as összefoglalója elfogult szemlélete miatt (a piktorializmus leértékelése, a 

baloldali, elkötelezett fotográfia fölértékelése) elavult. Miltényi Tibor vázlata az utóbbi hibát 

korrigálja ugyan, de az elsőt kritikátlanul átveszi: elvakult.  

Pedig viszonylag egyszerű volna úgy megírni a magyar fotóművészet történetét, hogy nem 

esünk a kettős mérce hibájába, ugyanakkor nem veszítjük szem elől a saját kultúrtörténetünk 

belső logikáját sem. Ehhez annyi kellene csupán, hogy a számunkra kiemelkedő életműveket,

ill. alkotói korszakokat és műveket a valódi egyetemes fotótörténeti kontextusukba 

helyezzük, magyarán: 

- egyfelől azt nézzük meg, hogy a művek keletkezése idején hol tartott a világ, tehát milyen 

formai és szemléleti kérdések foglalkoztatták akkoriban a fotótörténet meghatározó alakjait

- másfelől pedig azt, hogy a hasonló szellemben vagy stílusban született fényképek máshol 

mikor (hány évvel/évtizeddel korábban) születtek meg. 

Elvileg tehát három eset lehetséges:  

a/ szuverén, erőteljes magyar művészről van szó, akinek külön fejezet/alfejezet jár(na) az 

egyetemes fotótörténetben mint egy irányzat meghatározó figurájának, vagy éppen mint egy 

sehova nem besorolható, ám jelentős életmű megalkotójának. (Egy szintén „kis ország” 

példáját véve alapul: mint Drtikol vagy Sudek a cseheknél).

b/ a magyar művész lényegében együtt haladt-lélegzett kora progresszív törekvéseivel. 

Ezen belül megvizsgálandó, hogy az adott progresszív irányzat élvonalába tartozott-e (lásd a/ 

pont), vagy csupán arról van szó, hogy sajátos helyi-egyéni ízekkel gazdagította ugyan, de 

nem határozta meg, ill. Nem módosította lényegesen a fő trendet – függetlenül attól, hogy a 

maga korában nemzetközileg ismert/elismert alkotó volt-e.

c/ öt-tíz-tizenöt-húsz év lemaradással képvisel egy immár korszerűtlen, letűnt képszemléletet

vagy stílust, nem véve észre (vagy nem véve tudomást róla), hogy a világ körülöttünk már 

máshol tart. Magyarán: provinciális, csak helyi szempontból érdekes jelenségről van szó, aki 

vagy „úgy maradt”, vagy – ami még rosszabb – „eltévesztette a házszámot”. 



Ennek a megközelítési és értékelési szempontnak a figyelembe vételével érdemes szerintem 

végignézni a magyar fotótörténet legkiemelkedőbb alakjainak munkáit.

Szerintem (talán csak a b/ kategóriába tartozó Escher Károly, Bárány Nándor, Máté Olga, 

Kárász Judit esetét leszámítva, bár ők is inkább csak tehetséges stíluskövetők, mint formaújító

művészek) az itthon maradottak a műveik tanúsága szerint (tessék megnézni a művek 

keletkezésének dátumát!) tíz-húszéves lemaradásban követték, másolták a külföldi példákat. 

Igazi formátumos – mondjuk Kertészhez vagy Sudekhez, Bravohoz fogható, hogy ne a fotós 

nagyhatalmakhoz tartozókat említsem  – alkotó (véleményem szerint) egy sem akadt köztük.

Ugyanez mondható el a 19. századi magyar fotográfiáról is: bármennyire csodálja is az ember 

Rosti Pál, Klösz György, Divald Károly, Erdélyi Mór, Veress Ferenc és a többiek munkáját és

erőfeszítéseit a magyar fotográfiai kultúra megteremtéséért, azért Hill és Adamson, Le Gray, 

Du Camp, Cameron, Caroll, O’Sullivan,  stb. teljesítményéhez nem mérhetők. 

Székely Aladár is majd’ félévszázad múltán cselekedte meg, amit Nadar és Crajat megcsinált 

a maga idején.

A festői fotográfia nálunk akkor, a húszas évek végén virágzott (Vydarény, Kerny, Rónai, 

Pécsi), amikor a világ haladottabb részein már jó évtizede a Tiszta fotográfia és az új képi 

látásmód képfelfogása volt napirenden. (Ezzel a megkésettséggel magyarázható – bár 

szerintem nem menthető –  Hevesy Iván megvetése a piktorializmus iránt, amit – immár 

semmivel nem menthető módon – Miltényi Tibor kritikátlanul újraböfög.) Pécsi még a 

modernista akttanulmányiban is olyan, mint egy félszeg Drtikol.

Balogh Rudolf  puszta- és népviseletimádata, a „magyaros stílus” voltaképpen Curtis 

romantikus-piktorialista indián-képeinek magyar megfelelője (akár tudta ezt, akár nem) –  

már a maga korában és a szociofotóhoz képest is merő anakronizmus és giccs az egész. Hova 

lett Balogh első világháborús realizmusa?

Kassák, Lengyel Lajos, Vajda Lajos  aktivista grafikai képfelfogása lépést tartott ugyan a 

korabeli törekvésekkel, de ennek meg épp a fotográfiai hozama erősen kétséges: mint volt szó

róla, inkább az alkalmazott grafikai nyelv megújítása volt ez, semmint a fotográfiáé. 



A dagerrotípia Magyarországon:

Szinte hetekkel-hónapokkal a nagy találmány bejelentését követően már nálunk is megjelent: 

előbb csak rövid hírként, érdekességként,  majd egy magyar nyelvű ismertetés Bécsből 

(Zimmermann Jakab), s aztán föltűntek a mesterek is. Korabeli magyarországi művelői 

(Marastoni Jakab, Tarsch Ferenc, Kawalky Lajos stb.) nem voltak semennyivel rosszabbak 

(sem jobbak) a műfaj többi alkotójánál: mint már volt szó róla, nem is lehettek: egy 

dagerrotípia vagy sikerül, vagy nem; az alkotói tehetségnek a technikai megkötöttségek miatt 

úgyszólván semmi tere nincs. Fönnmaradt dagerrotípiáink becses értékei a magyar fotográfia 

kultúrtörténetének.

Utazó-felfedező fotográfusok:

talbotípia, kollódiumos üvegnegatív, albumin

Rosti Pál (1830-1874): Eötvös József és Trefort Ágoston is sógorai

18 évesen a forradalmi Károlyi huszárezred tagja; emigrálnia kell

26 évesen beutazza Latin-Amerikát; a képek után készült metszetekkel illusztrálja 

könyvét (Uti emlékezetek Amerikából, 1861)

Kincses Károly írt róla

Divald Károly (1830-1897), eredetileg gyógyszerész

Felvidék; kollotípia

Minden tárgyi emléket igyekezett összegyűjteni

Plank Ibolya írt róla

Klösz György (1844--1913), szintén gyógyszerész

Pest-Buda, fotólithográfia

Orbán Balázs (1829-1890), a „szegény báró”.

Kossuth emigráns köréhez csatlakozik, 1859-ben tér haza

Székelyföld

Veress Ferenc (1832-1916)



Erdély első fotóműtermének tulajdonosa, 

heliochrómia: általa kidolgozott szines eljárás (direkt pozitív)

Kertészkedik is

Kincses írt róla

Összefoglalva:

- tehetséges és szorgalmas fényképészek ugyan

- de nem érik el a legnagyobbak színvonalát 

- részben a témájuk miatt sem: pl. nem annyira érdekes, ill. fenséges nálunk a táj, még 

Erdélyben sem, mint mondjuk Amerikában  

Piktotrialisták

Már az indulásnál tíz-tizenöt év megkésettség

- és ami a lényeg: nálunk a piktorializmus abszolút amatőr volt

1899. október 29-én alakult meg a Photo-Club; 

1904: Az Amatőr c. lapjuk; MAOSZ (Magyar Amatőrök Országos Szövetsége)

Székely Aladár (1870-1940)

Nadar megkésett utódja

Pécsi József (1889-1956)

reklámfotó; félszeg Dritikol

Balogh Rudolf (1879-1944)

a riporterek atyja -- a magyaros stílus elindítója: Curtis világához hasonlóan anakronisztikus

Vydarény Iván (1887-1982)

lágy rajz, fényjátékok

Kerny István (1879-1963)



bennragadt a piktorializmusban

Tiszta fotográfia (Új tárgyiasság)

Angelo (Funk Pál, 1894-1974)

profi arcképfotós is (450 ezer embert fényképezett meg)

Rónai Dénes (1875-1964)

folthatások

Máté Olga (1878-1965)

piktorialista emberábrázolóból váltott át; a vonalak mestere

Új grafikai látásmód

Escher Károly (1890-1966)

elbillent nézőpont, rálátás; a tömegek és az egyén szembeállítása

Bárány Nándor (1899-1977)

optikus mérnök is; fotográfiai paradoxonok, nonszenszek 

Csörgeő Tibor (1896-1968)

fotópedagógus, szakíró; rengeteg kiállítást nyert. Jó szemű amatőr

Haller F. G. (Haller Frigyes Gábor, 1898-1954)

fotópedagógus, szakíró; rengeteg kiállítást nyert. Jó szemű amatőr

Hevesy Iván (1893-1966)

fotópedagógus, szakíró; rengeteg kiállítást nyert. Jó szemű amatőr

Kinszki Imre (1901-1945)

skurc



Lengyel Lajos (1904-1978)

nyomdász; jó megkésett fotogramok

Vadas Ernő (1899-1962)

piktorialistaként, a magyaros stílusban alkotott -- de néhány műve stílusában is kiemelkedik 

ebből

Dokumentarizmus

a magyaros stílus: népi romantika:  Balogh Rudolf és követői

a szociofotó:

Kálmán Kata (1909-1978)

1929-től Hevesy Iván felesége; közeli arcképek

Kárász Judit (1912-1977)

Bauhasus-tanítvány
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