
Szilágyi Sándor levélváltása Beke Lászlóval

Az alábbi elektronikus levélváltásra 2002. július 5-én került sor: Beke László alaposan 

széljegyzetelte a Beszélő júniusi számában megjelent és a július-augusztusi számában 

megjelenendő írásaim kéziratát, melyeket megküldtem neki, én pedig reflektáltam a 

megjegyzéseire. Mivel a közöttünk kialakult polémia a fotográfia s ezen belül a fotóművészet 

20. századi történetének alapkérdéseit érinti, talán közérdeklődésre tarthat számot. A szöveget

Beke László beleegyezésével közlöm; kékkel jeleztem az ő, pirossal az én megjegyzéseimet. 

*

Szia, Laci!

Nemhogy nem bosszankodtam: nagyon köszönöm, hogy ennyire komolyan vetted, amit írtam.

Inkább egy kis szomorúságféle van bennem: a jelek szerint hiába próbálom meg tisztázni a 

dolgokat. Pedig épp azért írtam ezeket (és fogom írni, amig bírom), mert szerintem nagyon 

össze vannak kutyulva a dolgok.

Sajnálom, hogy szinte minden egyes kérdésben ellent kell mondjak neked. Ismétlem: 

szerintem ez annak tudható be, hogy máshonnan nézzük a dolgokat. Szerintem nem a felvétel,

hanem a fénykép a fotóművészet médiuma. Ennyi. De ebből sok minden következik: nagyjából

mindaz, amit leírtam.

Barátsággal ölellek, és dumáljunk, amikor csak tehetjük, jó? Voltaképpen sajnálom, hogy 

annak idején csak úgy messziről szimpatizálgattunk egymással (talán nem utólagos 

belemagyarázás, hogy ez kölcsönös volt). Tudtunk egymásról, de nemigen beszélgettünk. 

Kár. 

Saci 

*

Meghatározások

E lap hasábjain kizárólag a képzőművészet igényével föllépő autonóm fotográfia, magyarán a 

fotóművészet kérdéseivel kívánok foglalkozni. Azt tekintem fotóművészetnek, aminek 

médiuma a fotóműtárgy: a kiállításra és műtárgyeladásra szánt, a szerző által készített (vagy 

általa jóváhagyott) fénykép.



A definició vitatható. Zavar a „fotóműtárgy” szó – akkor már inkább „fotóműalkotás”,

csak az hülyén hangzik.

Műtárgy: tudtommal így nevezik a múzeumokban és a műtárgykereskedésben is. De 

lehet, hogy tévedek.

 Szerintem: ami fotóművészeti szándékkal készül, vagy amit utólag valaki annak tart.

Szerintem ez utóbbi túl tág teret ad a művészettörténészeknek. Így fordulhat elő, hogy 

pl. Muybridge képeit fotóművészetnek tekintsék, holott nyilvánvalóan nem ilyen céllal

készültek. Vannak persze esztétikai jellemzőik – de ez más kérdés.

Ezért nem foglalkozom a digitális állóképalkotással, mert ez a multimédia tárgykörébe 

tartozik: adekvát megjelenési formája nem a fotóműtárgy, hanem a monitoron vagy a 

vásznon, falon, bármin megjelenített virtuális kép (és az installáció), s így egészen más 

esztétikai (szintaktikai) kérdéseket vet föl, mint a fotográfia. Ami pedig az öszvér formációt, a

fotó alapú számítógépes printet illeti: ez nem fénykép, hanem komputergrafika – amivel 

persze önmagában véve nincs semmi baj, csak ne keverjük össze a dolgokat! 

Itt én azt mondanám: minden lehet fotó, ami  fény segítségével készül;  az említettek is

„fotóalapúak”

Te a kiindulás felől közelítesz, én a végeredmény felől: számomra a fotóművészet 

médiuma a fénykép (Print). Nem a nyomdai reprodukció, nem a szitanyomat, hanem a 

kémiai alapú fotográfiai nagyítás vagy kontakt másolat, ill. a direkt pozitív.

Kívül esik érdeklődésemen a „képzőművészeti fotóhasználat” is, az tehát, amikor 

képzőművészek használnak fotót művük nyersanyagaként vagy részelemeként: ez ugyanis a 

grafika és a festészet (határ)területe, 

NEM!!!!!

és semmi köze nincs az autonóm fotóművészethez, a fotografikus látásmódhoz – rendszerint 

nem is saját, hanem talált fotóról van ilyenkor szó. Ez megint csak nem értékítélet, jottányit 

sem csorbítja Moholy-Nagy, Rodcsenko, El Liszickij, Kassák vagy Vajda Lajos montázsainak

és kollázsainak képzőművészeti értékét – csak ne nevezzük fotóművészetnek, mert nem az! 



DEHOGYNEM!!! Az a lényege egyrészt Moholy-Nagynak (nem a montázsnak, 

hanem látványfotóinak és fotogramjainak), másrészt a (képzőművészeti) konceptuális/

médiális fotóhasználatnak, hogy megpróbálja megvizsgálni és újradefiniálni magát a 

fotót és magát a fotóművészetet!!!

Nem, Laci: abszolút nem érdekelte Noholyt és a többieket, hogy mire (lenne) képes a 

fotográfia. Ők éppenséggel a fotográfiai hibák extrém túlzásaival hoztak létre 

egyébként igen érdekes képeket. És többnyire alkalmazott grafikai munkáikhoz 

(plakát, könyvborító és illusztráció) használták.

Másfelől az amatőr fotográfia és a manapság oly fölkapott „privát fotó” kérdései is 

hidegen hagynak: ezek ugyanis nem a fotóművészethez, hanem a fotográfia 

kultúrtörténetéhez tartoznak.

Ez is lehet művészet – más kérdés, hogy Téged nem érdekel (kb 1880-tól kb 1930/40-

ig a fotóművészek fele „amatőr” volt!

Más az amatőr, és más az autodidakta!  Az amatőr klisék alapján, nagy öntudattal 

giccset gyárt. Az autodidakta (pl. Kertész, Adams) nem. Egyébként a legtöbb 

audidakta fotográfus részesült képzőművészeti képzésben – festőből, grafikusból 

nyargalt át erre a területre. Nincs tudomásom olyan amatőr fotográfusról, aki művészi 

értelemben maradandót alkotott volna. A következő cikkemben, a magyar fotóról 

szólván, épp ezt fogom megírni: a magyarosch stílus pápái vagy alkalmazott profik 

(Balogh Rudolf) vagy amatőrök (Dulovits) voltak – semmi kár nem éri a fotóművészet

történetét, ha kihagyják őket.

 Végül, ami talán a legfontosabb: fölfogásom szerint az alkalmazott fotográfia (a sajtó-

és reklámfotó, a természetfotó, a színház-, tánc-, építő- és egyéb művészetek mégoly 

esztétikus dokumentációja és népszerűsítése) sem tartozik a fotóművészet körébe, 

DEHOGYNEM! Csak éppen ezt hivják alkalmazott művészetnek.

Kerekes Gábor ételfotói nem tartoznak bele a fotóművészi életművébe. Szólj, ha nem 

így van.

hiszen ezek médiuma a szaksajtóban és a tematikus albumokban megjelenő nyomdai 

reprodukció, nem pedig a fotóműtárgy. Ráadásul az alkalmazott fotográfiából hiányzik 



minden autonóm művészi alkotás alapja: a szerzői szabadság, hiszen nem az alkotó, hanem 

mások (a megrendelők, szerkesztők, reklámszakemberek stb.) döntik el, melyik a jó kép, s 

melyik nem. Sokkal több közük van a reklámpszichológiához, a hatás lélektanához, mint a 

művészi alkotó folyamathoz.

Tisztában vagyok vele, hogy fölfogásom a mai posztmodern világban konzervatívnak 

számít, de ez egy csöppet sem zavar. Segítségével ugyanis – legalábbis az én fejemben – 

helyükre kerülnek a dolgok: a művészeti ágak közti „határsértések” éppúgy, mint a különböző

fotóhasználati műfajok és alkotói szándékok. Azt tapasztalom egyébként, hogy 

művészettörténész ismerőseim inkább elutasítják, mert túl merevnek tartják ezt a 

megközelítést, míg fotóművész barátaim nagyon is egyetértenek vele, hiszen pontosan tudják:

más az a fotográfia, amit megrendelésre művelnek, s megint más, amit maguknak (és persze 

az örökkévalóságnak). Ugyan kit érdekel, hogy Kerekes Gábor milyen ételfotókat készít, vagy

hogy melyik Bozsó András-fotóból lesz óriásplakát?    

 

Mi a fotóművészet?

Kezdjük az elején: mi a fotográfia? Nem mint művészet, hanem a fotográfia általában. Úgy 

lehetne meghatározni, hogy a fotográfia az emberi kommunikáció olyan formája, melynek 

médiuma valamilyen hordozón (papír, üveg, fém stb.) technikai (optikai és kémiai) úton 

állóképként rögzített hullámmozgás (ezek többnyire fényhullámok, de lehetnek rádió-, 

röntgen-, hő-, UV- és infrasugarak-hullámok is). A bennünket közelebbről érdeklő, művészi 

igényű fotográfia ennek nyilvánvalóan csak egy rendkívül kicsiny szelete: a képzőművészeti 

és a fotográfiai kommunikáció egymást metsző részterülete. A képzőművészet felől nézve: 

olyan műtárgy, amelyet fotográfiai eszközökkel hoznak létre. A fotográfia felől nézve: 

fotóművészet az, ami nem amatőr, de nem is alkalmazott fotográfia. 

A műtárgy engem azért zavar, mert 1) magyarul  hidat, tereptárgyat stb. is jelent   2) 

semmilyen más nyelven nem mondható. Értem persze, hogy Téged mi erdekel: az 

egyedi és a sokszorosított összefüggése. Viszont lehet tudatosan, eleve nyomtatott 

sokszorosításra is komponálni!

Lehet, hogyne lehetne: a reklám- és sajtófotóban stb. ez történik. Nincs is köze a 

művészethez, szerintem.



Szerintem e nagyon egyszerű, kétfelől történő elhatárolás segítségével nemcsak a mai 

fotóhasználat dzsungelében igazodhatunk el, hanem segítségével megérthetjük a fotótörténet 

nagy korszakait, a fotografikus látásmód történeti változásának iskoláit is. Ebben én leginkább

Beaumont Newhall The History of Photography című könyvére támaszkodom, mert az 

általam ismertek közül ez a leginkább „fotósbarát” történeti összefoglaló; mindenkinek csak 

ajánlani tudom. Kiegészítésként érdemes mellé beszerezni a Taschen Photography from 1839

to today, a George Eastman House, Rochester, NY gyűjteményét bemutató könyvét, melynek 

nagyon világos és kiegyensúlyozott a szerkezete, s jók a belső arányai. Mit tudhatunk meg 

belőlük?

Mindenekelőtt azt (legalábbis ha jól olvassuk őket, mert így kimondva nincs meg 

bennük), hogy a fotográfia kultúrtörténete nemcsak térben, de időben sem esik egybe a 

fotóművészet történetével. A fotográfia történetének első félévszázadában ugyanis még nem 

létezett fotóművészet; ez csak az 1890-es években, a piktorializmussal született meg, 

szociológiai és esztétikai értelemben egyaránt. Előtte csupán egyfajta naiv fotóhasználat, 

műkedvelő fotográfia létezett: természetbúvárok, utazók, felfedezők, régészek, majd 

nyomukban a turisták örökítették meg különleges látványélményeiket. Emellett létezett 

egyfajta „alkalmazott” műfaj is: a műtermi fotográfia, amit többnyire önmagukat 

fényképésszé átképző festőművészek műveltek. Festőművészek használtak továbbá fényképet

technikai segédeszközként is, egyfelől mert olcsóbb volt, mint a modell utáni festés, másfelől 

meg pontosabb volt, mint a tanulmányrajz (lásd pl. a vágtató-ügető lovakról készített 

mozgástanulmányokat). De fotóművészet, ismétlem, nem létezett, mert a fotográfián belül 

nem volt mihez képest művészetet űzni – a fotográfia egésze viszont nyilvánvalóan nem 

művészet. 

A fotóművészet megszületése

Fotóművészet az, ami nem amatőr, de nem is alkalmazott fotográfia. A piktorializmus előtt 

azért nem beszélhetünk fotóművészetről, mert az utóbbi kettő: az amatőr és az alkalmazott 

fotográfia sem létezett még. 

És pl. Carroll vagy Hill ?

Ők előfutárok voltak: a fotószecesszió fedezte föl újra őket, addig ismeretlenek voltak.

Nem lévén fotóművészet, nem lévén meg ennek az intézményei. Hill és Adamson pl. a



festményeikhez, vázlattanulmányként, készítették fotóikat. Caroll pedig a viktoriánus 

ajándék album műfajában utazott. (Imádom őket, egyébként, de ez más kérdés.)

Nézzük, mi hozta létre őket – de tartsuk szem előtt, amit a legtöbb történeti összefoglaló 

sajnos nem tesz meg: ez még nem a fotóművészet története! 

A Kodak nevezetes szlogenje 1888-ból („Csak nyomja meg a gombot, a többit bízza 

ránk!”), vagyis a felvétel készítőjétől elválasztott, szolgáltatásként működő fotólaborok 

intézménye (és persze a nyersanyagok és eszközök tömeggyártása) forradalmasította a 

fotográfia kultúrtörténetét. Egyfelől megjelent az emlékképgyártás, melyet úgyszólván 

bármiféle tudás vagy manuális készség nélkül lehet űzni (a mai napig). Másfelől, ennek 

visszahatásaként, megjelent az „igényes amatőrök” mozgalma azok számára, akik továbbra is 

maguk laborálták a filmjeiket és a képeiket: fotótechnikai szaklapok indultak, és sorra 

alakultak a fotóklubok, szalonok, ahol a tagok képei díszítették a falakat, a padlótól a 

mennyezetig. Nos, a fotóművészet mindenekelőtt az amatőr dilettantizmus ellenhatásaként 

született meg. Nem véletlenül nevezték Amerikában fotószecessziónak: a kameraklubok 

világától igyekezett ezzel megkülönböztetni magát. 

De nézzük a másik oldalt is, amelytől szintén elhatárolódott az új művészeti 

mozgalom: hogyan alakultak ki az alkalmazott műfajok? A rotációs nyomda, illetve a 

féltónusos, autotíp fényképreprodukció feltalálása az 1880-as években megteremtette annak 

lehetőségét, hogy a fényképet (pontosabban, hiszen épp ez a lényeg: annak apró rácspontokra 

bontott reprodukcióját) a szöveggel együtt lehessen kinyomtatni; tömegessé vált a fotót 

használó sajtó. A képes sajtó ismét csak a fotográfia kultúrtörténetét (és a befogadás 

pszichológiáját) forradalmasította: ekkor vette kezdetét az a folyamat, hogy az emberek 

jobbára nem eredeti fényképekkel, hanem csupán ezek reprodukciójával találkoznak, azzal 

viszont addig soha nem látott – és azóta is rohamosan növekvő – mennyiségben. Az 

államigazgatási és tudományos (múzeumi) dokumentáció mellett a tömegtájékoztatásra és 

tudományos ismeretterjesztésre, illetve a tömegízlés befolyásolására és a konzumálás 

ösztönzésére használt reklám-, sajtó-, folyóirat- és albumfotográfiát nevezzük összességében 

alkalmazott fotográfiának.

Az immár csak reprodukcióban létező, alkalmazott fotográfia és – másfelől – az ugyan

eredeti fényképeket létrehozó, ám dilettáns amatőrizmus ellenhatásaként született meg a 

piktorializmusban a fotóműtárgy: az autonóm művészeti kiállításra és műtárgyeladásra szánt, 

a grafikai sokszorítás értelmében véve eredeti (korlátozott szerzői példányban létező), 

művészi célú és kivitelű fénykép. S ezzel megszületett a fotóművészet.



Az avantgárd piktorializmus

A piktorializmus, a festészetutánzó fotográfia megítélése nálunk meglehetősen negatív, s 

ennek legfőbb oka, hogy a mai értékelők (például Miltényi Tibor a Progresszív fotó című kis 

könyvében) jobbára Hevesy Iván nézeteit veszik át, kritikátlanul. Azét a Hevesy Ivánét, aki a 

modern magyar fotóművészet létrehozása érdekében, a húszas-harmincas években kénytelen 

volt fölvenni a harcot az akkor már önmagát túlélt, retrográd, ám nálunk még mindig 

uralkodó, másod-harmadrendű piktorializmussal, mely az amatőr mozgalmat, a félhivatalos 

„magyaros stílust” jellemezte. Hevesy indulatos elutasítása a maga korában teljesen indokolt 

volt; az viszont kevésbé, hogy később sem revideálta nézeteit, amikor már nem volt tétje a 

dolognak.

Hevesy ennnél sokkal bonyolultabb – lásd pld. a saját, valamint felesége, Kálmán Kata

éppenséggel „magyarosch” fényképeit!

Tévedés: Hevesy és Kálmán Kata éppen hogy a magyarosch stílussal szemben lépett 

föl: Hevesy a modernista, bauhausos szemlélet jegyében, Kálmán Kata a balra 

elkötelezett szociofotó jegyében. Szerintem egyébként mindketten a másod-

harmadvonalba tartoznak: semmi falrengetőt nem láttam tőlük.  

 Miltényi Tibor kritikátlan, papagájszerű ismételgetéseit viszont nemigen igazolhatja semmi.

Ha ugyanis elfogulatlanul nézzük, a piktorializmus az 1886-os kezdeteitől egészen 

1916—17-ig, a Tiszta Fotográfia megjenéséig kifejezetten pozitív, progresszív szerepet töltött

be. Mindenekelőtt azzal, hogy ekkor született meg a fotóművészeti kiállítás, ahol a képeket 

nem a padlótól a plafonig pakolták a falra, mint az amatőrök klubjaiban és szalonjaiban, 

hanem úgy, ahogyan ma is elvárjuk: egymás mellett, a megfelelő paszpartuban és keretben, 

ügyelve még a fal színére is, s különös gondot fordítva a képek megvilágítására.

Kivéve, amikor pont több sorban rakták fel. (Még Malevics is igy akasztotta a 

festményeit!)

Az amatőr klubokban – hidd el: láttam ilyen felvételt – abszolút össze-vissza, a 

padlótól a mennyezetig voltak fölrakva  a képek. A fotószecesszió külön 

tanulmányokat szentelt a kérdésnek.



De – mint volt szó róla – nemcsak a fotóművészeti kiállítás: maga a fotóműtárgy is a 

piktorializmus szülötte. Igaz, ma már obskurusnak ható, nehézkes kézműves technikákkal 

készültek ezek a képek (olaj és brómolaj, karbon, guminyomat, platinotípia és társaik), s 

úgyszólván tökéletesen elavultak az esztétikai kánonjaik is, de aki látott már eredeti Edward J.

Steichen, Alfred Stieglitz, Clarence H. White, Gertrude Käsebier, Frederick H. Evans stb. 

képeket, az tudja: a fotográfiai nyomat, a manuális fényképkészítés utolérhetetlen művészi-

mesterségbeli szintjét volt szerencséje látni. 

Ami pedig az elavult esztétikai kánont illeti: ezek a maguk korában éppen hogy 

forradalmian újak, progresszívek voltak. Amikor a piktorialisták kivitték a kamerát a 

természetbe, vagyis nem a műtermi, festett hátteret, hanem a természetet használták aktjaik és

portréik hátteréül, vagy amikor elkezdtek esős, ködös és havas időjárási viszonyok közt is 

fényképezni, s olyan témákat emeltek be a fotográfiába, mint a japán tájképként láttatott 

várostájak (kikötők, vonatsínek, épületsziluettek és társaik): ezzel ugyanolyan művészi 

forradalmat hajtottak végre a fotográfiai – s ezzel a képzőművészeti – látásmódon belül, mint 

annak idején a plein air és az impresszionizmus.

S nemcsak a fotóműtárgy és annak méltó prezentációja, de a fotóműtárgy művészi 

reprodukciója terén is máig fölülmúlhatatlan minőségi szintet képviselt a piktorializmus. 

Stieglitz lapja, a Camera Work fotogravűr műmellékletekkel jelent meg, amelyek az eredetit 

megközelítő művészi alkotásoknak tekinthetők – manapság egy-egy Camera Work-

illusztráció dollárszázakért-ezrekért cserél gazdát. (A foto- vagy heliogravűr egy sokszorosító 

grafikai eljárás: az aquatinta, a foltmaratás speciális esete; bővebben lásd erről Aleš Krejča A 

művészi grafika technikái című könyvét.)

Talán jobb lenne itt nem adni tippeket a hiénáknak, legalábbis nem adni 

„árajánlatokat”!

E fotógrafikai műmellékletek tették lehetővé azt is, hogy az utókor megismerje s 

fölfedezze magának a nagy elődök: Hill és Adamson, továbbá Julia Margaret Cameron 

korábban nem publikált munkáit. S azt sem árt tudni, hogy a modern európai művészetet: 

Picasso, Matisse, Rodin, Picabia műveit is ez a fotográfiai folyóirat közvetítette először az 

amerikai közönségnek. A folyóiratban megjelent írások, esszék és tanulmányok is rendkívül 

érdekesek, hiszen a modern művészet és ezen belül az épp csak megszületett fotóművészet 

nagy kérdéseit járják körül. (Lásd minderről a Taschen Alfred Stieglitz: Camera Work  – The 

Complete Illustrations 1903—1917 című könyvét.)    



Van itt azonban egy nagyon érdekes dolog: a lapalapító és szerkesztő Stieglitz úgy 

csinálta végig – jó negyedszázadon át! – a fotószecessziót, a piktorializmus népszerűsítését és 

elfogadtatását, hogy közben a saját munkáiban mindvégig próbált valami mást csinálni, új 

irányokba tájékozódni. 

Pontosabban: végrehajtott egy fordulatot a „realista”, ill. „fotó-fotó” irányában a 

Fedélközzel.

Mintha csak érezte volna, hogy a piktorializmus voltaképpen zsákutca, mert azok a rendkívül 

magas követelmények, amelyeket a fotóműtárgy megalkotása (és annak művészi 

reprodukciója) elé támaszt, nem tarthatók, s hogy a kézműves képalkotás ebben a formájában 

soha nem válhat a fotóművészet „köznyelvévé”. Stieglitz emberi és intellektuális (szerkesztői 

és művészi) nagyságát mutatja, hogy végül éppen ő lett az, aki az új fotografikus látásmód 

első formátumos jelentkezését bemutatta lapjában: 1916 végén és a következő év elején 

közölte egy fiatal fotográfus, Paul Strand munkáit, melyeket „brutálisan direktnek” nevezett –

majd beszüntette a Camera Work-öt.   

Az persze, Neked szóló fintor, hogy éppen  Strand majdhogynem „képzőművészeti 

fotóhasználat”, ugyanis ő és a hasonszőrű  képzőművészek ugyanazokat az esztétikai 

elveket vallották (konstruktivizmus,

Strand és a konstruktivizmus?! Erről nem tudok.

absztrakció, Neue Sachlcikeit etc.) Ez az összefüggés nagyjából a 77-es kasseli 

documentán lett nyilvánvaló (Klaus Honnef)

Ezzel megszületett a modern – immár minden ízében fotószerű, nem pedig a 

festészetet és grafikát utánzó – fotóművészet: a Tiszta Fotográfia. 

Dixit supra.

Nálunk azonban más irányt vettek a dolgok; de erről majd legközelebb.

Fotográfiai látásmódok



Előző cikkemben annak elvi tisztázása után, hogy mi a fotóművészet, s hogy hol van a helye a

különböző fotográfiai képhasználatok között (emlékeztetőül: fotóművészet az, ami nem 

alkalmazott, de nem is amatőr fotográfia), röviden vázoltam azt a folyamatot, ahogyan a 

piktorializmussal megszületett a fotóművészet: a fotóműtárgy, vagyis az olyan műalkotás, 

melyet fotográfiai (optikai és kémiai) eszközökkel hoznak létre, továbbá a fotóművészeti 

kiállítás intézménye. A fotográfia kultúrtörténete felől nézve mindez az 1880-as és ’90-es 

években kialakult alkalmazott szakfényképészet, illetve a szintén ekkoriban szerveződő 

amatőr dilettantizmus elutasítása volt. Nézzük, mi történt ezután!   

Tiszta fotográfia, Új tárgyiasság

A piktorializmus kézműves technikája (a fényképkészítés nemes eljárásai és a fotogravűr) 

túlságosan igényes, munka- és pénzemésztő volt: nem lehetett folytatni. Különösen nem, ha 

meggondoljuk, hogy a nyersanyaggyártás egyre bővülő választékban kínálta a szebbnél szebb,

készen vásárolható, egyszerűen kezelhető és ráadásul biztos eredményt hozó fotópapirosokat. 

Az első világháború táján a fotószecesszió szépségelvű (idealizáló) esztéticizmusa sem felelt 

már meg a korszellemnek. A posztimpresszionista törekvések (fauve, kubizmus, 

expresszionizmus) új látásmódot hoztak a képzőművészetben, s ehhez az öntudatra ébredt 

fotóművészet is hozzá akarta tenni a magáét. Mindez korszakváltáshoz vezetett a 

fotóművészetben. 

A fotográfiai posztimpresszionizmus először 1916–17 táján Amerikában, Paul Strand 

föllépésével, a Tiszta (Pure, Straight) Fotográfia meghirdetésével jelentkezett; legjelentősebb 

figurája a húszas-harmincas években Strand mellett Edward Weston, majd az ő nyomdokaiba 

lépő Ansel Adams volt, de az új szemlélet később olyan személyekre és műfajokra is 

kiterjedt, mint Margaret Bourke-White és W. Eugene Smith fotóesszéi, Minor White, Aaron 

Siskind és Paul Caponigro absztrakt fotói. 

Hát piszok jó lenne, ha ide még legalább a vorticistákat (Coburn) meg a 

bauhauslereket is beirnád (persze, a futuristák is ide tartoznak). És Atget?

Coburn nagyon érdekes, de átmeneti jelenség: 1906 táján már majdhogynem a Tiszta 

Fotográfia nyelvén fogalmaz, amire 1912 táján még rá is tesz egy lapáttal (Octopus), 

ennyiben  ezen irányzat előfutára – majd 1916-ban ő alapítja meg Stieglitzékkel 

szemben (!) a The Pictorial Photographers of America nevű intézményt. Angliába 

költézése után valóban a vorticizmust űzte (ezzel Moholyék fénytanulmányait 



előlegezte meg), azután – tudomásom szerint – fölhagyott a fotóval. Az 1966-ban 

megjelent önéletrajza címlapjául egy olyan önarcképét választotta, amelyen egy 

fotogravür-hengerrel bírkózik... Szóval, jó bonyolult figura, és sajnos nem sokat tudok 

róla. Neked megvan ez az önéletírása? A többiekről később írok.

Az újonnan megfogalmazott kánon szerint a fénykép legyen fénykép, s ne festmény vagy 

szénrajz; a fotográfiának nincs szüksége rá, hogy ezeket utánozza. Az új irányzat tehát a 

piktorializmus tagadásaként határozta meg magát, képviselői elutasították a nemes eljárások, 

a manipulatív fotografikus nyomatkészítés technikáit, ugyanakkor – s ez  nagyon fontos! – 

megtartották a fotóműtárgy kézműves szintű kivitelezésének követelményét. Strand és 

Weston, amig az el nem tűnt a piacról, ragaszkodott a platinotípiához mint a fotográfia 

adekvát médiumához, a többiek pedig ma már szinte elképzelhetetlen szépségeket tudtak 

kihozni a modern zselatinos ezüst fotópapirosokból.

 A perfekcionizmus azonban nemcsak a fénykép előállítására, a printingszintaxisra 

terjedt ki; ez határozta meg a kameraszintaxist, a felvételtechnikát is. Amerikában nemcsak a 

művészi fotográfiában, de sokáig az alkalmazott műfajokban  – a sajtó-, divat- és 

épületfotóban, de még a fotódokumentarizmusban is – alapkövetelmény volt a nagy 

formátum, az állványra helyezett gép, a perspektívakorrekció, vagyis mindaz, ami a 19. 

században a fotográfia természetes „köznyelve” volt, s amit ez az irányzat csupán művészi 

tökélyre vitt.  

Ám nemcsak technikájában és így stílusában volt posztimpresszionista 

A posztimpresszionizmus helyett mondj legalább „impresszionizmus utánit”, mert a 

szó másra van kitalálva.

a Tiszta Fotográfia, hanem egész szemléletében. Képviselői az adott (nem pedig 

megrendezett) látványok: ipari és természeti tájak, az emberi test és arc tisztán vizuális 

absztrakciója – s nem aurája – felé fordultak. 

Esztétikailag ez nem absztrakció, hanem éppenhogy konkretizáció (ami Lukácsnál a 

„különös”)

Nem tudom: szerintem  az aurával szembeállított vizuális absztrakció pontosan leírja, 

amire gondolok. 



Az elvont formaabsztrakciókat elszakították valós alapjuktól, s egymásba játszották őket. 

Weston képein figyelhetjük meg leginkább, hogy a tájat emberi testnek, míg az emberi testet 

tájrészletnek vagy éppenséggel növényi alakzatnak, a paprikát viszont emberi hátnak, a 

káposztát – nos, a káposztát buja női testrésznek látta és láttatta. Nem nehéz ebben 

fölismernünk a szecesszió organikus absztrakcióját és pánerotizmusát! 

Nem annyira a szecesszióé, mint a szimbolizmusé!

Nem tudok róla, hogy Westont a szimbolizmus megérintette volna. A képein 

mindenesetre ennek semmi jele, szerintem.

Emellett a Tiszta Fotográfia új látásmódjába tartozott az is, hogy művelői fölfedezték az 

ember teremtette környezet, a mérnöki alkotások funkcionalista esztétikumát: az organikus, 

kusza, kaotikus formákkal szemben az egyenesek meghatározta síkok racionális rendjét, e 

rend szépségét.

A fősodorral szemben

A Tiszta Fotográfia nemcsak gyakorlatában szakított az impresszionista piktorializmussal; 

művelői – meglehetős tudatossággal – verbálisan, írásaikban is reflektáltak a médium 

sajátosságaira. A Tiszta Fotográfia előfutáraként Frederick H. Evans már 1900-ban, Paul 

Strand rögtön az 1916-os Camera Work-beli jelentkezésekor, Weston is nagyon korán, már 

1922-ben, voltaképpen még az új esztétika jegyében született képei előtt, s Ansel Adams is 

pályája derekán fogalmazta meg először alkotói hitvallását. Mindezt azonban, sajnos, a 

fotográfia technikai zsargonjában tették.

Azért tartom ezt sajnálatosnak, mert így csak most utólag illeszthetjük be ezeket a 

korszak általános művészetelméleti, alkotói és kritikusi reflexióiba. Sem a maguk korában, 

sem az utólagos művészettörténeti összefoglalókban nem kaptak s nem kapnak helyt, mert 

túlságosan szakmai, fotótechnikai volt az a nyelv, amin fogalmaztak. Pedig – amint az például

Werner Hofmann A modern művészet alapjai című kitűnő könyvéből is kiderül – pompásan 

beleillettek volna a korabeli művészetelméleti eszmefuttatásokba, 

Látod? A „maguk korában” is számon lettek tartva  (Duchamp, Brancusi stb. – együtt 

dolgoztak velük!)



Lehet: erről tényleg nem sokat tudok. Mindenesetre: Atget is együtt lógott a 

szürrealistákkal, mégsem volt egy pillanatra sem szürrealista. Weston, Adams, Strand, 

Stieglitz: ők legfeljebb az amerikai modernistákkal lógtak együtt. Európában nem 

vettek (és ma sem vesznek) róluk tudomást a művészettörténészek, sajnos.

amelyek a kézművesség, ipari tömeggyártás és alkotó művészet, művészegyéniség és 

kollektív alkotás, élet (valóság) és elkülönült művészet, organikus és geometriai formák 

märklinelemeit rakosgatták ide-oda. 

Emellett volt egy másik, ennél talán fontosabb akadálya is annak, hogy a fotográfia 

önreflexiója a művészeti közbeszéd része lehessen. Míg a modernista képzőművészeti 

irányzatok mindegyikének az volt az egyik legfőbb gondja, hogy mit kezdjen a reneszánszból 

ránk hagyományozott táblaképpel és a művészegyéniség szerepével, a fotóművészetnek 

éppenséggel a „táblakép”, a fotóműtárgy megteremtése, majd mind tökéletesebbé tétele volt a 

legfőbb ambíciója. 

De itt is van egy törés: Moholy-Nagy, Rodcsenko éppenhogy szakítottak a táblaképpel

– a fotóban is!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

És ugyanazzal a mozdulattal félretolták a fotográfiát mint önálló művészeti formát.

Ráadásul, lévén technikai képalkotásról szó, ez egyúttal a kérdések kérdésévé tette azt is: 

hogyan lehet egyéni ízt, egyéni alkotói stílust megvalósítani a technikai, mechanikus, optikai 

és kémiai folyamatok által. Az alapkérdésekben tehát épp az említett közbeszéd fő 

áramlataival szemben csordogáltak a fotóművészet modernista törekvései és elmélkedései.

S végül, ne feledjük, ezek a reflexiók többnyire Amerikában születtek meg, míg a 

modern művészet és annak teóriái Európában. Egyáltalán: a fotográfia mint új művészeti 

médium is Amerikában nyert először polgárjogot, ott engedtetett be a magas művészetek 

exkluzív körébe. A piktorializmusnak ott alkottak – vagy ott jelentek meg – a legfontosabb 

képviselői, és a Tiszta Fotográfia is tulajdonképpen amerikai stílusirányzat volt.

Európából jószerivel csak az egy szem Albert Renger-Patzschot tartjuk számon az 

irányzat képviselői között (Új tárgyiasság címszó alatt). A nagy formátumú, kissé merev, 

örökkévalóságot sugárzó, táblaképszerű fotográfiai absztrakció Európában kivételes jelenség 

volt. 

Cáfolatként nézd meg Moholy-Nagy könyveit.



Megnéztem. Nincs cáfolat: Moholyt és többieket egész egyszerűen nem érdekelte a 

fotográfia mint olyan. Az igen, hogy hogyan lehet a fénnyel "rajzolni" – de ez 

önmagában még nem fotográfia. Szerintem. 

Itt van a koncepcionális különbség közöttünk: szerinted minden, ami a fényből indul 

ki: fotográfia. Ha művészi céllal készül: fotóművészet. Szerintem: ha művészi igényű 

fénykép születik, az a fotóművészet. A repró, a számítógépes print, a szitanyomat stb.: 

nem fotográfia (amitől még lehet fotót használó művészet). De erről már volt szó.

A posztimpresszionista fotóművészet itt más utakon talált önmagára.

Anti-fotográfia

Az egyik, voltaképpen a fotográfián kívüli irány az volt, amit alkalmazott grafikai 

fotóhasználatnak nevezhetünk: képzőművészek fölfedezték maguknak a fotográfiát mint 

eszközt, és a fényképet gátlástalanul fölhasználták a munkáikban. Egyfelől alkalmazott 

grafikai munkák: plakátok, könyvborítók és illusztrációk születtek talált fotók („objet”-k) 

fölhasználásával és grafikai adjusztálásával (montázs, kollázs), másrészt a legvadabb 

fotográfiai, optikai és kémiai kísérletek útján születtek meghökkentő képek, amelyek a 

fotográfiai hibák (szolarizáció, elbillentett horizont, meredek perspektíva, kinetikus 

fényhatások) extrém fölnagyításával operáltak, vagy éppenséggel a minimumra szorították a 

fotográfiai eszközöket (fotogram). Man Ray, Moholy-Nagy, Rodcsenko, El Liszickij, John 

Heartfield, Kepes és mások nevét említhetném, akikben az a közös, hogy a fotográfia 

önmagában abszolút nem érdekelte őket.

Bocs, de elég lényeges dolgokat kicsit összekeversz és félreértesz. Pl. A montázs a 

kubizmusból jött, de már a dadaisták másra használták stb.

Lehetséges. Én az említettek fotóhasználatáról beszélek itt.

Nevezhetnénk ezt az attitűdöt tehát anti-fotográfiának is. Mindazt tagadták ezek a művészek, 

amire a fotográfia valaha is képes volt vagy képes lett volna. El sem indultak azon az úton, 

amelyen a Tiszta Fotográfia (Új tárgyiasság) képviselői próbálták megújítani a fotográfia 

nyelvét. 

Épp, hogy mindez nekik köszönhető!!!! Olvass oroszokat, Kállai Ernőt stb.



Laci, mondom: ez koncepcionális különbség köztünk, nem tudatlanság. Moholyt, 

Rodcsenkót, Kállai Ernőt, Kepest olvastam, és erre a következtetésre jutottam. 

Szerintem én olvasom jól őket.

Eleve zsákutcának tartották? Meglehet. Igazából nem lehet tudni. Bármennyire is jól 

dokumentáltak az említett képzőművészeti törekvések és a hozzájuk kötődő izmusok, semmi 

jele annak, hogy a legkisebb figyelmet is szentelték volna a fotográfiának mint önálló 

művészeti formának. Mondom: nem ez érdekelte őket.

A dologban egyébként az a furaság, hogy Európában főleg az említett, a fotográfiát 

magasról lepislantó képzőművészeknek köszönhető,

Mert éppen ők értették meg!

Nem: ők mást láttak a fotográfiában. Ready-made, objet, technikai hiba, másfelől meg:

abszolút demokratikus művészi-önkifejezési eszköz stb.

hogy a fotográfiára egyáltalán fölfigyeljenek a galériák, múzeumok és közgyűjtemények 

irányítói, továbbá a művészettörténészek és a műgyűjtők. Hülye a világ, ebből is látszik; de 

mit lehet tenni?     

Személyes-lírai fotográfia

A másik európai – immár nem a fotóművészetet megtagadó, azon átlépő, hanem a 

fotóművészeten belüli – modernista irány egyfajta személyes-lírai fotográfia megteremtése 

volt. Szándékosan nem irányzatról beszélek! Olyan magányos fotósóriások tartoznak ide: 

Kertész, Brassaï, Atget, Lartigue, Sudek, Cartier-Bresson, Koudelka, akiket képtelenség 

közös stílusirányzat alá besorolni. Mi a közös bennük mégis? 

Mind elég más!

Talán csak az, hogy magukra vállalták a reneszánszból ránk hagyományozott művészfogalom 

továbbvitelét. Többnyire öntudatlanul tették ezt, vagy ha úgy jobban tetszik: magától 

értetődően. A képeiken ott is van ennek minden üde bája, különösen ha az előzőekben 

említett, a fotográfia felől nézve kínban kiagyalt törekvésekkel vetjük össze őket.



Lartigue, a csodagyerek, szinte önfeledten lubickolt a kamerája által föltárult világban:

már csak életkori sajátosságok 

Azt hiszem, még 90 éves korában is fényképezett! (levelem van tőle a 70-es évek 

elejéről)

Tudom, Laci, de már a felnőtt kori képei is haloványak. Az igazán zseniálisak az 

abszolút gyerekfejjel készített képei. Te nem így látod?

miatt sem tépelődhetett túl sokat azon, amit (ma már tudjuk) a fotóművészetért tett. Atget-t 

meg, nyilván, hajlott kora mentette meg a tépelődéstől: rendíthetelen szorgalommal 

fényképezte Párizst 18 x 24 cm-es fakamerájával, többnyire hajnalban, amikor a legszebbek a 

fények, és senki nem zavarja abban, hogy a „természet irónja” rajzolgasson. Sudek is, akinek 

jobb karját ellőtték a háborúban (az első, a Nagy Háborúban), s ezért többé már nem tudott 

festeni, fáradhatatlanul járta ódon fakamerájával vagy ormótlan Kodak panorámagépével 

Prága utcáit. S amikor már ez sem maradt, szobája párás ablakán át nézte az anyatermészet 

neki rendelt parcelláját: a kertjét, melyet megosztott velünk csodálatosan puritán és mégis 

(vagy éppen ezért) himnikus képeivel. 

Kertész, tudjuk, egész életében mást sem tett, mint próbálta a helyét, önmagát 

meghatározni a számára adott világban, lett légyen ez Szigetbecse, Budapest, Párizs vagy 

New York; szinte mindegyik képe önvallomás. Brassaï minden finomságot tőle tanult (még az

éjszakai fényképezés technikáját is),

Mindent azért nem (pl. graffiti)

és Cartier-Bresson is őt tartotta egyik mesterének, teljes joggal: Kertész sallangmentes 

rafinériája nélkül ő sem lehetett volna a fotográfia köznyelvének utolérhetetlen mestere. 

Koudelkát pedig a történelem: a prágai bevonulás és a hontalanság tanította meg fényképezni;

igaz: színházi fotográfusként eleve volt szeme a nagy Színjátékra. S hogy ebben hogyan 

érezte magát, erről számkivetett tájai árulkodnak.

Nos, végül ez a lírai-személyes hangvételű fotográfia lett az európai stílus. 

De ez már az 50-es évek!

???



Míg Amerikában a Tiszta Fotográfia örökkévalósága, itt ez a személyes látásmód lett a 

követendő nemcsak a fotóművészetben, hanem az alkalmazott fotográfiában: elsősorban a 

sajtófotóban, de a divat-, reklám- és a dokumentarista műfajokban is. Kiegészítve mindazzal, 

ami a grafikai fotográfiából végül maradandónak bizonyult: az elbillentett horizont, a 

meredek perspektíva és a nagylátószögű objektív perspektívikus torzításai, illetve ezek 

vizuális és pszichés izgalmai. És persze a kis, a Leica-formátum gyorsasága: nem véletlenül 

látta a fotográfia lényegét Cartier-Bresson „a mindent eldöntő pillanatban”. Európában 

valahogy tovább élt a hit, hogy a dolgoknak nemcsak vizuális megjelenésük, de aurájuk, 

rejtett lényegük is van, ami csak kivételes pillanatokban mutatja meg magát, kivételes 

embereknek.

Én Bressont – és még inkább a decisive moment-et – nem   így látom (nem a pillanat 

dönt „el”, hanem a fotós dönt stb.)

Ezt a hitet Amerikában hosszú ideig egyedül az a fotóművész osztotta, aki még a 

piktorialista korszakában kezdett el a valóságlátvány absztrakciójával foglalkozni: Alfred 

Stieglitz, aki 1907-ben szinte kubista módon látta meg egy hajó fedélközének geometriai 

szépségét,

Nem kubista módon!!!

De igen! Nem az ujjamból szoptam: Newhall is ezt írja könyve [History of 

Photography] 168. lapján. De én is így látom. Mi szól ellene?

s aki 1916–17-ben lapjában lelkendezve közölte az új esztétikai kánon képviselőjének, Paul 

Strandnek a képeit – ám végül mégsem ebben az irányban, a Tiszta Fotográfia felé indult el, 

hanem felhőalakzatokat kezdett el fényképezni, azt állítván, hogy ezek a saját érzéseinek 

ekvivalens lenyomatai. 

A mőbiusz-szalag ezzel önmagába zárult: színe és visszája egymásra talált. 

Ami a fotóművészetben azóta történt, voltaképpen ugyanígy az amerikai absztrakció 

és az európai személyesség egymásba játszatása. Hol itt, hol ott, hol meg amott vannak a 

hangsúlyok, persze, s így léteznek egyéni stílusok és ízek – de új fotográfiai látásmód azóta 

sem született. A lényeget tekintve nem is születhetett.  

Hát pedig szerintem De. Mégpedig kb 65-75 között.   



Mire gondolsz?
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