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2013. február 20.  

Kedves Tibor! 

 

Először is, ha nem esik nehezedre: hívjál Sacinak. Mindenki így hív - csak hót hivatalosan vagyok 

Sándor. 

 

Másrészt: köszönöm az alapos olvasást és a visszajelzést. 

 

A többit beírom a sorok közé. 

 

baráti üdvözlettel: 

 

Saci 

2013. február 20. 10:45  

Kedves Sándor! 

  

Átnéztem a szöveget [a Moholy-könyv kéziratáról van szó – Sz. S.] és az a véleményem, hogy 

összességében egy igen alapos - helyenként talán túlságosan is alapos! -,és igen gondolatgazdag 

könyvet írtál, amihez szívből gratulálok! Véleményem szerint a könyv lényege mélységesen 

aktuális, azaz, hogy a fotó egy abszolút demokratikus és ideális eszköz a vizuális kreativitás és 

intelligencia előhívására és fejlesztésére! (Szerintem az egész középiskolai rajzoktatást erre kellene 

építeni.) 

  

Néhány megjegyzés azért tennék, hátha okosabb leszek a válaszaidtól! 

  

A címben az anti-fotográfia kifejezést használod. Nem lenne pontosabb az anti-piktorializmus? 

Moholy valószínűleg erre gondolhatott, nem? 

 

Nem. A (késő) piktorializmust egyszerűen negligálta: ez a negligálás - a "művészi fotográfia" 

elutasítása - mintegy vízjelként van jelen az írásaiban. A könyvem egyik eredménye épp az, hogy 

ezt kimutattam.   



A nagy-piktorializmus és a dilettáns késő-piktorializmus abszolút eredeti gondolat a részedről! Nem 

kéne ezt pontosabban kifejteni a bevezetőben, hisz ez a te originális felfedezésed, amit súlyos és 

meggyőző érveléssel lehetne csak bevezetni a szakmai közbeszédbe - nem pedig három 

katonás mondattal evidenciaként kezelni. 

 

Ezen elgondolkodom. Bár - mint alább írod is - ezt én egyéb írásaimban bővebben kifejtettem. Úgy 

gondoltam (meglehet: tévesen), hogy itt elég, ha utalok rá, és megadom a forrásokat. 

  

( E témáról mintha már máshol is olvastam valamit tőled, de már akkor sem értettem az érvelésedet. 

Valami olyasmire emlékszem, hogy a nagy piktorializmus azért az autonóm fotóművészet első 

fejezete mert például ekkortól fogva egymás mellé rakták ki a falon a képeket, nem pedig össze-

vissza. Hát, nem tudom... 

 

Ez csak az egyik eleme volt annak, hogy a nagy piktorializmus képviselői tudatosan és közvetlenül 

a korabeli képzőművészetekhez próbáltak kapcsolódni, nem pedig a fotográfiák, a különböző 

fotóhasználatok "művészileg legmagasabbrendű" művelése lenni. Konkrétan: a fotográfiai 

műalkotás mint műtárgy megbecsültségének volt ez a jele - miként maga a fotókiállítás műfaja is a 

nagy piktorializmus érdeme. 

  

Te Sándor, nem kéne ezt újra végiggondolnod...?) 

 

Szerintem nem: végiggondoltam elég rendesen (és kontrolláltam elég sokszor). Működik. :-) 

Szerintem már átküldtem neked A fotográfia elméletei c. könyvem kéziratát; ennek a Fotóművészeti 

látásmódok c. fejezetében (A fotóművészet megszületése..., illetve A magyar paradoxon 

alfejezetekben) olvashatsz erről. Átküldöm még egyszer: inkább 2x legyen meg, mint 1x sem!    

  

Egyébként - ha igazságosak akarunk lenni - a klasszikus avantgárdhoz kapcsolódó fotográfia 

ugyanúgy festészetutánzás, ahogy az akadémikus vagy az impresszionista [is] festészetutánzás volt. 

Ez pedig az avantgárd-festészetutánzás (Moholy, Rodcsenko, Man Ray, Bragaglia stb.). 

 

Ez nagyon jó felvetés! Érdemes lenne kidolgoznod. Nyilvánvaló pl., hogy Moholy a konstruktivista 

(és produktivista) stílusok megfelelőit kereste a fotográfiában - erről valamit prüntyögök is (mások 

esetében is: pl. Bragaglia és Balla kapcsán). Nála, mármint Moholynál azért annyiban mégsem 

utánzásról van szó, hogy ő valamiképp munkamegosztásként fogta föl a dolgot: épp azért üdvözölte 

a fotográfiát, mert az leveszi a fény visszaadásának problematikájának a terhét a festészetről - mely 



így a Moholy szerinti igazi feladatával: a színekkel foglalkozhat.  

  

A hiba - kifejezés konkrétan előfordul Moholynál, vagy ezt Flusser nyomán alkalmazod utólag -

 mint kardinális fogalmat? 

 

Igen, előfordul, mégpedig hangsúlyos módon: idézek is erre vonatkozó passzusokat a 

Hibatan fejezetben. 

  

Mit jelent a kviddiditás? Nem találtam meg az idegen szavak szótárában. 

 

Ez az egyik kedvenc kategóriám. Jelentése kb. minéműség. A középkori skolasztikus esztétika és 

filozófia ugyanis nemcsak a mennyiség (kvantitás) és a minőség (kvalitás) kategóriát különböztette 

meg egymástól, hanem harmadikként fölvetette a kvidditás (minéműség) kategóriáját is. 

Lehetne lényegnek  is fordítani, de az nem elég frappáns. Olyasmire gondolj, mint hogy a fotográfia 

nem egyszerűen minőségi különbségeket hozott be a képalkotásba, mely mennyiségi mutatókban is 

tetten érhető, hanem egyúttal egy teljesen új képalkotási eljárás is, mely lényegében, alapjaiban 

más, mint az előzőek. 

  

 A Kállai-vita fontos fejezet, de aránytalaul túlexponált a szövegben. 

 

Valóban ez a helyzet. "Mentségemre" csak azt tudom fölhozni, hogy szerintem Forgács Éva és még 

Kékesi Zoltán is nagyon elmentek az egész vita alapkérdései mellett - ezeket muszáj volt 

tisztáznom, hogy ebben elhelyezhessem Moholy nézeteit. De szerintem a pontosság és az új 

szempontok fölvetése kárpótolja az olvasót a túlírtságért. 

  

(Erről jut eszembe egy érdekes kérdés. Vajon nem épp a fotó faktúra hiánya 

 

A fotónak is van faktúrája - csak más a kvidditása, mint a festményé (és a grafikáé). Ez a 

fényfaktúra. 

  

okozza - többek között persze - azt, hogy a fotó hamarabb kimerülő képfajta, mint a festmény. Egy 

fotó a falon - bármíly zseniális - egy év alatt unalmas lesz, míg egy Van Gogh remekmű soha nem 

merül ki. 

 

Ezt én nem így gondolom: egy eredeti Ansel Adams, Kertész vagy akár Moholy fotó (különösen 



egy korai fotogram) éppúgy örökkévaló. Mondjuk, talán a "kimerülési faktor" (nevezzük így) 

ezekben az esetekben közelebb van a grafikákéhoz, mint a festménykehez.   

  

Ezért gondolom, hogy a fotónál az album a kép, 

 

Ha ezen azt érted, hogy a fotónál alkalmasint a sorozat, a sorozat képeinek egymásba játszása, 

átsugárzása gazdagíthatja az egyes képeket, nagyjából egyet értek vele. Nagyjából. Azért a 

fotográfiai "remekművek" önállóan is működnek, megállnak a maguk lábán. Lásd Kertész számos 

képét, vagy mondjuk Cartier-Bresson pályaudvaros-tócsás képét stb. Másrészt: a művészi céllal 

létrehozott fotó médiuma nem a nyomdai reprodukció, hanem a szerző által készített/jóváhagyott 

fénykép. 

  

míg a festészetnél egy egyedülálló kép is már abszolut teljesértékű kép.) 

 

Erre már válaszoltam.  

  

Szerintem a szöveg utolsó harmada - a Mikortól fényképezett Moholy?- fejezettől már  tele van 

ismétlésekkel, filológiai aprómunkával körülményes szóstatisztikáva - egyszóval olyan dolgokkal 

amik fárasztóvá teszik, elnehezítik a leendő könyvet. 

 

Valóban kevésbé érdekesek, kevésbé lényegiek, mint az előttük lévők - de szerintem azért nagyon 

fontos részletkérdések. És szerintem a Moholy és a fotográfia viszonyát taglaló kötetben megvan a 

maguk helye - szerényen, a kötet végén.  

 

Ami pedig a "szóstatisztikákat" illeti: ez valóban elég fárasztó olvasmány, nem nagyon olvasóbarát. 

Viszont én nem szeretek mellébeszélni: szeretem alátámasztani szövegszerűen is, amit mondok.  

  

Én ezt kihagynám, s az utolsó három bekezdéssel zárnám a szöveget (a Bármennyire érdekes...-

fejezettől tökéletes a befejezés). 

  

Még egyszer őszintén gratulálok ehhez az alapos és aktuális könyvhöz 

 

Köszönöm szépen, tényleg!  

  

 



- és kiváncsian várom válaszodat a felmerült kérdésekkel kapcsolatban! 

Csősz-miltányi 

 

Csüsz: 

Szilégyi :-)  

  

 

 


