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Kedves Saci! 

  

Köszönöm a gyors és kimerítő válaszokat! Úgy fogadom el ahogy leírtad őket: az 

elméleti embereknél egyátalán nem az a cél, hogy mindenben egyetértsenek, hanem 

hogy világos legyen a másik érvrendszere. Világos lett! 

  

Egyetlen kérdéskörben homályosíts fel légyszíves - mert ott nem lett világos semmi -

 aztán békén hagylak igérem! 

  

Névszerint kik a jó piktorialisták, és kik a gagyizók? Időbe hogy néz ki a dolog? Az 

akadémikus festészetutánzók esetében - Rejlander, Robinson, Von Gloeden stb. - a 

fénykép biztos nem volt még önálló műtárgy? Minden művészeti ág szuverenitásának 

tartalma nem abban áll, hogy saját formanyelvi elemeit kutatja és azokon beszél? Ha 

igen, akkor az impresszionista festészetutánzás mennyiben a fotó saját formanyelvén 

beszélt? A guminyomat mennyivel volt fotószerűbb az akadémikusok composite-

montázsainál? Szerinted a fotóimpresszionizmus és az igazi-fotó meg az új-tárgyias 

fotó ugyanannak a szuverén művészeti ágnak a kétféle beszédmódja csak, nem ég és 

föld?  

  

És végül: hogy lehet anti-fotográfiát űzni hiba-fotográfiával? Fotóval a fotó ellen? 

Nem ellentmondás ez? Nem arról van szó, hogy Moholy fotóval kűzdött a nem-

fotóval szemben - azaz a kísérleti fotót állította az impresszionista fotóhazugság 

ellenében ? 

  

(Bennem úgy áll össze a kép, hogy Moholy valóban negligálja kora 

hazúg piktorialista művészfotográfiáját, és az általa felvázolt fototechnikai 

lehetőségekben véli megtalálni  a fotó szuverén formanyelvét - abszolút helytelenül 

egyébiránt, hisz a fotószerű-fotó nem az általa űzött avantgárdutánzó kísérleti-

fotógráfia, hanem a Strand-féle igazi-fotó, meg a Renger-Patzsch-féle új-tárgyiasság, 

meg a Kertész-féle autonóm-riport, meg az Atget- és Sander-féle autonóm-

dokumentarizmus - szerintem). 



  

Természetesen - ahogy semmi egyébben - ezen a téren sem kell egyetérteni senkinek 

senkivel. Csak azért erősködöm ezen a ponton, mert itt egyátalán nem világos, hogy 

mi is a te álláspontod, és amit eddig olvastam tőled e tárgyban, abból sem értettem 

meg, hogy mit is gondolsz erről valójában. Ezért kérem, hogy foglald össze számomra 

az érveidet ezügyben világosan és röviden - hogy még én is értsem. 

  

Előre is kösz! 

  

Csá-multónny 

 

 

2013. február 21.  

Kedves Saci! 

  

Azt a szöveget amit küldtél [Meghatározások] már olvastam, de a kérdésem lényegére 

nem találtam benne magyarázatot sem akkor sem most.  

  

Leegyszerüsítve ismét felteszem: tényleg azon az állásponton vagy-e, hogy a 

fotóművészet mint saját formanyelvvel rendelkező, szuverén művészeti ág - azaz a 

fotószerű-fotó - a nagy piktorializmusban született meg 

 

Nem: egyáltalán nem ezt mondom!  

 

Azt mondom, hogy maga a fotóművészet mint olyan: vagyis az a gondolat, hogy a 

fotográfiával mint médiummal a festészettel és a grafikával egyenrangú  

képzőművészeti alkotásokat lehet létrehozni, illetve - másfelől nézve - hogy egy 

képzőművésznek lehet a fotográfia a médiuma: szóval ez született meg a nagy 

piktorializmusban. (Voltak elszórt előzmények - de ezeket te is is tudod.) 

 

Arról ekkor még egyáltalán nincsen szó, sőt!, hogy ennek a fotográfiai eszközökkel 

létrehozott művészetnek "fotószerűnek" kell lennie. Épp ellenkezőleg: hisz ettől 

pictorial, festői fotográfia. 

 



Egyébként pedig nem gondolom, hogy létezne bármi olyasmi, hogy "fotószerű fotó". 

A fotográfia egy technikai eszköz(csoport), melyet - sok minden egyéb mellett - lehet 

művészi célra is használni. Ennek, mármint a művészi célra való használatnak a során 

e rendkívül gazdag eszköztárnak más és más elemei (vagy ezek más és más 

kombinációi) kerülnek előtérbe: kinél ez, másnál az, ekkor ez, máskor az (és ezek 

kombinációi).  

 

Nincs olyan, hogy a fotográfia - csakis és kizárólag fotográfiák vannak! Még a 

művészi célú, rendeltetésű, ill. ilyen kontextusban szerepeltetett fotográfiák esetében 

is. 

   

  

(valamikor az 1880-90-es években - föltételezem), 

 

1886 körül: "ekkor jelent meg Peter Henry Emerson Life and Landscape on the 

Norfolk Broads című albuma, negyven platinotípia fényképpel. A fotótörténet úgy 

tartja számon: ezek voltak az első piktorialista művek. Továbbá ugyanebben az évben 

tartotta meg előadását a londoni Camera Clubban 'Fotográfia: festői 

művészet' (Photography: a Pictorial Art) címmel". Erre következett 1892-ben a 

Linked Ring Brotherhood megalakulása Londonban, 1893-ban a bécsi Foto Club 

megalakulása, majd a Stieglitz-elindította Photosecession mozgalom - de ezt 

részletesen megírtam.  

  

nem pedig az 1920-as évek körül Strand, Renger-Patzsch, Weston, Kertész, Atget, 

Sander stb munkáiban? 

 

Itt egybe markolsz minimum két (de inkább több) fotótörténeti stílus kialakulását - 

amelyek egymástól nagyon különbözőek. Persze, van közös vonásuk: ezek már 

modern (modernista) fotográfusok - de nagyon eltérő stílust, esztétikai elveket 

vallottak, ill. valósítottak meg. És az említett alkotók tevékenysége sem a 20-as 

évekre korlátozódik. 

 

Próbálom tisztázni.   

 



Atget az 1890-es években kezdett el fényképezni - abszolút nem művészi célzattal! Őt 

csak később fedezték föl, nagyjából 1926 táján, a Párizsban élő amerikai, esztétikai 

elveikben szürrealista fotósok, és a szürrealista fotóművészet legnagyobb kortárs 

alakjává stilizálták. (1927-ben halt meg - de 1929-ben a FiFon így prezentálták.) 

 

Kertész 1912-ben kezdett el fényképezni, és kezdettől a szubjektív (azon belül: a lírai) 

dokumentarizmus műfajában fényképezett - 1925-ös Párizsba költözésekor viszont 

kiderült: ez valójában a fotográfiai szürrealizmus esztétikai elveibe illeszkedik bele. 

 

Paul Strand 1916-ban tűnt föl Stieglitznél, és egyetlen gesztussal megteremtette a 

Tiszta Fotográfia (Straight Photography) stílusát. 

 

Weston, aki kezdteben még piktorialista felfogásban fotografált, 1922-24 táján tért át 

erre az új szemléletmódra. 

 

Albert Renger-Patzsch 1928-as A világ szép (eredetileg: Dolgok) c. albuma az Új 

tárgyilagosság irányzatához tartozik - ennek van ugyan némi köze esztétikai 

értelemben a Tiszta fotográfiához, de azért eléggé más tészta. A korabeli európai 

avantgárd egyébként eléggé fanyalogva fogadta. (Miként az egész Új 

tárgyilagosságot: a már meghaladott 19. századi esztétikához való visszatérésként 

értelmezték.) 

 

August Sander fotós programjának mintája alapjában véve a 19. századi fiziognómiai 

atlaszok voltak, és még a fotós eszközei (nemcsak a beállítások, hanem a konkrét 

felvételi és fényképkészítési eszközei) is 19. századiak voltak. Csak mondom. 

(Részletesebben írok erről a Walter Benjaminról szóló fejezetben.)   

  

[...] Szeretném világosan látni az álláspontodat ezügyben. Ha a válaszod az, hogy 

igen, a fotóművészet saját formanyelvi logikája az impresszionista fotóban jött létre, 

 

Még egyszer: maga a fotóművészet mint olyan jött létre ekkor, illetve ezekben az 

irányzatokban. (A naturalista fotó azért nagyon más volt, mint akár a piktorialista 

fotó, akár a Fotószecesszió fotográfiája - nem is beszélve az egyéni különbségekről.)  

  



akkor - ugyan nem fogok egyetérteni veled - de tiszteletben fogom tartani a 

véleményedet (főleg ha még színvonalasan érvelnél is ezen vadonatúj állítás mellett!). 

 

A saját - nem pedig az általad beleolvasott - álláspontom mellett igyekeztem elég 

színvonalasan érvelni. Már bocsánat. 

  

 Nem kívánok senkit semmiről meggyőzni, csak őszintén érdekel, hogy mit gondolsz 

erről az abszolút kardinális kérdésről. 

 

Megírtam, Tibor. El kell olvasni, és lehetőleg megérteni. Nem pedig félreinterpretálni. 

Már ne haragudj: olyasmiket adsz a számba, amiket én soha sehol nem mondtam, 

illetve nem írtam. 

 

Nem veszekedni akarok, Tibor, de ez így nem megy. Az állításaimmal vitatkozz (vagy 

akár "hajts fejet előtte" - ami azért elég kétes gesztus), ne pedig azzal, amit belelátsz.  

  

Légy szíves tisztelj meg azzal, hogy válaszolsz, és ne egyéb szövegek olvasására 

buzdíts ha lehetséges... 

 

Megtiszteltelek eddig is, Tibor! Mi a fene folyik itt? Mást se csinálok, mint 

részletesen válaszolok a kérdéseidre. Te viszont tisztelj meg azzal, légy szíves, hogy 

hozz fel idézeteket arra nézvést, amiket (szerinted) én állítok! Mert ez így nem megy.  

  

Ez egy egyszerű és világos kérdés, 

 

Tibor: ez így, ahogyan fölvetetted, egy nagyon is zavaros kérdés: nem lehet rá 

válaszolni. Már bocsánat! Csak úgy, ahogyan - tisztességgel - megpróbáltam: 

szétszálazva az általad leegyszerűsített, és így a valós történeti folyamatokat eltorzító 

kijelentéseidet. 

 

És nagyon szépen kérlek, Tibor, hogy jól értsd, amit írtam: nem veszekedni akarok, 

hanem tisztázni: 

 

1. Hogy én miket állítok 



 

2. Te miket kérdezel 

 

3. A kettő hogyan viszonyul egymáshoz 

  

amire röviden és meggyőzően tudsz válaszolni, ha valóban átgondolt, 

originális érvrendszer áll mögötted. (Ha nincs ilyen akkor persze más a helyzet...) 

 

Szerintem van - persze, hogy ezt te meggyőzőnek találod-e, az már más lapra tartozik. 

 

Összefoglalom: 

 

1. Nem hiszek abban, hogy léteznék "fotószerű fotó". Hál' Istennek a fotográfia 

eszköztára nagyon gazdag. 

 

2. Soha semmikor nem állítottam, hogy a Piktorializmussal (amit én három nagy 

irányzat - naturalista fotó, a Linked Ring Brotherhood piktorialista fotográfiája és a 

Fotószecesszió - összefoglaló neveként tartok számon) a "fotószerű fotó" 

megvalósítása lett volna. Annyit állítottam (és állítok) csupán, hogy az önálló, a többi 

képzőművészeti ágtól elkülönülő (bár azok mintájára kialakított és azokhoz tudatosan 

kötődő) fotóművészet a piktorializmussal született meg. 

 

3. Ez a "nagy piktorializmus" 1886-tól cca. 1910-ig progresszív irányzat volt. Ekkor 

(1910 körül) a mozgalom kifulladt. 

 

4. Esztétikai elvei az I. vh. körül ráadásul már anakronisztikussá váltak. Viszont 

az amatőr fotómozgalom késő piktorialista eszményeiben és fényképezési 

gyakorlatában tovább éltek, tkp. máig. (!)  

 

5. A modern fotóművészet ez utóbbi, tehát az immár anakronisztikus késő 

piktorializmus tagadásaként fogalmazódott meg: részben tudatosan (1916: Paul 

Strand), részben ösztönösen (1912-től: Kertész), mely elutasítás - és ebben nagyon 

igazad van! - a 20-as években fölerősödött, illetve (tovább) tudatosult. 

 



6. A fotográfiai modernizmusnak (a fotográfián belül) esztétikai értelemben véve két 

nagy irányzata volt ekkoriban: az európai szürrealista fotó, melynek megjelenési 

formája a szubjektív dokumentarizmus volt (ezen belül lehetett lírai, lehetett gondolati 

és még sok egyéb), illetve az amerikai Tiszta fotográfia formalista esztétikája; ez 

utóbbihoz köthető (némiképp) Ranger-Patzsch. 

 

7. Harmadikként ehhez hozzávehetjük, hogy a korabeli avantgárd fotóhasználat is 

elutasította, illetve negligálta a késő piktorialista esztétikát - éspedig kifejezetten a 

különböző képzőművészeti irányzatokhoz kötődően: a már említett szürrealizmus 

(Man Ray, Schaad – viszont Kertész vagy Cartier-Bresson már más tészta: ők a fotó 

felől léptek be a szürrealista esztétika világába), futurista (Bragaglia), konstruktivista 

(Moholy, Rodcsenko) alapokon. 

 

Szerintem ez egy eléggé átgondolt, bizonyos elemeiben pedig valóban originális 

érvrendszer.   

  

Csuri-tyibby 

  

Bügyi: 

 

Saci  

 

  

 

  

 


