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A fotótörténet és a fotóelméletek némely tanulságai 

Megjelent: Fotó/művészet. Az Új művészet melléklete, 2017/1, pp. 22–27. 

Az alábbiakban megosztom az olvasóval néhány felismerésemet, melyekre az immár két 

évtizedes kutatásaim, szakírói és kurátori munkám során jutottam. Nem gondolom őket 

megfellebbezhetetlen kinyilatkozásoknak, még ha netalán egyikük-másikuk a megfogalmazás 

szükségszerű sarkossága miatt – hiszen az álláspontomat igyekszem tisztázni alapkérdésekben

– annak tűnik is. Valójában inkább töprengések végeredményei ezek, de magukat a 

töprengéseket, a „segédegyeneseket” itt nincs mód és hely közreadni. Remélem, e lap művész

és művészettörténész, vagy a fotográfiát „csak úgy” szerető olvasói találnak majd köztük 

olyat, amin érdemes tovább gondolkodni (ehhez segítséget nyújt a jegyzetekben megadott 

szakirodalom). Kezdjük is rögtön a legfontosabb felismerésemmel, mely legalábbis nekem 

már sok kérdés tisztázásában segített! 

Nem létezik olyan, hogy a fotográfia – csak különböző fotóhasználatok vannak

A fotográfia egy technikai eszköz, melynek segítségével képeket lehet előállítani; mi több: 

semmi másra nem lehet használni, kizárólag képalkotásra. Ebben különbözik például az 

ecsettől, amivel mondjuk a sütésre kész pogácsák tetejét is be lehet kenni, vagy a kalapácstól 

és vésőtől, amikkel villany- vagy vízvezetéket is el lehet a falban helyezni. A fotográfiával 

mint technikai eszközzel viszont kizárólag képeket lehet készíteni; semmi másra nem jó.

Voltaképpen a fotográfiának ebből az „együgyűségéből” származik a meddő vita, 

mely a születésétől szinte máig végigkísérte a történetét, s ami valójában egy rossz kérdésből 

fakad: művészet-e a fotográfia? Azért rossz a kérdés, mert nincs olyan, hogy a fotográfia – 

csak fotográfiák, különböző fotóhasználatok vannak.1 Ha ezt fölismertük, akkor máris 

pofonegyszerű a válasz a fönti kérdésre: nem, a fotográfia nem művészet – csak a művészet 

céljából született, az adott kor művészeti diskurzusában részt vevő fotográfia művészet. 

A fotóművészet és a „művészi fotográfia” nem ugyanaz

Az alábbi ábra a 20. századra kialakult és ekkor megszilárdult különböző fotóhasználatok 

egymáshoz való viszonyát mutatja be. Jól látható, hogy az a fotográfia, amiről művészeti 

kontextusban egyáltalán lehet és érdemes beszélni, a Művészetek és a Fotográfiák nevű két 

1 A kérdésről bővebben lásd A fotográfia (?) elméletei című könyvem első két fejezetét: Alapfogalmak, illetve 
Fotográfiai látásmódok, Vince Kiadó, Budapest, 2014, pp. 23–67. 



halmaz (az ábrán nem érzékeltethetően rendkívül kicsiny) közös metszetében helyezkedik el, 

mivel ez – szemben az egyéb fotóhasználatokkal – a művészeti diskurzusnak is a része. 

 

Magyarországon a rendszerváltásig érvényben volt egy rendelet, mely kimondta: csak az 

nevezheti magát fotóművésznek, aki a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagja – ami egyúttal

azt is jelentette: aki a Szövetség tagja, az automatikusan fotóművész. Holott a tagok bő 

kétharmada vagy hót amatőr, vagy kommersz alkalmazott fotós volt, illetve az e két terület 

esztétikájából összehabarcsolt „művészi fotográfia” művelője.2 Mi köze volt mindennek az 

adott kor valódi művészeti kérdéseihez? A világon semmi. Ez ugyanis – a sajtófotósok és a 

dokumentaristák mégoly tisztes, a maguk területén magas szintű teljesítményeivel 

egyetemben – nem a művészeti, hanem a fotográfiai paradigma része volt: a többi művészeti 

ágtól elkülönülő, a szó föntebbi értelmében vett „művészi fotográfia” része.3 Miért kellene 

ezzel foglalkoznia a művészettörténetnek? 

De a kérdést meg lehet (és meg is kell!) fordítani, mert igazából ez a lényeg: a 

művészettörténeti diskurzusnak vajon miért nem volt része – a mai napig – mondjuk Kerekes 

Gábor, Szilágyi Lenke, Vető János, Drégely Imre, Flesch Bálint, Vécsy Attila és a többi 

remek fotográfus kifejezetten a korabeli művészeti kérdéseket feszegető munkássága? Miért 

hiányoznak a művészeti múzeumok gyűjteményeiből a munkáik? Ezen a téren ott tartunk, 

ahol az Egyesült Államok a ’70-es évek elején, Nyugat-Európa meg nagyjából az évtized 

2 Adatokkal is alátámasztva lásd Szilágyi Sándor: Profi autodidakták. In Szarka Klára (szerk.): Profi vagy 
amatőr? Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest, 2002, pp. 57–62, különösen 59, 62. 
3 Ez nem csupán nálunk volt gond. Lásd Ileana Pintilie: Interview with Iosif Kiraly. ARTMARGINS [online], 
February 7, 2009. http://www.artmargins.com/index.php/interviews-sp-837925570/182-subjective-
interpretations-of-reality-produced-from-objective-fragments-ileana-pintilie-in-conversation-with-iosif-kiraly. 
Simina Bădică: Historicizing the Absence: The Missing Photographic Documents of Romanian Late 
Communism. COLLOQUIA. JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN HISTORY, Vol. XIX., 2012, pp. 40–62. Igor 
Manko: The Kharkiv School of Fine Art Photography. VASA JOURNAL ON IMAGES AND CULTURE, Issue 7, 2014.
http://vjic.org/vjic2/?page_id=3352. Vytautas Michelkevičius: The Lithuanian SSR Society of Art Photography 
(1969–1989). Vilnius Academy of Arts Press, Vilnius, 2011, trans. Jurij Dobriakov.



végén tartott4 – magyarán: körülbelül négy évtizeddel vagyunk lemaradva a világnak (ebből a 

szempontból biztosan) boldogabbik felétől. 

A közelmúlt fotóművészete sajnos nem része a művészettörténeti gondolkodásnak 

Mármint nálunk, Magyarországon. Bár nem csak nálunk: azt hiszem, a kelet-közép-európai 

térség egészéről ugyanez elmondható (leszámítva tán a volt Jugoszlávia utódállamait). Még 

egy olyan igazán fölkészült művészettörténész is, mint amilyen Piotr Piotrowski volt, 

lényegében egy elavult: a művészeti ágak/műfajok hierarchiáját és azon belül a festészet 

primátusát hirdető nézetet vallott. Impozáns és igazán remek monográfiájában5 a korszak 

magyar művészei közül huszonhárommal foglalkozik – akik között nincs egyetlenegy 

fotográfus sem! Kizárólag olyan fotómunkákról esik szó a könyvében, melyek szerzői festők, 

szobrászok, a happening vagy a body art műfajában jeleskedő költők stb., de még véletlenül 

sem fotográfusok. Érthetetlen ez a szűkkeblűség, hiszen egyéb területeken kifejezetten az 

egyenrangúság elvét valló, arra rendkívül érzékeny (és emiatt általam is nagyra becsült) 

szerzőről van szó.

Anélkül, hogy a saját munkámat akár csak egy napon akarnám említeni az övével, 

megjegyzem: a Neoavantgárd tendenciák... könyvemben6 harminchárom szerző munkáival 

foglalkozom, akik közül tizenhat a fotográfus. Egyébként nem volt ez előre elhatározva, hogy 

márpedig a szerzők fele fotográfus, a másik fele fotót (is) használó képző- és egyéb művész 

lesz; a földolgozott és közölt képanyagból egyszerűen így adódott. Jellemző módon a 

könyvről, illetve a hozzá kapcsolódó kiállításról írók közül mindössze ketten voltak, akik 

észrevették és méltányolták, hogy ebből a szempontból nem tettem különbséget a szerzők 

között: Perneczky Géza és Dékei Krisztina.7

 Szép sikerek külföldön – süket csönd itthon

A progresszív, idézőjelek nélküli fotóművészet természetesen nem ért véget a neoavantgárd 

korszakkal (1965–1984), sőt: az ezt némi átfedéssel fölváltó új hullám korszaka (1981–2000) 

hihetetlen pezsgést hozott a magyar fotográfiai szcénába. Számításaim szerint a már említett 

4 Lásd Stuart Alexander: Photographic Institutions and Practices. In Michel Frizot (szerk.): A New History of 
Photography. Könemann, Köln, 1998, pp. 695–707
5 Piotr Piotrowski: In the Shadow of Yalta. Art and the Avant-garde in Eastern Europe, 1945–1989. Reaktion 
Books, London, 2009. Ford. Anna Brzyski.
6 Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben, 1965–1984. Fotókultúra – Új 
Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007.
7 Perneczky Géza: A magyar fotóművészet emancipálódása. HOLMI, 2008/2, pp. 268–287. 
http://www.holmi.org/2008/02/a-magyar-fotomuveszet-emancipalodasa. Dékei Krisztina: Rehabilitáció. 
BALKON, 2007/7-8. http://www.balkon.hu/archiv/2007/2007_7_8/10rehab.html



tizenhat neoavantgárd szellemben fotografáló fotóművészhez újabb minimum huszonöt olyan 

újhullámos fotográfust kell még hozzászámolnunk, akik a ’80-as és ’90-es években 

kifejezetten képzőművészeti indítékkal fotografáltak, részt vettek a korabeli művészeti 

eseményeken, itthon és külföldön is kiállították a munkáikat. Egyszóval tették a dolgukat.8

A siker rendszerint nem is maradt el – mármint a külföldi, a nemzetközi elismerés. 

Nemcsak a kedvező sajtóvisszhangra gondolok, hanem arra is, hogy a magyar fotóművészek 

munkái kint rendszerint nagyon jelentős magán- és közgyűjteményekbe kerültek be.9 De 

valami miatt (talán a turáni átok?) ezt egyáltalán nem követte azt itthoni elismerés. Nemcsak 

azon frissiben, hanem még utólag sem. Azt kell mondjam: sajnos, a mai napig ez a helyzet. 

A Történelem igazán mostohán bánt és bánik a magyar fotóművészet lassacskán 

megöregedő, 1956 körül született és a ’80-as években indult középnemzedékével. Az előttük 

járó „nagy öregek” teljesítménye – különösen, ha valójában fotót is használó képző- és egyéb 

művészekről van szó; pláne, ha már nem is élnek – azért szép lassan csak-csak elismertetik: a 

művészettörténész szakma számon tartja a műveiket, legalább kismonográfiák vagy 

tanulmányok szintjén föl is dolgozza, s ha úgy adódik, reprezentatív kiállításokon be is 

mutatják őket. A ’90-es években indult ifjabb középnemzedék (az 1970 körül születettek 

korosztálya) valahogy kitaposta magának az elismerést, s lényegében megszállta az egyetemi 

és főiskolai művészképzés tanári pozícióit – ami egyébként rendben is van: nekik többnyire 

már adott volt ehhez a nyelvtudásuk és a nemzetközi szcénára való rálátásuk, míg az idősebb 

generációknál ez vagy hiányzott, vagy nagyon esetleges volt. Ezekkel a tanári pozíciókkal 

együtt jár, hogy jó viszonyban vannak a művészettörténész kollégákkal – ami nem feltétlen 

jelenti, hogy ők ezért agyba-főbe dicsérik a munkáikat, de azt igen, hogy legalább ismerik 

ezeket. A középnemzedék viszont mondhatni a két szék között a pad alá esett, amit azért is 

sajnálok, mert úgy érzem: az 1956 körül született generáció nagyon komoly, ám alig ismert és

pláne nem elismert művészi teljesítményt tett le az asztalra – persze meglehet, csak azért 

látom így, mert magam is ehhez a generációhoz tartozom: ennek a nyelvét, az észjárását, a 

kedvenc zenéit, filmjeit ismerem jobban. 

Önmagában is, de az előbb mondottak miatt is fölbecsülhetetlen az a szerep, amit a 

progresszív magyar fotóművészet promóciójában Alföldi Róbert gyűjteménye betölt. Az 

8 Ebben rendkívül jelentős szerepet játszott a Liget Galéria 1983-tól lényegében máig, továbbá a Bolt Galéria 
1994-től a 2000-es évek derekáig.
9 Ezt első kézből származó információk alapján is meg tudom erősíteni: a három New York-i kiállításunk (Take 
Five, 1998; Kind of Blue, 1999; Light as a Feather, 2002 – a kiállításokra a Magyar Köztársaság Főkonzulátusán
került sor) és Sarah Morthland ezekhez kapcsolódó kiállításai, illetve galériás tevékenysége sikereire (eladások) 
gondolok. Ami a sajtóvisszhangot illeti: a The New York Times 1999. május 9-i, vasárnapi számának Arts & 
Leisure szekciójában jelent meg Lyle Rexer egész oldalas cikke, Unshackeled to Capture Their Country Again 
címmel. 



ezernél több fotóműalkotást tartalmazó gyűjtemény nem pusztán a méreténél fogva tekintélyt 

parancsoló, hanem azért is, mert egy határozott ízléssel összeválogatott képanyaggal 

prezentálja a két korszak: a neoavantgárd és az új hullám fotóművészetét. Az Alföldi-

gyűjtemény kiállításokon és a gyűjteményről megjelent reprezentatív album formájában 

olyanokhoz juttatja el ennek az időszaknak a kiemelkedő műveit, itthon és külföldön 

egyaránt, akiket senki más és semmilyen intézmény nem képes elérni.10  

Célzott alapkutatásokra, Archívumra és adatbázisokra volna szükség

A magyar művészet- és fotótörténet menthetetlen mulasztása, hogy amikor a rendszerváltás 

körül pár évig tartó eufóriában komoly nemzetközi érdeklődés mutatkozott a korábban föld 

alá szorított művészetek (köztük a fotográfia) teljesítményei iránt, magyarán: jó esély volt rá, 

hogy a magyar művészek munkái bekerüljenek a nagy múzeumok (MoMA, Tate Modern, 

Centre Pompidou stb.) gyűjteményébe, ezt az igényt nem tudták szakszerű földolgozásokkal 

kiszolgálni: monográfiákkal, komoly tanulmányokkal (angol vagy más nyugati nyelven – de 

még magyarul sem, legalább mutatóba). Így a kurátorok lényegében dolguk végezetlenül 

mentek haza. Az utóbbi pár évben – a neokolonialista múzeumpolitika kritikájának hatására – 

újból megjelentek ugyan, de tartok tőle, hogy ugyanúgy történik majd minden, mint huszonöt 

éve. És jó, ha tudjuk: legközelebb csak újabb húsz-huszonöt év múlva jönnek majd!

Ahhoz, hogy ne ismétlődjék meg a negyedszázada történt fiaskó, a mi 

szakterületünkön célzott – az 1965–2000 közötti időszak említett negyven-egynéhány 

fotóművészére koncentráló – kutatásokra, az ezek eredményeit összegyűjtő és rendszerező 

Jelenkori Fotóművészeti Archívum fölállítására, továbbá adatbázisok (művek, dokumentáció, 

szakirodalom) összeállítására volna szükség. A kutatások fókuszában az oral history interjúk 

készítése kellene, hogy álljon – éspedig minél sürgősebben, hiszen sorra távoznak közülünk 

olyanok, akiket már réges-rég ki kellett volna faggatnunk a pályájukról. Nem én 

dramatizálom túl a dolgot: valóban az utolsó óra utolsó másodperceiben vagyunk. Ám egy 

átgondolt terv alapján számításaim szerint három kutató két és fél-három év összehangolt 

munkájával el tudná végezni a feladatot. 

S hogy miért kellene földolgozni a magyar progresszív fotóművészetnek ezt a 

korszakát? Egyrészt azért, hogy mi is kivegyük a magunk részét abból a szellemi munkából, 

mely megpróbálja újrarajzolni Európa művészeti térképét: félretolni az élenjáró centrumok és 

az utánuk kullogó perifériák torz képét,11 s ehelyett fölmutatni a helyi színeket – éppen azt, 

10 Éppen ezért kár, hogy az album filológiai apparátusa – tisztesség ne essék, szólván – sok téves adatot is közöl.
11 Lásd Piotr Piotrowski: Európa szürke zónája. BALKON, 2000/6. 
http://www.balkon.hu/archiv/balkon_2000_06/t_piotrt_p.htm



amiben a magyar progresszív fotográfia bizonyítottan nagyon jó volt. De nemcsak a külföldi 

recepció kedvéért, hanem a saját mentálhigiénénk miatt is mielőbb meg kellene ezt tennünk: 

annyira unalmas már, hogy minden új nemzedék kénytelen azzal kezdeni a ténykedését, hogy 

mivel nincs földolgozva az előttük járók életműve, föltalálja a spanyol viaszt és a langyos 

vizet!12 

Fotográfia szakot a Képzőre!

Abszurd helyzet: Magyarországon – Kertész, Brassaï, Moholy-Nagy és a többi fotóművész 

óriás szülőhazájában – úgy múlt el a teljes 20. század és immár a 21. egyhatoda is, hogy a 

Képzőművészeti Főiskolán (ma már Egyetemen) soha nem volt és ma sincs fotó szak. Mintha 

föl se találták volna a fotográfiát! Sebaj, mondják sokan, hiszen ma már egyrészt ott van a 

MOME, mely kifejezetten művészképzésre rendezkedett be: „okleveles fotográfus művész” 

képesítést ad a szakot MA szinten elvégző hallgatóinak, másrészt van még rajtuk kívül is pár 

egyetem és főiskola, ahol szintén folyik fotóművész-képzés. Kis túlzással azt mondhatnánk: 

ma már szinte futószalagon gyártják a fotóművészeket, az esztétikai normákat tekintve az 

élenjáró amerikai minta alapján. Ezt én – ad analogiam szocreál – úgy hívom, hogy 

globálreál, és mit mondjak: nem igazán melegíti át a szívemet. Annak viszont nagyon is lehet 

örülni, hogy immár ennyi helyen lehet felső szinten művészetet – köztük fotográfiát – tanulni.

 Mindez azonban nem változtat a tényen, hogy a Képzőn nincs fotográfia szak.13 Pedig 

volna rá igény: 2007 óta nagy sikere van azoknak a kétéves kurzusoknak, ahol a grafika 

szakos hallgatók14 heti két órában elsajátíthatják az olyan kézműves fotótechnikákat, mint a 

sópapír, az albumin, a cianotípia és társaik. Évente 2 x 15 fővel indulnak a csoportok (egy 

kezdő és egy haladó); a tantárgy fölvételekor állítólag fél óra alatt betelik a létszám. A 

kurzusokat kezdetben Kerekes Gábor és Vékás Magdolna tartotta; Kerekes 2014-ben 

bekövetkezett halála óta Zalka Imre váltotta föl őt e poszton.  

 Meggyőződésem, hogy az egyik oka annak, hogy a művészettörténészek nem veszik 

művészetszámba a fotográfiát, abban keresendő, hogy a Képzőn nem volt és ma sincs 

fotográfia szak. A „fotósok” (beleértve a művészeti igénnyel fotografálókat is) és a művészek 

két külön brancs volt. A fotográfusok igyekeztek ugyan barátkozni a képzőművészekkel, de 

olyasmi volt ez, mint a közmondásos lengyel–magyar barátság – melyet valahogy a lengyelek

mintha jobban ápolnának, mint a magyarok. A másik, alapvető ok persze az, hogy nálunk a 

12 Részben ezért, de eredetileg is így terveztem: a neoavantgárd fotóművészetről szóló könyvem folytatásaként 
szándékomban áll földolgozni a fotográfiai posztmodern törekvéseket, Új hullám a magyar fotóművészetben, 
1981–2000 címmel.
13 Az Intermédia szakon oktatnak fotográfiát is, de azért ez mégsem ugyanaz.
14 Érthetetlen, hogy miért kizárólag ők, de hát nem látok bele az egyetem oktatáspolitikájába.



művészettörténész-képzésnek nem része a fotótörténet és a fotóelméletek oktatása. Mondom: 

mintha föl se találták volna a fotográfiát! Úgyhogy ezt a fát, a fotóművészet művészettörténeti

státusát, az oktatás terén kétfelől is fűrészelik. 

Lassan húsz éve mondogatom: a jövő fotóművészetének egyik útja a régi kézműves 

technikák korszerű tartalmakkal való összeházasításából fog megszületni. Illetve, születik is 

már jó ideje:15 korunk talán legjelentősebb művésze, Sally Mann évtizedek óta nagy 

formátumú kamerába helyezett 8 x 10 incses (20 x 25 cm-es) üvegnegatívokon rögzíti – 

nedves kollódiumos eljárással – a döbbenetes képeit.16 De említhetem Kerekes Gábor 

művészetét is, aki a ’90-es évektől kezdve szintén képes volt korszerű (vagy ha úgy jobban 

tetszik: időtlen) tartalmakkal megtölteni a kézműves fotótechnikák használatát.17 Vagy nézzék

meg (legalább a neten) Jerry Spagnoli felvételét az égő WTC-tornyokról – dagerrotípián!18 

Hátborzongatóan gyönyörű! Ki tudja, nem vetélt-e el néhány hasonló művészkarrier pusztán 

azért, mert a Képzőn nem volt és ma sincs fotóművész szak? 

 

A fotografializmus korszakát éljük

Amikor fotográfiáról beszélek, akkor értelemszerűen az optikai és kémiai, analóg 

állóképkészítésre gondolok. Jól értsék: nincs nekem a világon semmi bajom a digitális 

állóképkészítéssel – csak éppen tudom, hogy ez más valami, mint a fotográfia: CGI 

(Computer Generated Image), azaz számítógépes grafika. Régóta tudják ezt persze mások is: 

huszonöt évvel ezelőtt fogalmazta meg William J. Mitchell, hogy „az elektrobarkács 

(Electrobricollage) korszakába léptünk”,19 húsz éve pedig az ún. digitális fotográfia első 

nagyszabású kiállításának kísérőkönyve ezzel a szinte már szájbarágós címmel jelent meg: 

Fotográfia a fotográfia után.20 Szóval, bő két évtizede lehet ezt már tudni – legalábbis a 

világnak azon a felén, mely fejlett fotókultúrát mondhat a magáénak. Mi sajnos nem oda 

tartozunk – pedig tartozhatnánk éppenséggel. De ha így mennek tovább a dolgok, inkább csak

még nagyobb lesz a leszakadásunk: amit magyar fotográfiának nevezhetnénk, még jobban 

eljelentéktelenedik, végképp beleszürkül a nagy látványos semmitmondásba.

15 Lásd Lyle Rexer: Photography’s antiquarian avant-garde. Harry N. Abrams, New York, 2002. 
16 http://sallymann.com/selected-works/family-pictures
17 http://w3.enternet.hu/kgj/. Kerekesről ebben a vonatkozásban lásd Szilágyi Sándor: Fotómágia. BESZÉLŐ, 
2002/4. http://beszelo.c3.hu/cikkek/fotomagia 
18 http://www.artistsandalchemists.com/film/artists/profile/jerry_spagnoli 
19 William J. Mitchell: The Reconfigured Eye. The MIT Press, Cambridge, Mass. – London, 1992, p. 7. A 
kérdésről részletesebben lásd Szilágyi Sándor: A digitális állókép és a fotográfia. In uő: A fotográfia (?) 
elméletei, id. kiad., pp. 265–277.
20 Hubertus von Amelunxen – Stefan Iglhaut – Florian Rötzer (szerk.): Photography after photography. G+B 
Arts, Munich, 1996.



Pedig szerintem a világon semmi értelme beállni a sorba, a képbarkácsolók közé, s 

közben azt mondogatni: ez ugyanaz, mint a fotográfia, csak korszerű eszközökkel. Ugyanis 

nem ugyanaz; nagyon nem! Az, amit a kortárs művészetben „digitális fotográfiának” hívnak, 

már régóta (nagyjából a ’90-es évek dereka, nálunk kb. 2005 óta) többnyire csak fotót imitáló 

számítógépes grafika. Fotografializmus. Mert miről is van szó? Ahogyan a 19–20. század 

fordulóján, a piktorializmus korában az új technikai eszközt, a fotográfiát arra használták, 

hogy a régebbi korok képalkotói eszközeit (festészet, grafika) imitálják, most mi a digitális 

eszközeinkkel tesszük ugyanezt: a fényképezőgép pótszereként használjuk. Nem csupán a 

mindennapokban és az alkalmazotti munkában, ami teljesen rendben lenne, de művészeti 

kontextusban is, ami már nincs rendben. Ismereteim szerint (melyek minden bizonnyal 

korlátozottak) ma Magyarországon mindössze két jelentős művész van, aki nem erre 

használja a digitális felvételi technikát és a számítógépet, hanem arra, amire valók: hogy 

olyan képeket, illetve képi összefüggéseket hozzon létre általuk, melyet más eszközökkel nem

lehet. Ez a két művész Magyar Ádám és Szegedy-Maszák Zoltán. 

Mi a digitális fordulat valódi értelme?

A digitális fordulat intellektuális feldolgozása nálunk sajnos elmaradt. Mindössze annyi 

tudatosult belőle, hogy a fotográfia úgyszólván minden területén az emberek áttértek a 

digitális kamerák használatára – csak éppen az nem tudatosult, hogy (legalábbis művészeti 

kontextusban) nem ez a lényeg! A döntő, korszakos jelentőségű változás nem a 

felvételkészítés módjában, hanem a befogadói oldalon történt. A digitális eszközök, köztük a 

személyi számítógépek tömeges használata ugyanis megváltoztatta a képkészítés és terjesztés,

vagyis a vizuális kommunikáció egész addigi rendszerét – és ezzel megváltozott a 

fotografikus kép ontológiai státusa. 

Az analóg, hagyományos fotográfia korában – nagyjából az ezredfordulóig – 

közmeggyőződés volt, hogy a fénykép mindenekelőtt vizuális dokumentum. A 20. századi 

fotográfiai gyakorlat azon alapult, hogy az erre szakosodott laborok rendszerével a felvétel 

készítőjét elválasztották a fénykép készítőjétől. (A 19. században e kettő még ugyanaz a 

mesterember – vagy legalábbis a műhelye – volt.) Ettől kezdve bárki készíthetett felvételt, 

semmiféle szakmai tudás nem kellett hozzá. Ezt fejezte ki a Kodak nevezetes szlogenje 1888-

ból: „Ön csak megnyomja a gombot ... a többi a mi dolgunk”. A fotografikus kép ontológiai 

státusa szempontjából a mondat második fele a lényeges!21 A szolgáltatásként működő 

21 Az első fele inkább csak kultúrtörténeti jelentőségű: ettől kezdve egyre több ember készíthetett felvételeket. 
Megjelent az emlékkép, a snapshot műfaja, a mai telefonképek és szelfik előfutára.



laborok rendszere ugyanis azt eredményezte, hogy az emberek tömegei a saját felvételeikről is

kész, megváltozhatatlan fényképet kaptak kézhez.22 Emellett az volt a tapasztalatuk, hogy azt 

nagyjából eldönthetik ugyan, hogy mit fényképezzenek meg, de arra már nincs befolyásuk, 

hogy ez miként fog rögzülni a felvételi nyersanyagon: ezt a kamera és az objektív adottságai 

döntik el, továbbá a nyersanyag és a laborokban használt kémiai eljárások törvényszerűségei. 

A fotográfiát használók tömegeinek tehát, ismétlem, az volt a tapasztalatuk, hogy a fénykép 

valami objektív dolog: vizuális dokumentum – amit elméleti szinten úgy mondunk, hogy 

képként (ikon) őrzi a felvétel tárgyáról visszavert fényhullámokat, azoknak mintegy a képi 

lenyomata (index).23 

Mindehhez járult egy újabb jelentős kultúrtörténeti fejlemény: a féltónusos 

nyomdatechnika kifejlesztése lehetővé tette, hogy a fotót az 1890-es évektől kezdve a 

szöveggel együtt nyomtassák ki – megjelent a nyomtatott sajtó és ennek kiszolgálója, az 

alkalmazott fotográfia. Az utóbbi médiuma tehát már nem a fénykép, hanem a nyomdai úton 

sokszorosított fotólátvány – az emberek ezekkel találkoztak a legtömegesebben, s ezeket még 

inkább adottnak, változtathatatlannak érezték. Így végképp megszilárdult a közmeggyőződés, 

hogy a fotó vizuális dokumentum. 

A digitális képalkotó és képnézegető eszközök tömeges elterjedése épp ezeket a 

tapasztalatokat kezdte ki, majd fordította át az ellentétükbe. A kép felhasználója, vagyis 

nézője és terjesztője egyúttal a kép készítője is lett. Nem a felvételé, hanem a képé!24 Az 

emberek tömeges tapasztalata immár az, hogy a fotografikus alapú vagy hatású kép nem 

valami adott, változtathatatlan valami, hanem olyan lesz, amilyenné ők teszik – ha úri kedvük 

úgy hozza, akár bele is rajzolhatnak, átszínezhetik, bárhogy módosíthatják: hozzáigazíthatják 

a monitorukhoz/kijelzőjükhöz vagy éppenséggel a hangulatukhoz. A digitális képalkotás 

korában a Kodak szlogenét valahogy így fogalmazhatjuk át: „Valaki valahol valamikor 

megnyomta gombot, talán éppen ön, de ez igazából mindegy is – a többi ugyanis már az ön 

dolga!” Vagy fogalmazhatunk úgy is: a digitális képalkotás korában a fotografikus hatású kép 

újra inkább ikon (képmás) lett, mint a hagyományos képek (festmény, rajz), nem pedig 

képként megjelenő index (nyom), mint volt az analóg fotográfia korszakában. Olyan, mintha 

22 Természetesen a komoly fotóamatőrök és a fotóművészek többnyire továbbra is maguk laborálták a 
munkáikat – de most nem róluk, az elenyésző kisebbségről beszélek, hanem arról, hogy mi volt a társadalmi 
szintű, tömeges gyakorlat.
23 Az ikon és az index (és az ezeket kiegészítő szimbólum) kategóriákra lásd Ch. S. Peirce: A jelek felosztása. 
Fordította Szegedy-Maszák Mihály. In Horányi Özséb – Szépe György: A jel tudománya. Gondolat, Budapest, 
1975, pp. 19–41. Továbbá Szilágyi Sándor: Peirce jeltipológiája. In uő: A fotográfia (?) elméletei, id. kiad., pp. 
71–85.
24 A számítógépen generált image esetében teljesen közömbös, hogy mi a kép kiindulási alapja, az meg pláne, 
hogy annak eredetileg ki volt a szerzője. Lásd még: appropiation art.



vizuális dokumentum volna – de közben mindenki tudja, hogy nem az; hogy szükségszerűen 

nem lehet az, hiszen bárki bármikor megváltoztathatja néhány gombnyomással, akár minden 

porcikájában, minden pixelében. A mai befogadó már e mindennapos tapasztalati tudás 

birtokában nézi a képet, a kiállító térben is. Megszűnt a fényképlátvány naiv, hiszékeny 

elfogadója lenni. 

Nos, ezért nem érdemes művészeti kontextusban a hagyományos fotográfiát imitáló 

CGI-műveket létrehozni25 – illetve csak akkor, ha e művek egyúttal reflektálnak a saját 

mediális kérdéseikre, az ontológiai státusukra. A dokumentum voltuk elvesztésére – vagy 

éppenséggel arra, hogy műalkotásként miért nincs rá szükségük, hogy dokumentumok 

legyenek. Ha ezt nem teszik, legalább jelzésszerűen, akkor csupán – konkrét és átvitt 

értelemben is – olcsó fényképpótlékok, semmi egyebek. Aminek a másik neve az, hogy giccs.

Vagy újmódi népművészet. Vagy amit akartok. 

25  Annyi minden más, ennél szellemesebb dologra lehet használni! Lásd például Charlotte Cotton 
áttekintését: http://aperture.org/magazine-2013/nine-years-a-million-conceptual-miles-by-charlotte-cotton/


