
Szilágyi Sándor: Kell-e nekünk magyar fotótörténeti kézikönyv?

Elhangzott az MMA Fotóművészeti Konferenciáján, 2018. október 3-án. 

Megjelent: Fotóművészeti Konferencia, MMA Kiadó, Budapest, 2019., pp. 152–162.*

Nehezemre esik kimondani, de muszáj: szerintem nem. Ebben a formában ma már nem. Talán húsz-

huszonöt évvel ezelőtt jó és hasznos lett volna, ha megszületik valami olyasmi a magyar (vagy még 

inkább: a kelet-közép-európai, és ebben elhelyezve a magyar) fotográfia és fotóművészet 

történetéről, mint amilyen a Michel Frizot-féle vállalkozás.1 Talán. Már ha lett volna, aki megírja – 

olyan színvonalon, ahogyan azt mondjuk az általa szerkesztett kézikönyv szerzői tették a saját 

szakterületükön. 

De ugyan tessék már megmondani: mégis, ki írta – vagy kik írták – volna meg? Most soroljak 

neveket, elrettentésül? És milyen kutatásokra támaszkodva? Csak úgy, ahogyan az nálunk a mai 

napig szokás: séróból, innen-onnan fölcsipegetett, soha nem ellenőrzött információk és legendák 

alapján? És milyen tudományos – vagy akár, szerényebben: tudományos ismeretterjesztő2 – 

igénnyel? Úgy, ahogyan az nálunk ma is dívik: telis-teli tárgyi tévedésekkel, téves évszámokkal, a 

forrásokra, a társművészeti és a nemzetközi kontextusra való hivatkozások nélkül?

Szóval, ez a hajó elment – hála Istennek! Hogy miért örülök neki? Mert egy komoly(nak látszó) 

Magyar Fotótörténeti Kézikönyv, mely azonban a mondottak miatt, a látszat ellenére 

szükségszerűen csak fércmunka lehetett volna,3 évtizedekre bebetonozta volna a magyar 

fotográfiáról – és ami nekem igazán fájna: a magyar fotóművészetről – való hazai és nemzetközi 

gondolkodás balítéleteit. A korabeli kancsal és foghíjas kánont.

Talán itt helyénvaló leszögezni, hogy miről is beszélünk – és hogy ehhez képest én miről beszélek. 

Az első felét Barta Zsolt Péter, a konferencia iniciátora voltaképpen már megtette: „ A magyar 

fotóművészet (!) története kezdetektől napjainkig című összefoglaló történeti kiadvány mind a mai 

napig nem jött létre, illetve nem jelent meg. Mi ennek az oka? Végiggondolva a lehetséges 

válaszokat, számtalan további kérdés merül föl. Legalapvetőbben, hogy a teljes magyar 

fényképészet történetéről (…) vagy a fotóművészet (!) történetéről kell, hogy szóljon?”

* Az október 3-án elhangzott előadásom és különösen az ezt követő vita eléggé sarkosra sikeredett, ami nem lett volna
baj (én szeretek sarkosan fogalmazni, mert azt remélem tőle: így legalább egyértelmű az álláspontom), viszont a 
jelek szerint többen félreértették a mondandómat, és ez már baj. A félreértések szerintem abból adódtak, hogy az 
előadásom elején nem tisztáztam, hogy honnan: milyen alapállásból fogalmazom meg, amit mondandó leszek. Ezt 
most, a szerkesztett változatban, igyekeztem utólag pótolni. 

1 Michel Frizot (szerk.): A New History of Photography. Könemann, Köln, 1998.
2 Nekem a tudományos ismeretterjesztés műfajában E. H. Gombrich a mintaképem.
3 Születtek az elmúlt negyedszázadban, most nemrégiben is, fotótörténeti összefoglalók, de ezek már első 

beleolvasásra is fércmunkák: nem kell foglalkoznunk velük.



Sajnos mindenki elsiklott a konferencia címében és a kiemeléseimmel is jelzett alapkérdés fölött – 

én is, mert balga mód azt hittem: mivel számomra nem kétséges, hogy miről beszélek, ez másoknak

is evidens. Pedig nem. Alapvetően ebből eredt azután az előadásomat követő vita összes félreértése:

lényegében elbeszéltünk egymás mellett a résztvevőkkel. Kár.

Nos, én mindvégig a magyar fotóművészet történetéről beszéltem. Pontosabban arról, hogy 

amennyiben ezt összehabarcsoljuk a magyar fényképezés egészének történetével, akkor épp a Barta 

által (és általam is) vágyott, bár ki nem mondott célt nem érjük el, nevezetesen hogy a magyar 

fotóművészet eredményeit fölmutassuk, és ezzel megváltoztassuk a jelenlegi nyugati, öröklötten 

neokolonialista szemléletű fotóművészeti kánont, és persze egyúttal az itthoni fotográfiai 

közgondolkodást is. Mondom: sajnos, ezt így, ebben a formában egyikünk sem mondta ki; sem 

Barta mint vitavezető, sem én. Ebből lett aztán a süketek párbeszéde. 

De miről is van szó? Arról, amit minden írásomban és előadásomban el szoktam mondani, és most 

is elhangzott, az alábbi ábra kommentárjaként:

– nincs olyan, hogy a fotográfia – csak fotográfiák: különböző célú és rendeltetésű fotóhasználatok 

vannak.4 A diagram ezeknek a 20. század elejére kialakult s az ezredfordulóig érvényben volt főbb 

válfajait mutatja be. Maguk a fotóhasználatok rengeteget változtak a század során – az egymáshoz 

való viszonyuk, az elkülönültségük (ha tetszik: autonómiájuk) azonban változatlan maradt.

– az egyes fotóhasználatok leginkább szociológiai, személyi és intézményi szempontból 

különböznek egymástól: más-más ember a kattintgató, az emlékképkészítő (újabban a szelfiző), az 

elszánt és komoly amatőr, a vérprofi kommersz fotós, a sajtófotós, a természetfotós stb., és megint 

más a kiállításra és műtárgyeladásra dolgozó fotóművész

– például abban, hogy más-más médiumot, képközvetítő eszközt használnak 

– de más a közönségük, a hagyományuk és a referenciájuk is, és így tovább 

4 Erről és a következőkről bővebben lásd Szilágyi Sándor: A fotográfia (?) elméletei. Vince Kiadó, Budapest, 2014, 
pp. 30– 35., és kicsit más megközelítésben uő: Fotografializmus. In Fotó/művészet, az Új Művészet melléklete, 
2017/1, március, pp. 22–27. 



Mint az ábrán jól látható, a különböző fotóhasználatoknak csupán az egyik, speciális területe a 

fotóművészet: a képzőművészetek és a fotográfiák közös metszésterülete. Az különbözteti meg a 

többi fotóhasználattól, hogy teljes egészében a (képző)művészeti diskurzus körébe tartozik, míg a 

többi fotóhasználatok – ide értve a dokumentarizmust is – a fotográfiai diskurzusba.

A autonóm, valódi fotóművészet úgy, ahogyan a századforduló táján kialakult,5 esztétikájában, 

hagyományaiban és egyáltalán: egész problémafelvetésében élesen különbözik a többi 

fotóhasználattól, különösen az amatőr mozgalom ún. „művészi fotográfiájától”.6 Éppen ezért a 

fotóművészet alkotásait a korabeli képzőművészeti áramlatokkal együtt kell bemutatni, ezek 

kontextusában kell elhelyezni, nem pedig az egyéb fotográfiák kontextusában. Ez a legfőbb ok, 

amiért ellenzem egy nagy magyar, a fotográfia egészére kiterjedő Fotótörténeti Kézikönyv 

létrejöttét – mert ebben ez a szempont nem érvényesíthető. 

Jó két évtizede mondogatom, hogy a fotóművészet, a művészi célú és rendeltetésű fotográfia 

sajátosságainak megértését nálunk leginkább az nehezíti, hogy a szovjet mintára megalakult 

Magyar Fotóművészek Szövetsége7 egybemossa a fotográfia autonóm területeit – és hogy ennek 

legnagyobb vesztesei a valódi fotóművészek, szemben a „művészi fotókat” gyártó sajtó-, divat-, 

reklám- és természetfotósokkal, a haranglábfotókat és „művészi aktokat” készítő amatőrökkel.8

Ezek után kérdezzük meg ismét: kell-e nekünk Magyar Fotótörténeti Kézikönyv? Szerintem a 

felelősségteljes, a magyar fotóművészet érdekeit szem előtt tartó válasz erre csak az lehet, hogy 

nem. Ugyanis nem világos, hogy

- ki(k) írná(k) meg

- mi alapján

- kiknek szólna

5 Korábban nem volt, nem lehetett autonóm, a többi fotóhasználattól elkülönülő fotóművészet – lévén hogy a többi 
fotóhasználat sem alakult még ki. A 19. században mindvégig csupán egyfajta tagolatlan, naiv, gyakorlatias 
fotóhasználat létezett. 

6 Az a felfogás, hogy minden „szép”, „jól sikerült”, „kifejező” stb. fotó egyúttal művészet is, a 19. század naiv 
esztétizálásra visszamenő bárgyú marhaság. Ezt a bornírt, ránk már az amatőr mozgalomtól megörökölt felfogást 
vallotta a Magyar Fotóművészek Szövetsége is.  

7 Az alakuló ülés jegyzőkönyvét Markovics Ferenc tette közzé a Fotóművészet 1997/3– 4. számában, 
http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/199734/adalekok_a_magyar_fotomuveszek_szovetsege_tortenetehez
?PHPSESSID=15d514307c9efc8c2aa25d4e0365e37d 

8 A Szövetség tagjainak bő kétharmadát a kommersz és az amatőr fotósok tették ki. 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. A Szövetség egy belső rendelete kimondta: a 
'fotóművész' titulusra kizárólag a Szövetség tagjai jogosultak – ezért lett például a Stúdió neve, dr. Sólyi József 
szakértői javaslatára, Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, nem pedig, ahogyan eredetileg tervezték, Fiatal 
Fotóművészek Stúdiója. Lásd Melléklet a Magyar Fotóművészek Szövetsége 1977. április 6.-i elnökségi ülésének 
meghívójához, in Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben, 1965–1984. Fotókultúra 
Bt. – Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2007, CD melléklet: 5 Stúdió/1 Fiatalok Stúdiója 1976-77/56. 

http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/199734/adalekok_a_magyar_fotomuveszek_szovetsege_tortenetehez?PHPSESSID=15d514307c9efc8c2aa25d4e0365e37d
http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/199734/adalekok_a_magyar_fotomuveszek_szovetsege_tortenetehez?PHPSESSID=15d514307c9efc8c2aa25d4e0365e37d


- miről, és

- milyen szellemben

Vegyük sorra:

Kik írnák meg?

Fogalmam sincs.

A jelenlegi szakíró gárda erre tökéletesen alkalmatlan, mert

- a művészettörténészeknek nem oktatnak fotótörténetet és fotóelméletet, ergo:

- a fotográfiai szakíró gárda más területekről átnyergelt népművelő, közönségszervező, sajtófotóval 

foglalkozó stb. „szakemberekből” áll

- többségük nem olvas idegen nyelveken, magyarán: nem ismeri a nemzetközi szakirodalmat

- többnyire (tisztelet a tényleg maroknyi kivételnek!) fogalmuk sincs a tudományos kutatás 

mibenlétéről, sem a tudományos szövegek írásának filológiai normáiról.9

- az érem másik oldala: a filológiai szabályokkal tisztában lévő művészettörténészeknek viszont 

többnyire halvány fogalmuk sincs a fotótechnikai kérdésekről, holott mégiscsak egy technikai 

képalkotásról volna szó.

 

De menjünk tovább:

Miről szólna egy ilyen Bazi Nagy Magyar Fotótörténet?

Tartok tőle, hogy általában a magyar fotográfiáról, a kezdetektől máig. Ennek azonban, amint azt 

már jeleztem, és alább igyekszem majd kicsit bővebben kifejteni, a magyar fotóművészet értékeinek 

fölmutatása szempontjából úgyszólván semmi értelme nem lenne. Ismétlem: a fotóművészet (nem 

az amatőr ún. „művészi fotóról” beszélek!) referenciája nem a fotográfia, a többi fotóhasználatok, 

hanem a képzőművészetek. 

Milyen kutatási eredményekre támaszkodna?

9 Jelent meg Magyarországon úgy monográfia az egyetemes fotóművészet egyik klasszikus, magyar származású 
képviselőjéről, hogy az életrajz első mondatában (!) a jeles szerzőnek nem sikerült eltalálnia sem a művész 
anyjának, sem az apjának a születési évét; utóbbinak az elhalálozási évét sem derítette ki, pedig kideríthető lett 
volna. Továbbá: az Artportal fotós témájú szócikkei közül nincs talán egyetlen egy sem, amelyben ne lenne téves 
évszám vagy ellenőrizetlen mendemonda. Csak csöndben kérdezem: hogy akarunk mi Magyar Fotótörténeti 
Kézikönyvet írni, ha a házi feladatainkat sem végezzük el? 



Semmilyenre. Magyarországon épp csak elkezdődtek az alapkutatások, és ezek is nagyon 

esetlegesek, és főleg: foghíjasok. Hogy csak a kaptafámnál maradjak: bő fél évtizede 

szorgalmazom: vegyük már leltárba, hogy a magyar progresszív fotóművészetnek (1965–2000) 

mely művei találhatók meg a közgyűjteményeinkben, ezek milyen állapotban vannak stb., ám ezt 

mindmáig nem sikerült elérnem. Jó, én egy intézményeken kívüli magánzó vagyok – de ez akkor is 

elképesztő!

És milyen szemlélettel íródna meg?

Egy efféle összefoglaló munka ma már nem lehet egyszerzős mű; a Nagy Narratívák kora lejárt. Az 

utolsó mohikán Beaumont Newhall volt.10 A Nagy Narratíva nem működik a több szerzős 

összeállításokban sem – legyen az mégannyira átgondolt és jól szerkesztett mű is, mint Michel 

Frizot már említett remek áttekintése. Tegyük hozzá: jóllehet az Új Művészettörténet nem váltotta 

be a hozzá fűzött, túlfűtött reményeket,11 de a témáit (gender, neokolonializmus, társadalmi 

részvétel stb.) egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni – márpedig ezek annyira szerteágazók, 

hogy szétfeszítenék egy könyv kereteit. 

Tehát maga a műfaj: az enciklopédikus igényű, a fotóhasználatok és technikák minden területére 

kiterjedő, nyomtatott, ergo a megírása/megjelenése pillanatának felfogását és eredményeit hosszú 

időre rögzíteni hivatott kézikönyv mint olyan avult el. Amint kikerül a nyomdából, már érvénytelen.

Ha az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy a magyar fotóművészet valódi értékeit fölmutatva 

fölnyissuk a ma még neokolonialista szemléletű, ám ennek revíziójára egyre nyitottabb nyugati 

döntéshozók – művészettörténészek, kurátorok, gyűjteményvezetők stb. – szemét, s egyszersmind a 

magyar közönséget is megismertessük ezen értékeinkkel, akkor a valódi értékeinket kell 

szakszerűen megmutatni, nem pedig megpróbálni rájuk sózni az ungarische bóvlit. Ez ugyanis 

hosszabb távon nem fog sikerülni – és semmi másra nem jó, csak hogy lejárassuk magunkat. Friss 

példa erre a Thames & Hudson Dictionary of Photography című kiadványa,12 melynek magyar 

szócikkeit a MOME Fotó Tanszékének reklámfotós vezetője írta; a kiadványban ennek megfelelően

enyhén szólva (és teljesen indokolatlanul) túltengenek a MOME oktatói – köztük az egyetem 

egykori rektora, akit fotóművészként egyáltalán nem jegyez a szakma. 

A hype, a gátlástalan nyomulás helyett célravezetőbb lenne a kiegyensúlyozott, a fotómúltunkat 

10 Az eredetileg 1937-ben írt The History of Photography 1982-ben átírt, ötödik kiadására gondolok. The Museum of 
Modern Art, New York.

11 Nyugaton már el is temették. Lásd Kristina Jõekalda beszámolóját a 2012 márciusában rendezett After the New Art 
History konferenciáról: https://arthistoriography.files.wordpress.com/2013/12/jc3b5ekalda.pdf.

12 Nathalie Herschdorfer (szerk.): The Thames & Hudson Dictionary of Photography. London, 2015.



kellő kritikával kezelő megközelítés. Figyelembe kell vennünk, hogy kikhez beszélünk. Ha ugyanis 

nemzetközi összehasonlításban nézzük,

1. a 19. században semmi különös, jellegzetesen magyar nem történt (a dolog természete szerint 

nem is történhetett) a magyar fényképezésben: ugyanolyan volt, mint a cseh, a lengyel, a román, az 

osztrák, az indiai vagy a belga stb. – csak a nevek voltak mások.13 

2. a századforduló piktorializmusáról ugyanez mondható el, hozzátéve: meghatározó figurái nálunk 

hót amatőrök, esztétikai horizontja ennek megfelelően dilettáns, másokat majmoló volt.14

3. az első világháború után aztán csőstül jöttek a bajok:

– nálunk elmaradt, ill. – például cseh vagy lengyel összehasonlításban – nagyon csenevész volt a

fotográfiai modernizmus. „A fotókultúra hazai képviselőinek többsége nem akarta észrevenni a 

fényképi modernizáció megkezdődését.”15

– ehelyett az öszvér magyaros (bár inkább: magyarosch) stílus: az ún. „művészi fotográfia” vált 

uralkodóvá, mely későpiktorialista szellemiségű, anakronisztikus elveket bújtatott (ál)modern

köntösbe.16

4. ez a torzszülött esztétika lett aztán a szocreál, a szövetségi fotográfia és a mai

globálreál szülőanyja

13 Természetesen ettől függetlenül még – a magunk számára, értékítéletek nélkül, mintegy leltárszerűen – megírhatjuk 
a történetét. Mint ahogy megírhatjuk a magyar sportfotográfia, sajtó- és reklámfotó stb. történetét is. Sőt: meg is 
kellene írnunk! De ez, ismétlem: a konferencia által fölvetett témánk szempontjából egy hangyaarasznyival sem visz
közelebb az elérendő célhoz. 

14 Erre és a következőkre lásd Szilágyi Sándor: A magyar progresszív fotóművészet 1965–2000 között. 
http://maimano.hu/szilagyi-sandor-magyar-progressziv-fotomuveszet-1965-2000-kozott/#_ftnref8

15 Albertini Béla: A magyar változat. In Baki Péter (szerk.): A fotóművészet születése: a piktorializmustól a modern 
fotográfiáig, 1889-1929. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2012, p. 55. 

16 A részletekre lásd Szilágyi Sándor: A magyar paradoxon. In uő: A fotográfia (?) elméletei, id. kiad., pp. 54–58.



5. a közel negyedszázada tartó kutatásaim alapján nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy mindmáig 

az egyetlen olyan időszak, amikor nem húsz–huszonöt éves lemaradással kullogtunk egy már réges-

rég lejárt divathullám után, hanem együtt lélegeztünk a térségünk művészeinek legjavával, az 1965–

2000 közötti évek progresszív – neoavantgárd, majd Új hullámos szellemiségű – magyar 

fotóművészete volt.17

Ez a teljesítmény számításaim szerint annak a harminc-egynéhány avantgárd képzőművésznek és 

közel ötven (!) disszidens fotóművésznek volt köszönhető, akik radikálisan szakítottak a korszak 

szocmodern18 szemléletével, a fotósok esetében a Szövetségben burjánzó haladár esztétikával. 

Hozzájuk számíthatjuk – bár sem neoavantgárd, sem Új hullámos szemléletű alkotóknak nem lehet 

őket mondani – azt a tíz-egynéhány dokumentarista fotóst, akik a képileg is igényes autonóm 

riportjaikkal meghonosították nálunk az elmélyült fotóesszé műfaját. Összességében tehát mintegy 

kilencven (!) kitűnő – de még a másodvonalban is legalábbis figyelemre méltó – művészről, 

alkotóról beszélünk! Ez a hihetetlen magas szám toronymagasan kiemelkedik a térség hasonló 

szellemiségű törekvései közül! Mindehhez hozzávehetjük azt a kb. tíz elméleti szakembert, esztétát 

és művészettörténészt, akik igyekeztek a nevezettek törekvéseit bemutatni és népszerűsíteni – már 

amennyire ezt a korszak (ön)cenzurális viszonyai lehetővé tették. Hát igen: gúzsba kötve roptuk a 

rock & rollt!

*

Mindent egybevetve: jelen körülmények között – és előreláthatólag még legalább 4-5 évig – egy 

tudományos szinten is helytálló, a magyar fotóművészet teljesítményeit is híven tükröző Magyar 

Fotótörténeti Kézikönyv megírása vagy összeállítása nem reális, és szerintem a föntebb 

elmondottak miatt esztétikai és intellektuális szempontból nem is lenne kívánatos. 

Ami viszont kívánatos lenne: 

- az alapkutatások elindítása, vagyis a különböző fotóhasználati szakterületek múltjának és jelen 

állapotának minél teljesebb feltárása

- az eredmények adatbázisokba rendezése, melyeket művészettörténészek, kurátorok, egyetemi 

oktatók és hallgatók stb. használhatnának, itthon és külföldön egyaránt. Szerintem ez frissebb, 

korszerűbb, hosszú távon pedig hatékonyabb lenne, mint egy elsietett, innen-onnan összetákolt 

nagykönyv 

- az alapkutatások eredményeire támaszkodva végre szakszerű, megalapozott tanulmányok, kis- és 

részmonográfiák jelenhetnének meg

17 Nem azért mondom ezt, mert ez a kutatási témám! Épp fordítva: azért lett ez a fő kutatási témám, mert kutatóként 
erre az eredményre jutottam.

18 A kifejezés Rieder Gábor leleménye. Lásd uő: Kondor és a szocmodern. Artportal, 2006, 06, 12. 
https://artportal.hu/magazin/rieder-gabor-kondor-es-a-szocmodern/



- ha lehet: angolul, merthogy ez a nemzetközi szakirodalom bevett nyelve

Ami a szűkebb szakterületemet illeti, itt a föntiek szellemében leginkább egy Jelenkori (nem 

kortárs!) Fotóművészeti Archívum létrehozására volna szükség. Bő tíz éve házalok vele, kidolgozott 

kutatási tervekkel, névsorokkal, szakirodalommal; megkínáltam vele az OSA Archívumot és az 

MMA Kutatóintézetét is – mindkét helyen süket fülekre találtam.

Mindegy: én makacs jószág vagyok! Így vagy úgy, de meg fogom csinálni! 


