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„ha nincs a szakkollégium, akkor nem megyek ki ku-
tatni, nem tudom milyen egy kötetbe írni, egy kon-
ferencián nem tudom ezt elõadni, nem tudom gya-
korolni, hogy milyen több száz fõ elõtt bemutatni
azt, amit én kutattam és csináltam. Igazából ezt sze-
retem csinálni és ezt is szeretném csinálni. (…) ha ez
nincs, akkor nem tudom milyen egy csapatban
együtt dolgozni, milyen mondjuk határidõre leadni
valamit, és a többi”
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Pécsi fotómûvész. Húsz fotóalbum szerzõje, számos további kötet kiadásában mûködött 
közre. Nagy számban készített óriásplakátokat, katalógusokat, honlapokat, szórólapokat, 
plakátokat, naptárakat és képeslapokat. Mûvészeti tevékenysége mellett elsõsorban az ipari
és reklámfotóra, valamint táj- és városképekre, panorámákra specializálódott. Díjak:

1994. „Fiatal Magyar Fotó 90 után” 
1995. „Pécsi József” ösztöndíj
1999. ArtsLink USA ösztöndíj
2001, 2003. Fotóbiennálé, különdíj

SZÉNÁSSY ALEX
Képzõmûvész, a Laboratory Group alapítója és vezetõje, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egye-
tem vendégtanára, számos hazai és nemzetközi díj birtokosa.
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Emlékszem, romológia szakosaink között is komoly vi-
ta támadt a kétezres évekbeli nagy, reprezentatív fény-
képtárlat kapcsán, melynek a Néprajzi Múzeum adott
otthont. És bár elméleti pozíciók kevéssé rajzolódtak
meg az országos visszhangot kiváltó megszólalásban,
mégis fontos, fordulóponttá avatható esemény volt ez:
azt jelezte, hogy végérvényesen megszûnt az olvasatok
kisajátíthatósága, hogy az a kizáró rend, amelyben a
fénykép képhatára egyszerre etnikus, kulturális, társa-
dalmi, idõ-és térhatár is, szóval ez a nem-kritikai po-
zíció felszámolás alatt van. És ez a felszámolás nem
néhány alig hallható elméleti munkában születik meg,
mint addig néhányszor, hanem eléggé direkt módon:
cselekvéssel. És félreértés ne essék: itt sem a kiállítási
anyag, sem a szándékok, sem a reakciók nem kérdõ-
jelezõdnek meg. Azt üdvözlöm, hogy hangzavar lett
ott, ahol addig zavaróan nagy volt a csend. És bár a
hangzavar még nem dialógus, pláne nem lesz valami
diszkurzív renddé, azért már nincs az a fene nagy kus-
solás, szóval akár arra is esély lehet, hogy a megszó-
lalások esetlegessége megteremti az érvényes meg-
szólalások terét – de ebben az irányban nem indulok
tovább most.

Inkább kanyarodok a kiállításunk felé. Elõször is
érdemes gondolkodnunk azon a viszonyon, amely
azon az elképzelt vizualitáson alapul, hogy a fotó rög-
zíti az általa látott valóságot.1 Objektivál, vagy leg-
alábbis azt üzeni, hogy dokumentumereje nagyobb
azért, mert a valóságos háromdimenziós világot kétdi-
menzióssá transzponálja, nem értelmezi, hanem meg-
jeleníti. Kétségtelenül ez a rögzítés ismerõdik fel szá-
munkra a valóság legjobb utánzataként. A családfo-
tókhoz például oly módon viszonyulunk, hogy az álta-
luk megörökített pillanatokat tekintjük narratívumunk
alapjának, melyek közötti hézagokat az aktuális el-
mondással töltünk fel. Így a megörökített pillanat pil-
lanatnyisága felfüggesztõdik, helyette idõben széttere-
bélyesedik és uralja a történetet. Nem a történetünk-
höz válogatunk fényképeket, hanem a képekhez iga-
zítjuk történeteinket2. (Benjamin a mûalkotások lét-
módja felõl3 jut hasonló következtetésre.) Pouyeto a
mánusok jelvilágáról írt rövid tanulmányában4 úgy ta-
lálja meg a kapcsolatot fénykép és történet között,
hogy a fényképet a Pierce-i index-kategóriába sorolja,
szemben a szimbólumokkal. Pouyeto szerint a fényké-
pek fontossága a vizsgált mánus közösségben ennek
a közvetlen összetartozásnak tudható be: a megta-
pasztalható reprezentáció helyett (amilyen, mint írja, a
festmény) a valóságos fizikai kapcsolat tapasztalata a
fénykép, amelyen „a személy közvetlen kapcsolatba
kerül a hordozóval” ( POUYETO, 2006: 304).

Azt látjuk a fenti rövid példasorból, hogy eltérõ be-
fogadói stratégiák, használatba vételek különösen el-

térõ jelentéseket hoznak létre függetlenül attól, hogy a
fénykép mit ábrázol. 

A Kalmár-kiállítás tétje innentõl fogva számomra
leginkább az, hogy alkalmat kínál-e a dialógusra? A
mûalkotások ugyanis nem csupán saját tárgyukat
(Benjaminra utalok vissza), a megörökítettet helyezik
át, de maguk is tárgyként át és áthelyezõdnek, és ez-
zel: hogy például éppen itt, a pécsi romológia tanszé-
ken kerül sor a kiállításra, a képek – fizikai jelenlétük-
kel – is közölnek –, mielõtt még egyáltalán rájuk tekin-
tenénk. És azért kerültek ebbe a térbe, egy évtizedes
láthatatlanságból, hogy rájuk emelõdjön a tekintet. 

JJeeggyyzzeetteekk
1 A rögzített szituáció mint a szituáció elõidézõje kü-

lönösen izgalmas lehet. (Ez is olyan út, melyen az
elemzés folytatható volna. Csupán a kaland ked-
véért említem meg Capa képét, A milicista halála
címût. A fénykép elemzése során – amely a spon-
taneitás-beállítottság vitára próbált válasz lenni –
kiderül: valójában beállított képrõl van szó: Capa
a milicista, Garcia Borell pózolását fotózza felte-
hetõleg a szieszta idején. Nem halálát, hanem
életét állította be. A találat váratlanul érte a kato-
nát, a fotóst egyaránt. Patetikus frázissal: a fény-
kép, amely halhatatlanságot biztosított, egyszer-
smind életét is elvette a modellnek.) Ahogyan Entz
írja elemzõ kommentárjában: 
A kép így a kamera-fegyver párhuzam elméletének
is érdekes példája lehet. (ENTZ, 2009: 15)

2 Béres arról számol be, hogy életútinterjú készítése
közben nagy hasznát vette a családi fotóalbum-
nak, mert interjúpartnere így tudta rekonstruálni a
vele történteket. (Béres, é.n.)

3 vö. BENJAMIN, 1969. Benjamin a sokszorosított
mûalkotás narratív kiszolgáltatottságáról beszél
azzal, hogy áthelyezhetõvé válik: a katedrális el-
hagyja helyét, hogy egy mûvészetbarát dolgozó-
szobájában szemléljék.

4 bõvebben: POUYETO, 2006, vö. még: POUYETO,
2008
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