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HÁRS ENDRE

Lénárt Tamás: Rögzítés és önkioldás. 
Fotografikus effektusok és fényképészek 
az irodalomban

A képi fordulatot és a vizuális kulturális irányultság térnyerését követő időkben mi 
sem kézenfekvőbb, mint egy olyan kötet, amelynek irodalomtudományi érdeklődésű 
szerzője az új médiatudományi és -esztétikai környezetben vállalkozik irodalmi szö-
vegek vizsgálatára. Lénárt Tamás könyve tagadhatatlanul e szerzői kísérletek gyűjte-
ménye és dokumentuma, ugyanakkor bevallottan olyan munka is, amely témáiban, 
módszerében és alaptéziseiben kifejezetten hű marad szakmai vonatkoztatási pont-
jaihoz. Olyannyira, hogy nemhogy az irodalomtól távoli kérdésekkel nem „fenyeget”, 
de irodalmi-irodalomtudományi felvetésekkel kíván hozzájárulni egy másik, s vélhe-
tőleg mindmáig lezáratlan diskurzus, a fényképészet esztétikájához. A kötet beveze-
tőjében deklarált „fotóelméleti érdeklődés” (9.) így nemcsak új irodalmi olvasatokat 
ígér, de egy a fényképezés szűkebb gyakorlatán túlmutató olyan gondolkodást is, amely 
megnyithatja a fotográfi a irodalmát a bölcseleti kérdések felé. Lénárt a fényképezés 
„kultúrtechnika-ként vagy kulturális gyakorlatként való értelmezés[ének]” (14.) három 
meghatározó aspektusát, kiindulópontját emeli ki: a valóságtapasztalat (1) radikáli-
san mediális meghatározottságát, amelyből a fotótechnikára vonatkozóan is érvényes, 
hogy bármely médium (2) hatással van az emberről, „bizonyos antropológiai műkö-
désekről, funkciókról” (16.) való gondolkodásra, illetve ezt (3) sosem szinguláris mó-
don, hanem az adott kulturális térben és a fennálló mediális hatások összjátékában, 
illetve e történések – nem ritkán agonális – folyamatában valósítja meg. A kötet elem-
zéseit tekintve főképp ez utóbbi aspektus jár következményekkel. Egyrészt megte-
remti azt a történeti keretet, amelyben az Arany Jánosról, Mikszáth Kálmánról, Ady 
Endréről, Ignotusról, Balázs Béláról, Hevesy Ivánról, Nádas Péterről, Mészöly Mik-
lósról és Márton Lászlóról írt elemzések és azok szempontbeli különbségei akár egy-
szerű szerzői időrendbe állítva is tanulságokkal szolgálnak. Másrészt lehetőséget nyújt 
arra, hogy irodalom és fényképészet kapcsolatait egyirányú válaszok helyett kölcsö-
nös hatásmechanizmusokban, vagyis éppen aszerint szemlélje, hogy miképpen vál-
tozik irodalmi szövegek feltételrendszere az új kultúrtechnika biztosította képiség 
keretei között, illetve hogy merre mozog a fényképészet és annak feltételrendszere 
az irodalom kínálta technikaértés horizontjában.

A kötet ambíciója mindösszesen tehát sokkal több annál, mint amit alcíme a ben -
nefoglalás tematikus ígéretével kínál, és ugyanakkor meglepőbb, s helyenként kijóza ní-
tóbb eredményekre is jut azon elvárásokhoz képest, amelyeket a médiumok kölcsönös 
egymásra hatásának tézise implikál és ébreszt az olvasóban. A bevallottan heterogén 

korpusz és súlypontozás dacára ugyanis éppen az mutatkozik az egyik, a tanulmányo-
kat egybefűző leghatározottabb eredménynek, hogy irodalom és fényképészet talál-
kozása mediális konkurenciát és produktív feszültséget generál, de ennél többet sok-
szor nem, s hogy a művekben feltárható olyan refl exiós mechanizmusokban ölt formát, 
melyeket jó esetben kritika és önkritika dinamikájaként, rosszabb esetben akár ku-
darcként vagy elutasításként is lehet értelmezni. Ekképp válhat Arany A kép-mutogató 
című verse a megjelenítés benne felidézett vásári, illetve spirituális gyakorlatán túlme-
nően – annak lehetőségeit értelmezve, és egyúttal meghaladva – a költészet önrefl exió-
jává, s a versről szóló elemzés csupán annak demonstrációjává, „hogyan kondicionálja 
újra a kultúrtechnikai, mediális környezet az irodalom önértését” (31.). Hasonló lo-
gikát követve mutatja ki az elemzés Mikszáth vonatkozó műveiről – A fotográfi ák 
regénye, A „skvarka”, Epilog –, hogy azok a fotográfi a tematikus szerepeltetésén csak 
annyiban lépnek túl, amennyiben a képi lehetőségeket uraló narratív hang szerepének 
újragondolásával szolgálnak. Az irodalmilag megjelenített fénykép – írja Lénárt – 
„az ábrázoló illetve az ábrázolt szubjektum egységébe vetett hit megrendülését fém-
jelzi” (50.), és annak felismeréséhez segít hozzá, hogy a „reprezentáció hagyományos, 
szubjektumközpontú struktúrái egyre inkább a mediális feltételrendszerek függvé-
nyeként jelennek meg” (50.). Ugyanakkor maga ez a megkérdőjeleződés mégis magá-
nak az irodalmi diskurzusnak a teljesítménye marad, amellyel szemben a fotográfi a 
a negatív indexekkel ellátott puszta kiváltó médium vagy mediális esemény szerepébe 
csúszik vissza. Vagyis ha igaz is, hogy „a fénykép a narráció, a cselekmény, vagy akár 
egy hasonlat képi síkjának alakításában is részt vehet” (54.), mindez az irodalom 
vonatkozásában végül mégiscsak magának az irodalomnak a kompetenciáit és érde-
keltségeit érintő eredményekhez vezet. E tekintetben Lénárt elemzéseinek úgy sike-
rül meghaladniuk a hagyományosan a valóság visszatükrözése körüli, illetve a fényké-
pészetet mint tematikus vonatkozást előtérbe állító irodalomtudományos diskurzust, 
hogy ez az elmélyültebb szándékú elemzés egyúttal maga mögött is hagyja a fényké-
pészetet: negatív értelmezésben az irodalom elmegy a fényképészet mellett, pozitív 
értelmezésben olyan szöveges technikákkal, „fotóelméleti” megfontolásokkal szol-
gál, amelyek a társmédiumnál eredményesebben valósítják meg annak szándékait, 
illetve formálják annak szakmai diskurzusát.

Ugyanezt az eredményt szignalizálja Lénárt Ady és Ignotus fényképészeti tárgyú 
bevezetőiben is: különböző utakon ugyan – Ady az alkotóművész, Ignotus a fényké-
pezett személy tekintetében –, de „a művészi alkotásként értett fényképet” mindkét 
szerző egyaránt „visszautalj[a] a(z alkotó) szubjektum fennhatósága alá” (60.), olyan 
pozícióba, amely művészet- és médiatörténetileg – akár már saját korszakukban is – 
meghaladottnak tekinthető. S váratlan, ugyanakkor higgadt megfi gyelésekre utaló 
módon a kötet elmélettörténeti exkurzusa, Balázs Béla és Hevesy Iván „kinetográfi ai 
»fordulatai[nak]«” elemzése sem szolgál ettől túl távoli következtetésekkel. A Balázs 
életművét a képiség nyomában végigjáró vizsgálat egy olyan „metafi zikai esztétika” 
(80.) alakulását rekonstruálja, amely bármely médiumban transzcendens tartalmak 
materializálódását feltételezi. Mely küldetés alól sem a fi lm nem mentesül, sem azok 
a belső immateriális képek, amelyeket a költészet vagy a közvetlen fi lmes képiség 
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kifejezésre juttat. E tekintetben „a fi lm csupán módosítja, nem alakítja át az esztétikai 
elméletet”. (83.) A fi lm és a fénykép ezzel rokon módon Hevesy evolutív művészet-
elméletében sem azért tesz szert kiemelt jelentőségre, mert a művészet új feltételeit 
teremti meg, hanem mert radikális közvetlenségben valósítja meg a lélekidézés tra-
dicionális művészi feladatát. Így Lénárt elemzése saját progresszív kérdéseire – „Meny-
nyiben jutnak szóhoz a fi lm mediális-technikai sajátosságai az írásokban”? (110.) – 
végül kitérő, sőt negatív válaszokat kényszerül adni: Balázs és Hevesy „meglévő esz-
tétikai elképzelések konzerválásá[n]” (111.) fáradoztak, olyan „reprezentációs modell 
keretein belül” (114.), amely „nem engedi »szóhoz jutni« a technikai kép valódi »kép-
szerűségét«” (115.). Így ha beszélni lehet a fi lm (vagy a fotográfi a) medialitá sá nak 
radikálisabb érvényesüléséről, ez csak „azokban az »irritációs pontokban« válik […] 
kitapinthatóvá, ahol az esztétikai modellbe nem illeszkedik hiánytalanul a mozgó-
kép, és ezáltal bizonyos modifi kációkat eredményez”. (118.) A médiumok közötti 
hatásgyakorlás, amelyre a könyv fi gyelmez, így maguknál az elméletalkotóknál sem 
jut másképp kifejezésre, mint amit Lénárt a 19. század és a századelő szerzőinél meg-
fi gyel: akár explicit kijelentésekben is dokumentált fenntartásokban, illetve legjobb 
esetben olyan refl exiókban, amely a fotografi kus látást a meglévő irodalmi-művészeti 
lehetőségek hatókörén belüli másságként érzékeli, és a korábban, illetve változatla-
nul vallott sajátlagosságok feszültségteli, ám ugyanakkor idegen vonatkoztatási pont-
jává teszi.

Az eddig felsorolt példák történeti távolságát – a fényképészet megjelenéséhez 
való történelmi közelségét – fi gyelembe véve joggal merül fel a kérdés, hogy szolgál-
nak-e a kötet kortárs irodalmi elemzései az elmondottaktól eltérő – a kultúr tech ni-
kai kölcsönhatás-igényt az eddigieknél jobban visszaigazoló – tanulságokkal. Az is 
feltehető, hogy a kötet címadása is leginkább a három szerző, Nádas, Mészöly és 
Márton értelmezéséhez kapcsolódik, és azt a két mozzanatot ragadja meg, amelyet 
Lénárt e szerzők képiséghez való viszonyában feltár: a „rögzítés” archívum és emlé-
kezet problematikáját érinti, míg az „önkioldás” a szubjektum a nyelvi leírás, a tör-
ténetmondás és a képiség interakciójában megjelenő problematizációját. Lénárt az 
Emlékiratok könyve, majd Az égi és földi szerelemről és A fotográfi a szép története című 
művek képeit az elbeszélői identitás felbomlásának összefüggésében elemzi: a szub-
jektum kontúrjai a szövegekben felbukkanó (fény)képeken, illetve azok elbeszélői ref-
lexiójában mint „a leküzdhetetlen idegenséggel való szembesülés” (134.) tételeződnek 
és vonódnak is meg egyben, aminek következtében a fényképek ez esetben is elvesztik 
„»tárgyszerű« jellegzetességeiket” és minden „külsődlegességük” ellenére „az én von-
záskörzetében” (157.), s mint ilyen irodalmi attribúciók maradnak. Ezt az eredményt 
csak megerősíti a Valamennyi fény és a Saját halál kapcsolódó elemzése, amennyiben 
igazolja, hogy a könyvekben közölt fényképek értelmezése sem sikerülhet másképp, 
mint a szöveg felől jövő fogalmisággal való folyamatos – mégoly feszült – kapcsolat-
ban. Mészöly Az atléta halála, Megbocsátás, Film című műveinek elemzése ugyanúgy 
a „történelmi eseményhez való hozzáférés mediális csatornáinak egymásba játsza tá-
s[áról]” (192.) szól, mint Márton Árnyas főutcája, azzal a különbséggel, hogy az utób bi 
esetében hozzáférhető, Levendel Júlia gondozásában megjelent Őrizd meg… című 

album a Márton-féle narratíva valóban „külsődleges” ellenpróbájaként támogatja az 
elemzést. Ugyanakkor éppen utóbbi értelmezése igazolja, hogy a fényképalbum na-
gyon is rászorul „a tanúságtétel nyelvi megvalósulásá[ra]” (213.), és hogy az, amivel 
az Árnyas főutca módosítja, sőt beteljesíti ezt a viszonyt, nem a fi kcionalizálás játéká-
ban, hanem a mediális függés tükröztetésében, irodalmi elmélyítésében keresendő.

A Nádas- és a Mészöly-, illetve a Márton-elemzésről egyaránt elmondható, hogy 
ha a médiumok produktív kölcsönhatásával szembeni kitüntetett fi gyelemnek köszön-
hetően új szempontokkal járulnak is hozzá e művek értelmezéséhez, a radikális me-
dialitás vagy másság értelmében vett „fotóelméleti” igénynek csak részben tudnak (és 
akarnak) megfelelni. A kötet egészére jellemző, hogy olyan példákkal operál, amelyek 
jelölten fényképészeti vonatkozásúak, ugyanakkor „jelöletlenül” – és kikerülhetetle-
nül – irodalmiak. A fényképészet konkrét megnevezésétől, diegetikus szerepétől vagy 
az egyes esetekben konkrétan fotografi kus, képi vonatkoztatási pontoktól kiindulva 
az elemzés ezeket az irodalmi perspektívákat tárja fel, és programatikusan vállalja 
is e „részrehajlást”. A lényeg az interakció, a mediális „konkurencia” (35., 37., 55.) és 
„feszültség” (24., 36., 122., 163.) felmutatása, mely eredményen aztán nem változtat, 
ha a vizsgált irodalmi (vagy művészetelméleti) példa végül kudarcot vall a másik mé-
dium befogadásában (Arany, Balázs, Hevesy), vagy éppen (és főképp) felülmúlja an-
nak lehetőségeit (Mikszáth, Ady, Ignotus, Nádas, Mészöly, Márton). A társmédium 
irodalmi jellé, jelképpé, eszközzé válva elveszti technicista körvonalait és kommuniká-
cióba lép az irodalmilag megjeleníthető (nyelvi, tudati stb.) „képekkel”. A következő 
lépés alighanem a módszer megfordítása lehetne: jelöletlen „fotografi kus eff ektusok” 
feltárása olyan szövegekben, amelyek elemzése az irodalmi módszertantól a társmé-
dium mediális sajátosságainak újrafelismeréséig, „dekódolásáig” vezetne, s egy kor-
szak vagy korszakok mediális tapasztalati mintázatait, kognitív keretfeltételeit tér-
képezné fel. A tét ez esetben olyan irodalmi eszközök, megoldások körülhatárolása 
lehetne, amelyek felbukkanása vagy esetleges konjunktúrája egy médiatörténetileg 
leírható pillanathoz köthető, és mint ilyen specifi kusan „fotografi kusként” azonosít-
ható. Az irodalom mint kultúrtechnika ilyesfajta pozícionálása a modern médiumok 
biztosította – művészi és nem művészi – észlelés terében alighanem indokolt vállal-
kozás. Lénárt Tamás könyve is ilyen, a tematizmustól a „fi lológiai technokratiz mu-
sig” továbblépő kísérletként olvasható. De olvasható az ezzel szemben támasztható 
túlzott elvárások kritikájaként is.

(Kijárat, Budapest, 2013.)


