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Minden fotográfia időparadoxon. Időn belüli időtlen-
ség, múlandó örökkévalóság. Fényképezni nem más, 
mint kivonni a valóságból az időt egy pillanatra, majd 
visszaadni ezt a pillanatot az időnek. A legpontosabban 
talán Roland Barthes fogalmazta meg ezt a paradoxont, 
amikor Lewis Payne kivégzése előtti portréjáról azt 
írja, hogy meg fog halni, pedig már nem él.

*
A digitális gép pont attól kímélt meg, amit a legjobban 
rühelltem a  fényképezésben. A  várakozástól. Várni 
a  laboránsra, hogy előhívja a  filmet, várni a  sötét-
kamrában, míg előhívódik a kép, várni a száradására, 
mert csak szárazon látszanak rendesen a  tónusok, 
csak akkor dől el, hogy megvan-e, vagy mehetek visz-
sza új nagyítást készíteni. A sokezredik rögtön látott 
kép után pedig pont ennek a várakozásnak a hiánya 
vetette elő újra a filmes gépet. Hirtelen ez a várakozás 
maga lett a fényképezés lényege. A szerelemben van 
még ilyen, amikor fél napon át rendezgeted a lakást, 
mielőtt kopognak az ajtón.

*
Jáváról röpke három év után máris sikerült hangosan 
kimondanom, hogy itt egyszerűen jó nekem. Nem 
jobb, mint valahol máshol, hanem jó. A fényképezésről 
viszont harmincvalahány év után is pimaszul nehéz 
valami ilyesmit kimondanom. Pedig valójában tényleg 
ennyi lenne. Hangosan kimondani, hogy az összes 
kínlódással, kudarccal, megválaszolhatatlan kérdéssel 
együtt egyszerűen szeretem.

*
Apám gyerekkoráról nincsenek képek egyáltalán. Úgy 
tudom, volt egy-kettő, de azok elkallódtak a háborúban, 
meneküléskor. A legkorábbi fotográfia, ami fennma-
radt róla, de legalábbis, amit én ismerek, egyetemista 
korában készült, Kolozsváron.

Anyám körülbelül hét-nyolc éves az első családi 
képeken. Igaz, utána sokáig semmi, időrendben a kö-
vetkezőn már gimnazista.

Rólam a legkorábbi kép nagyjából féléves koromban 
készült. Ezt a nyári verőfényből, a kerítésen és a tűz-

falon futó vadszőlőből, Apám atlétatrikójából tudom 
kiszámolni. Dátum nincs rajta, de januárban születtem. 
A következő alkalom, amikor lefényképeztek, az első 
születésnapom volt.

Rékáról és Milánról már pár napos korukban elké-
szültek az első képek. De annak ellenére, hogy az apjuk 
fotográfus, pont annyi kép készült róluk, amennyi még 
elfér egy családi albumban.

Tegnap megszületett az unokám. Még fel se sírt, még 
a köldökzsinórt sem vágták el, még az anyja mellébe se 
kapaszkodott. Mihelyt megérkezett e világra, a legelső 
dolog, ami történt vele, az volt, hogy lefényképezték. 
Az apja, a nagyanyja, a nagybátyja, és persze én is. Fél 
nappal később, amire hazajöttek a kórházból, Kuti Anna 
Miráról már körülbelül háromszáz-háromszázötven 
kép készült. Színes és feketefehér, digitális és analóg, 
álló és mozgó, sírós és néma. És persze, ezek a képek 
innen, innen, Rotterdamból indulva pillanatokon belül 
kirajzottak a világba. Gyönyörű, so cute, ce frumoasa, 
cantik.

Tulajdonképpen nincs is ezzel semmi baj. Az egyet-
len, ami hiányzik e pillanatok alatt világot bejárt képek-
ből, az a szakralitás. A fotográfia első száz vagy akár 
százötven esztendejében szinte minden arcképben ott 
rejlett a  lehetősége annak, hogy szentképpé váljék. 
Teljesen mindegy, hogy medalionba került, vagy fa-
lusi tisztaszobába, íróasztalra, zongorára, rézveretes 
albumba vagy külvárosi konyhakredenc üvegje alá, 
vagy akár sírkőre, minden kép valamiféle szentképpé 
tudott válni egy magánoltáron.

Ez az egyetlen, ami Kuti Anna Mirának már nem 
adatott meg. Nyilván lesznek szép, emlékezetes, kü-
lönösen kedvelt képek róla, esetleg falra, zongorára, 
mágnessel hűtőre vagy akár címlapra kerülő képek is. 
De azok közül a képek közül, amelyek alig pár órával 
a születése után Londontól Bukaresten át Indonéziáig 
bejárták a világot, már egynek sem lesz olyan története, 
mint annak a néhánynak, ami fennmaradt Anyámról, 
vagy akár azoknak, amelyek Apámról készültek, csak 
hozzám már nem juthattak el. Szinte biztos, hogy 
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Az eltűnt idő nyoma című könyvéből
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a Kuti Anna Miráról készült és folyamatosan készülő 
képek tízezrei közül egyre sem fog soha senki rátalálni 
egy szúette láda mélyén egy padláson.

Tagadhatatlanul azok közé tartozom, akik ezt fáj-
lalják. De e fájlalásnak nem esztétikai oka van, nem 
önmagában a ma készülő képet tartom kevesebbre. 
És végképp nem az úgynevezett fotóművészetet fél-
tem bármitől is. A képhez tartozó történet elvesztését 
fájlalom. A  művészet soha nem volt és nem is lesz 
demokratikus, így a fotográfiát mint művészetet na-
gyon nincs mitől félteni. Az egy belterjes világban, az 
odakint bolyongó sok százmillió demokratikus kép 
ellenére végigjárja a maga elitista útját. Nyilván hat 
rá az a  képözön, ami ott kering körülötte, mint az 
aszteroidák meg az űrszemét, a gravitációs ereje pedig 
néha beszippant párat. Jól ellesz a maga névteleneivel, 
kismestereivel, nagymestereivel. Esztétáival, kuráto-
raival, történészeivel. Újakra váltja a régi doktrínáit, 
vagy párhuzamosan futtatja őket, a fotóművészet leéli 
a művészetek életét.

A fénykép elvesztését fájlalom. Annak a képnek az 
elvesztését, amihez óhatatlanul hozzátartozott a törté-
net vagy a rejtély. Az arckép és emlékkép elvesztését, 
amiért maga a fényképezés leginkább fel lett találva. 
A fotográfia eredendően demokratikus volt, tehát nem 
művészet. Demokratikus igényből született. Hogy ne 
csupán azok arca maradjon meg az idők végezetéig, akik 
meg tudják fizetni az udvari festőt, hanem mindenki 
le legyen fényképezve. A fényképezés hőskora ugyan-
olyan kivételes történet, mint a hőskoroké általában, 
de azt balgaság visszasírni, mert az, ami most van, 
pont abban a  hőskorban volt kódolva, mindenestül. 
Nicéphore Niépce és Fox Talbot bizonyára ujjongva 
hajította volna el a fadobozát egy mai csúcsmodellért. 
Hiszen fadobozaikkal pont azt próbálták megteremteni, 
amire igény volt. És a legelső pillanattól a minél több 
és minél természethűbb képre volt igény.

Tulajdonképpen kérdés, hogy a  fekete-fehér fo-
tográfia egyáltalán eszébe jutott volna-e valakinek, ha 
„a természet irónja” eredendően színes. Aligha törte 

volna évtizedeken át a fejét bárki is, miként lehetne 
a színes képet hosszas, bonyolult és drága eljárásokkal 
fekete-fehérré tenni. Mondom, ma nem történik más, 
mint kiteljesedik az, ami már a legelső fotográfiában 
kódolva volt. A szelfi nem más, mint a vágyálma an-
nak, aki fél órája ül mozdulatlanul, fejtámasszal egy 
vándorfotográfus fadoboza előtt.

Annyi történt, hogy beteljesedett a demokratikus 
vágy: bárkiről kép készülhessen. Ami jó és igazságos. 
Csak épp azzal nem számolt senki, hogy ha bárkiről 
készülhet kép, akkor a kép is pont annyira feledhető 
lesz, mint az ember. A fényképezés története egy kicsit 
olyanra sikerült, mint az alumínium története. Aligha 
jut ma eszébe bárkinek is, miközben kicsomagolja 
a  grillcsirkét, hogy az alufóliája, amit kidobott, alig 
kétszáz esztendeje még drágább volt az aranynál. 

„A fotográfia első száz vagy akár százötven 
esztendejében szinte minden arcképben ott rejlett 

a lehetősége annak, hogy szentképpé váljék”
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