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Előszó

2013.  február 27-én a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Kar Művészeti 
Szakkollégiuma, Irodalomtudományi Szakmai Műhelye, valamint a Kultúra, Érték-  és 
Művelődéskutatási Műhelye szervezésében Kép(iség) a kultúratudományokban  címmel 
egynapos mesterkurzusra került sor, jelen tanulmánykötet az itt elhangzott előadások 
szerkesztett, írásos változatait adja közre.

A rendezvény célja az volt, hogy a felkért egyetemi oktatók, kutatók előadásaiból a 
résztvevők betekintést kapjanak korunk domináns médiumával, a képpel, a képiséggel 
kapcsolatos diskurzusba. A tanácskozás a  különböző szakterületek eredményeinek 
összevetésére, az elméleti felismerések gyakorlati alkalmazhatóságára  is alternatívákat 
kínált. A képek állandó jelenlétének köszönhetően az irodalomtudományban meghatározó 
jelentőségűvé vált a narratív poétikák,  költői  képek vizsgálata, míg a művészetelmélet 
területén a  képantropológia önálló diszciplínává válása volt megfigyelhető. A filozófiai 
diskurzust a múlt századtól napjainkig szintúgy izgalomban tartotta a  kép, a  képiség 
fenomenológiai, hermeneutikai, antropológiai értelmezhetősége. Hovatovább nem csak az 
esztétikai dimenzió, nem csak a kultúra fogyasztásának, értelmezésének és közvetít(őd)é-
sének  folyamata, hanem a megváltozott, a hagyományos médiumok mellett az újmédia-
művészet és a tömegkultúra által meghatározott posztmodern állapot ismeretelméleti, 
metafizikai, történelemfilozófiai  újragondolása is szükségessé vált. A szemünk előtt zajló, 
de talán mégis túl közelről szemlélt változás a tudás, a gondolkodás, a kommunikáció új 
formáit alakította ki, az egyén és társadalom önmagára, kölcsönös viszonyára vonatkozó 
reflexiói pedig az identitástudatok (és azok kulturális terekben való megjelenésének) több 
szempontú, multidiszciplináris vizsgálatát igénylik.

Weiss János tanulmánya Baudrillard szimuláció-elméletéből kiindulva történelem-
filozófiai, metafizikai, etikai és esztétikai problémákat is tárgyal. A tanulmány logikailag 
három, egymásból következő pillérre építve tárgyalta a modernség általános koncepcióját, 
a posztmodern állapotban a történelemfelfogás megváltozását, az idő- és térértelmezés 
átalakulását, az értékek relativizálódását, „az emberek világának elértéktelenedését”, az 
elidegenedés kérdését.

Gyenge Zoltán A küzdelem képi ábrázolása – a Sziszüphosz mítosz címmel az ismert mítosz 
kapcsán, illetve Tiziano, Abel de Pujol, Franz Ritter von Stuck, vagy Chagall festményeinek 
elemzése közben számos  kérdést fogalmazott meg, amelyek nyomán korunk emberének 
egzisztenciális problémafelvetései filozófiai alapra helyeződnek: mi ennek a büntetésnek 
a lényege, mitől annyira vigasztalhatatlan és reménytelen ennek az alaknak a helyzete? 
Mitől igazán súlyos, sőt engesztelhetetlenül könyörtelen a büntetés? Csak azért, mert ez a 
szerencsétlen Sziszüphosz Zeusz paráználkodásának útjában volt? Gyenge Zoltán szerint 
nyilvánvalóan nem. A sors rendeltetése ebben az esetben a kilátástalanság, a végtelen és 
értelmetlen erőfeszítés toposza, amely azonban egyetlen dolgot nélkülöz, és ezt általában a 
róla készült elemzések is elfelejtik: az időt. Pontosabban az idő hiányát. A tanulmány azon 
túl, hogy másfajta értelmezését adja a mítosznak, kitér a halál és a meghalni nem tudás 
problémájára, az értelmes élet lehetőségére, és arra a helyzetre, amikor ez szertefoszlik, 
semmivé válik. 
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Radvánszky Anikó A „megjelenítés berekesztődése” – A kép és az írás problematikájának 
néhány összefüggése Jacques Derrida műveiben címmel Derrida a kép problematikáját 
tárgyaló szövegeinek értelmezése kapcsán amellett érvel, hogy azok legfőbb célja száműzni 
a jelenlét metafizikáját – mely ellen általánosan küzdött –  a képértelmezéseinkből. Írásában 
a francia filozófus a kép státusáról, a képlátás módjairól kialakított, elsősorban Az igazság 
a festészetben című könyvében megfogalmazott álláspontját a dekonstrukció diskurzusára 
alapvető hatást gyakorló fenomenológia és hermeneutika felől vizsgálja. Egyrészt Husserl 
jelentés- és képelméletének alapvetésein, másfelől Heidegger A műalkotás eredete című 
esszéjének derridai kritikáján keresztül azt elemezi, hogy a kép jelölésmodalitásai miképp 
jelennek meg a différance játékterében és vannak alárendelve az írás törvényeinek, azaz 
hogyan érthető és értékelhető a verbális és képi „reprezentáció berekesztődésének” 
dekonstruktív korszakalakzata.

Radnóti Sándor A közhelyről: ha ezt a naplementét képen látnánk, giccs lenne című írása 
arra a problémára kereste a választ,  hogy a látvány és a kép mennyiben helyettesíthető be 
egymással, hiszen nem minden kép, amit látunk. A giccs és a szép fogalmának, a képpé válás 
folyamatának  elemzése közben főleg 18-19. századi festők, felvilágosodás kori és modern 
esztéták műveire támaszkodik.

Seregi Tamás A kép évszázada? Képellenes tendenciák a 20. századi művészetben című 
tanulmányában azt tekinti végig, hogy a 20. századi képzőművészetben hogyan jött elő, 
több hullámban, az a meggyőződés, hogy a kép (mint image és mint tableau egyaránt) 
akadályozója a művészi kreativitás kibontakozásának, hogy a kép a giccs, a nem-művészet, 
a fogyasztói kultúra fenyegetése a művészetre nézve, hogy a kép csupán egy tárgy, amit 
a művésznek ugyanúgy kell kezelnie, mint bármely más anyagot vagy tárgyat, ha igazán 
művészetet akar művelni, hogy a kép annak a hagyományos esztétikai ideológiának az 
egyik utolsó védőbástyája, amely a vizualitást és ezzel a kontemplációt tekinti a legfontosabb 
esztétikai területnek és befogadásmódnak, és ezzel egy felszámolhatatlan távolságot próbál 
beiktatni a befogadó és a mű közé.

Horváth Nóra Beauty Is Truth – Fred Holland Day képbe komponált létezésesztétikája 
című írásában arra a korszakra koncentrál, melyben az amerikai fotográfusok, a korábbi, 
hagyományos portréfotózás keretein túllépve, művészi képek megalkotásán fáradoztak egy 
meglehetősen kritikus, sokszor ellenséges befogadói közegben. Vizsgálódásai középpontjába 
Fred Holland Day bostoni fényképészt állítja, aki az 1890-es években fotótörténelmet írt 
az Egyesült Államokban. Munkái nyomán olyan esztétikai viták támadtak, melyeknek 
résztvevői az új médium felhasználási lehetőségeit kutatva a művészi fotó létjogosultsága 
mellett vagy a fotográfia lényegét a praktikus felhasználásra korlátozva foglaltak állást. Day 
tabukat döntött, képtörténelmet írt, a Beauty Is Truth című fotójába foglalta bele a saját 
életét leginkább meghatározó eszméit és oltárt állított a Szépségnek szentelt életnek. 

Dobsony Erzsébet Képiség és identitás című tanulmánya betekintést kínál a 
társadalomtudomány, az irodalom és a vizualitás területeire, mégpedig az identitás, a 
prózai szövegek és a (fény)képek kapcsolatán keresztül. Olyan magyar és világirodalmi 
prózaműveket vizsgál, amelyekben kiemelten fontos szerep jut a képiségnek: a narrátorok 
vagy főszereplők identitás-felfogásának kulcspontjai a különböző fényképek, festmények, 
rajzok, illusztrációk, az emlékképek. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy a képi narráció 
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segítheti-e az önéletrajzi emlékezés folyamatát, a szereplők identitásának rögzítését, vagy 
éppen újrakonstruálását.

Szkárosi Endre Tér és idő tárgyiasítása: performanszköltészet könyvben című munkája 
azokat a lehetséges képi/nyelvi struktúrákat  tárgyalja, amelyekkel az élő térben és folyó 
időben keletkezett költői alkotások, akció- és performanszköltemények a könyvben mint 
műtárgyban megjeleníthetők, illetve újraértelmezhetők. Ennek lényege, hogy a képi és 
szövegdokumentáláson túli, kreatív tér jöjjön létre, amely struktúráiban a maga módján 
az egyes mozzanatokon túlmenően képes újraértelmezni, bizonyos fokig reprodukálni az 
eredeti alkotást is konstituáló költői energiákat. Az előadás alapját új kötete (Verboterror - 
performanszköltemények, Magyar Műhely, 2013) kialakítása során szerzett transzmissziós 
tapasztalatai alkotják. A könyv materiális, nyelvi és képi struktúrájának, ezek viszonyának 
bemutatásával tárja fel a dokumentálás, emlékezet és (újra-)befogadás lehetséges 
konnotációit.

A kötet a szerkesztők szándéka szerint nem csak a kortárs kultúrával, globális társadalmi 
jelenségekkel foglalkozó kurzusok segédanyagaként forgatható majd haszonnal, hanem 
bármely társadalomtudományi vagy bölcsészképzésben részt vevő hallgató és kutató, illetve 
a téma iránt érdeklődő képpel, képiséggel, egyáltalán a mai művészeti és tömegkulturális 
jelenségekkel kapcsolatos tájékozódását segítheti.

A szerkesztők

Győr, 2013. május 20. 



8

Weiss János

Baudrillard szimuláció-elmélete
(mint történelemfilozófiai koncepció)

Jean Baudrillard szimuláció-elmélete a kilencvenes évek egyik meghatározó 
történelemfilozófiai elképzelése volt, és mint ilyen (ebben az időben) a posztmodern egyik 
meghatározó alakjaként lépett föl. Jean-François Lyotard – a posztmodern legjelentősebb 
teoretikusa – szerint a posztmodern nem annyira korszak, mint inkább egy „kedély-, sőt 
szellemi állapot”.1 Lyotard így fogalmazott: „A mai társadalomban és kultúrában, tehát a 
posztindusztriális társadalomban és a posztmodern kultúrában másként merül fel a tudás 
legitimitásának kérdése. A nagy elbeszélés elvesztette a hitelét, akármilyen egységesítési módot 
használ is: a spekulatív elbeszélését vagy az emancipáció elbeszélését.”2 A nagy elbeszélések 
vége azonban két szinten értelmezhető: vagy csak az elbeszélések váltak lehetetlenné, vagy a 
történelem sem lehetséges többé. Baudrillard az első jelentéssel teljesen egyetértene: szerinte a 
récit többé nem lehetséges. „A »récit« mint elbeszélés lehetetlenné vált; mert definíciószerűen 
(re-citatum) azt jelenti, hogy egy értelmet visszafelé nyomon követünk.”3 A mai világban 
ugyanis minden faktum és minden esemény már maga is „felszabadult” és mint egy atom 
egy üres térben mozgó röppályán halad.4 (A modernség alapvető jelentése a kontextusok 
fölszámolása, a kontextusokból való kiszakadás.) A másik kérdés az, hogy lehetséges-e 
az átfogó történelem? Ez a kérdés a történelemfilozófia átfogó tárgyára vonatkozik, erről 
írt 1973-as könyvében már Odo Marquard is. „A történelemfilozófia szó itt nem azt 
jelenti, amit a történelemfilozófia kétségtelenül jelenthetne: a történelem tudományának 
tudományelméletét, a történelem mint ontológiai régió regionális ontológiáját […].”5 „Itt 
azonban és a következőkben […] a történelemfilozófia egy datálható formációt jelent: egy 
olyan formációt, amely világtörténelmet proklamál, van célja és vége, a mindenki számára 
való szabadsággal […].”6 Úgy néz ki tehát, hogy az egységes történelem a történelemfilozófia 
univerzális előfeltétele. De ez az egységesség nem csak az emancipáció, hanem a hanyatlás 
szempontjai mentén is létrejöhet. Baudrillard egy olyan történelemfilozófiát szeretne 
megalapozni, amelyben a történelem nem szétesett, hanem meghaladásra került. Wolfgang 
Welsch erről némi trivialitással ezt írja: „Baudrillard a posztmodern-diagnózis sötét 

1  Jean-François Lyotard, Philosophie und Malerei im Zeitalter ihres Experimentierens, ford. Marianne Karbe, 
Marve, Berlin, 1986, 97.
2  Jean-François Lyotard, A posztmodern állapot, Századvég – Gond, Budapest, 1993, 82. „Az elbeszélések 
hanyatlásában a második világháború óta végbement technikai és technológiai fellendülés hatását láthatjuk, amely a 
tevékenység céljairól az eszközeire helyezte át a hangsúlyt” Uo.
3  Jean Baudrillard, Das Jahr 2000 findet nicht statt, Merve, Berlin, 1990, 9. 
4  Uo.
5  Odo Marquard, Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Suhrkamp, Frankfurt, 1973, 14. 
6  Uo.
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változatát képviseli”.7 Aztán ezt a „sötét” karaktert így pontosítja: „Szerinte máris eljutottunk 
a történelem végéhez, sőt már túl is vagyunk a történelmen.”8 Én azonban azt gondolom, 
hogy nem egészen pontos „elsötétülésről” beszélni, ugyanis nem a történelem hanyatlásáról 
van szó, hanem a történelem átlépéséről vagy elvesztéséről. Nagyjából úgy, ahogy az 
Beckett Godot-ra várva című drámájából is ismerhetjük: „ESTRAGON […] Te mindig az 
utolsó pillanatig vársz. [Talán azt is mondhatjuk: az utolsó pillanatra vársz.] VLADIMIR 
(tűnődőn) Az utolsó pillanat … (Elrévedőn) Sokára lesz, de jó lesz.”9 Vagyis az utolsó előtti 
pillanatban vagyunk, a végső katasztrófa előtti pillanatban. (Welsch megfogalmazása már 
csak ezért sem pontos: „ez a posztmodernitás katasztrófa-verziója”.)10 A posztmodern ez a 
katasztrófa előtti pillanat, amelyet a katasztrófa már húz maga felé. „Sokára lesz, de jó lesz.” 
Talán erre gondolhatott Marquard, amikor azt mondta, hogy a történelemfilozófia már nem 
képviselhető, de mégis szükségünk van rá.”11  

(I. A modernség általános koncepciója) „Szerencsére vagy sajnos az identitás keresése 
továbbra is rögeszmésen foglalkoztatja a technikai és gondolati vállalkozásokat.”12 Mindenek 
előtt e kijelentés idődimenziója tűnik bizonytalannak: milyen történelmi periódusról beszél 
itt Baudrillard? A modernségről, a modern társadalmakról van szó, ennek centrális vonása 
az identitás. Az identitás azonban fatális probléma: „Az identitás megoldhatatlan kérdés”.13 
A modernség tehát egy olyan kérdéssel vívódott, amelynek igazából nincs is megoldása. 
Baudrillard ugyanakkor az identitás kérdését két szinten lokalizálja: egyrészt a technikán 
keresztül a reális társadalmi folyamatok része, másrészt ez uralja a modernség gondolati 
alakzatait is. Ennek a koncepciónak az ősképét mindenképpen A felvilágosodás dialektikája 
nyújtja. E könyv elején már (a negyedik bekezdés végén) Adorno és Horkheimer ezt 
írják: „A polgári társadalmat az egyenérték [Äquivalent] uralja. Ez teszi összemérhetővé 
[komparabel] a különneműt azzal, hogy elvont nagyságokra redukálja. A felvilágosodás 
számára látszattá lesz minden, ami nem oldódik fel számokban, végső fokon az egyben 
[…].”14 Látjuk, a polgári társadalom és a felvilágosodás azonos fogalmak; ugyanakkor 
a „polgári társadalom” a marxi értelemben szerepel, vagyis azonos a kapitalizmussal. 
A tőke első kiadásának előszavában ezt olvashatjuk: „A polgári társadalomra nézve […] 
a munkatermék áruformája, illetve az áru értékformája a gazdasági sejtforma.”15 És A 
politikai gazdaságtan bírálatához bevezetésében Marx ezt írja: „A polgári társadalom a 
termelés legfejlettebb és legsokrétűbb történelmi szervezete.”16 (vannak olyan helyek is, ahol 

7  Wolfgang Welsch, Esztétikai gondolkodás, L’Harmattan, Budapest, 2011, 144. 
8  Uo.
9  Samuel Beckett, Godot-ra várva / A játszma vége, ford. Kolozsvári Grandpierre Emil, Európa, Budapest, 
2002, 8–9.
10  Welsch, I. m. 144.
11  Marquard, I. m.. 20.
12  Jean Baudrillard, Az utolsó előtti pillanat. Beszélgetések Philippe Petit-vel, Magvető, Budapest, 2000, 68. 
13  Uo.
14  Max Horkheimer – Theodor W. Adorno, A felvilágosodás dialektikája, Gondolat – Atlantisz, Budapest, 1990, 
24. 
15  Karl Marx, A tőke, 1. kötet, Kossuth, Budapest, 1973, 6.
16  Marx – Engels, Művei, 13. kötet, Kossuth, Budapest, 1965, 171. 



10

Marx egyszerűen „polgári gazdaságról” beszél, és a kettő között semmiféle különbséget 
sem tesz.)17 „Hogy az egyes egyén munkája csereértéket eredményezzen, általános 
egyenértéket [allgemeines Äquivalent] kell eredményeznie, azaz azt, hogy az egyes egyén 
munkaideje általános munkaidőként fejeződjék ki, vagy az általános munkaidő az egyes 
egyén munkaidejeként fejeződjék ki.”18 Így tehát értjük: az identitás abból származik, hogy 
polgári társadalom a cserére épül. (Adam Smith még azt vallotta, hogy az embernek van egy 
eredeti hajlama a cserélgetésre és az adás-vételre. „Minden emberben közös hajlam ez, és 
egy más állatfajtánál sem található meg sem a cserére irányuló, sem másféle megállapodás 
szándéka.”)19 Az ekvivalencia és az azonosság a marxi kapitalizmus-kritika nyomán a 
polgári társadalom olyan mélyen problematikus jelensége, amely elméletileg sem tehető 
gyümölcsöző fogalommá. Egy vonatkozásban azonban Baudrillard követi Horkheimert és 
Adornót: ez a fogalom általánosítható: túl lehet emelni a szigorúan gazdasági jelentésen. 
„Minden azzá lett, ami – végül is ez minden, tehát nincsenek többé lehetséges metaforák, 
nincs többé metamorfózis; nincs más csak az identitás végtelen metasztázisa.”20 A 
modernség igazi sajátossága – mondhatnánk – az, hogy a metafora helyébe a metasztázist 
állította: az azonosság koncepciója így egyfajta változatlan ismétléshez vezet. Így Marxon 
keresztül Nietzschéhez közeledünk, aki egy hagyatékban szereplő följegyzésében ezt írja: „a 
létezés, úgy ahogy van, értelem és cél nélkül, de elkerülhetetlenül visszatérve, finálé nélkül, 
a semmibe: »az örök visszatérés«. – Ez a nihilizmus legextrémebb formája: a semmi […] 
mindörökké!”21 Welsch e gondolat baudrillard-i változatát a következőképpen mutatja be: 
„az előrehaladott társadalmakban az összes oppozíció, ismeret, belátás és jobbító kísérlet 
teljes indifferenciája és irrelevanciája következett be.”22 Baudrillard szavaival: „[a modern 
emberek] mindig arra törekszenek, hogy mindent jó alaposan azonosítsanak, méghozzá 
úgy, hogy kizárják a dolgok negatív oldalát, kizárják belőlük a rosszat […].”23 Miközben 
minden azonos lesz önmagával, eltűnik a negativitás ereje, a dolgokban lévő folyamatosság, 
a metamorfózis lehetősége. Ez a gondolat eredetileg Herbert Marcuse 1954-es Hegel-
könyvéből származik. Marcuse szerint a hegeli filozófia dolgozta ki a negativitás és a tagadás 
elvét. Amit Hegel az észen belül fedezett fel, azt Marx a kapitalista társadalom realitásában 
mutatta ki. „Hegel filozófiája az ész általánosságával foglalkozott, racionális rendszer volt, 
amelynek minden része […] egy átfogó egészbe épült be. Marx rámutat arra, hogy először 
a kapitalista társadalom vitte át ezt az általánosságot a gyakorlatba.”24  De tulajdonképpen 
már Marx is megkésett: „A Hegel halálát követő évtizedben az európai gondolkodás a 
»pozitivizmus« korszakába lépett.”25 Marcuse a „pozitivizmus” kifejezését kettős értelemben 

17  Uo.
18  Uo.,. 16.
19  Adam Smith, Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól, 1. kötet, Magyar Közgazdász Társaság, 
1940, 25. 
20  Baudrillard, Az utolsó előtti pillanat, 68. 
21  Friedrich Nietzsche, Werke und Briefe, 3. kötet, szerk. Karl Schlechta, Hanser, München, 1954, 853.
22  Welsch, Esztétikai gondolkodás, 144.
23  Baudrillard: Az utolsó előtti pillanat,  68.
24  Herbert Marcuse, Ész és forradalom. Hegel és a társadalomelmélet keletkezése, Gondolat Kiadó, 1982, 329. 
25  Uo., 368.
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használja: egyrészt jelent egy filozófiai-szociológiai irányzatot, és másrészt jelenti a 
társadalmi realitás újfajta működésmódját. „Közös vonásuk […] a gondolkodásnak a tények 
alapján történő orientálása és a tapasztalatnak a megismerésben a legmagasabb rangra való 
emelése.”26 Nehéz értelmezni, de Marcuse azt sugallja, hogy ezt a szemléletmódot valahogy 
központilag rendelték el. Ennek a személetmódnak az a feladata, hogy „tanítsa meg az 
embereket arra, hogy világuk jelenségeit úgy szemléljék és tanulmányozzák, mint semleges 
tárgyakat, amelyeket általános érvényű törvények irányítanak.”27 Így jön létre egy affirmatív 
kultúra és egy affirmatív társadalmi-történelmi korszak. 

(II. A posztmodern állapot)  Marcuse még nem sejtette, hogy ez az azonosság még 
fokozható is; Baudrillard viszont éppen az azonosság egy fölfokozott változatával teremti 
meg a posztmodern elmélet bázisát. A pozitív filozófiában és a pozitív szemléletmódban 
a dolog és a képmása ugyan azonos volt, de nem esett egybe egymással. Baudrillard ezt 
tükör-fázisnak is nevezi. „Az eleven identitás, az alany identitása még feltételezte a tükröt, 
a reflexió elemét.”28 (A reflexió maga mindig a tükrözéshez kötődik.) Baudrillard szerint 
a „végtelen metasztázis” még magába tudja foglalni ezt a tükrözés-elméletet. Nietzsche a 
Vidám tudomány című művében a tükör-metaforát a tudatosításra vonatkoztatta. „Az egész 
élet lehetséges lenne, anélkül, hogy egyidejűleg egy tükörben látná magát: mint ahogy most 
is életünk túlnyomó része egy ilyen tükröződés nélkül játszódik le – mégpedig a gondolkodó, 
érző, akaró életünk, bármilyen sértően is hangozzon ez egy idősebb filozófusnak. Mi végre 
egyáltalán a tudat, ha lényegében fölösleges?”29 Baudrillard számára a tükör ugyan magában 
foglalja a tudatosítást (és a reflexiót), de ugyanakkor az azonossághoz tartozik. Vagyis egy 
meghatározott tudathoz kötődik, az affirmációhoz. Innen lépünk tovább: „A tükör-stádiumot 
a video-stádium váltotta fel.”30 A tükör is már képet alkot valamiről, de a videó már rögzíti is 
a képet. A tükör azt sugallja, hogy a videó is alapvetően a vizualitásra vonatkozó metafora. 
„Semmi nem menekülhet, mindenről kép-, hang- és egyidejű és azonnali tudatfelvétel 
készül.”31 Ebből az következik, hogy a videó az élmények, események tapasztalatok azonnali 
rögzítésére szolgál. Nincs többé időbeli és térbeli távolság az élmények, az események és a 
rögzítés között. Ha jobban megnézzük Baudrillard fölsorolását, akkor azt mondhatjuk, hogy 
képi és hangfelvételre gondol, és gondolhat is, hiszen az összekapcsolásuk már a hangosfilm 
óta természetesnek mondható. A felsorolás harmadik elemét pedig úgy értelmezhetjük, 
hogy már a tudatunk is egy tükörhöz hasonlatos: a tudatunk a tapasztalatok és az élmények 
rögzítésére és tárolására szolgál. Ugyanakkor Baudrillard bizonyos megfogalmazásaiban 
mégis a képiség dominanciáját érezhetjük: „mindennek helye lett a képernyőn”.32 Baudrillard 
elméletének ugrópontja azonban az, hogy a kép-, hang- és tudatfelvételek más ontológiai 

26  Uo., 372. Kiemelések tőlem: W.J. 
27  Uo. „Hegel az ember történelmi alkotásának tartotta és a szabadság szemszögéből értelmezte a társadalmat és 
az államot, ezzel szemben a pozitív filozófia a társadalmi valóságot a természet mintájára, az objektív szükségszerűség 
szempontjából tanulmányozza.” Uo.  
28  Baudrillard, Az utolsó előtti pillanat,  68.
29  Friedrich Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft, Nr. 354., Insel, Leipzig, 1982, 236. 
30  Baudrillard, Az utolsó előtti pillanat, 68.
31  Uo.
32  Uo. Kiemelés tőlem: W.J. 
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státusszal rendelkeznek mint a tükörkép. A tükör „rátekint” valamire, és így feltételez egy 
magán kívüli lét-régiót. A felvételek azonban a rögzítésen keresztül maguk is egy sajátos 
lét-státuszt kapnak. De ez a lét-státusz nem egyszerűen egy megkettőződés, hanem 
inkább egy konkurencia-viszony létrejöttét jelenti. Ezt gondolhatnánk, de Baudrillard 
még egy lépéssel tovább megy: „A valóságos időben nincs többé távolság köztünk és a 
képünk között. […] Ennek a távolságnak a megszűntetése vég nélküli reprodukcióra ítél 
bennünket, valamiféle nevetséges halhatatlanságra, amelynek semmi köze sincs már a 
sorsból fakadó halhatatlansághoz.”33 Baudrillard szerint azonban nem egyszerűen egy 
ontológiai megkettőződés játszódik le, hanem a felvételek ontológiai régiója a valóságos 
létezők helyébe lép. Vannak persze tapasztalataink, amelyek ezt alátámasztani látszanak. 
Gondoljunk azokra a turistákra, akik csak fényképeznek és fényképeznek, és hazaérkezve a 
fényképek alapján élik át, amit láttak vagy láthattak volna. Vagy gondoljunk az El Camino 
azon zarándokaira, akik szorgalmasan írják a naplójukat, sőt, már csak a naplójuk írásával 
vannak elfoglalva, mert az események egyszerűen túl gyorsak, követhetetlenül gyorsak. 
(Baudrillard egyébként a gyorsaságot tekinti az egyik oknak, amiért a valóságos élmények 
és tapasztalatok eltűnnek, és a helyükbe a felvételek lépnek. „Egyetlen emberi nyelv sem 
viseli el a fénysebességet. Egyetlen történelmi esemény sem viseli el a világszerte való 
elterjesztést. Egyetlen értelem sem viseli el a fölgyorsítását. Egyetlen történelem sem 
viseli el a tények önmagukért való centrifugációját […].”)34 Így a másodlagos ontológiai 
státusszal rendelkező felvételek elsődleges státuszra tesznek szert; ezt nevezte Baudrillard 
szimulációnak. A szimulációval létrejövő létezők a szimulakrumok, amelyek olyan kópiák, 
amelyek mögött nincs többé eredeti létező. „A szimuláció azt a látszatot kelti, hogy van 
valamink, amink nincs.”35 A szimuláció így egy olyan eljárás, amely egy „üres” látszat-világ 
generálásához vezet.  De valóban így lehetne leírni a világunkat; és hogy lehetne ebben 
az esetben meghatározni a „világ” fogalmát. (A posztmodern világot Baudrillard néha úgy 
próbálja leírni, hogy abban összemosódott a médium és az üzenet.36 De talán első lépésben 
inkább azt kellene mondanunk, hogy nincs többé médium: nincs többé átmenet egy 
létezőtől egy képhez. És csak a második lépésben mondhatjuk azt, hogy maga a média vált 
realitássá. Így jön létre a látszatvilág ontológiája.) Wolfgang Welsch ezt a koncepciót egy 
kicsit visszafogottabb formába próbálta önteni: „Az információs társadalomban, amelyben 
a valóságot információkon keresztül hozzuk létre, a realitás és a látszat megkülönböztetése 
nemcsak egyre nehezebb, hanem egyre lehetetlenebb és értelmetlenebb is. Ezek kölcsönösen 
áthatják egymást, és létrehozzák az univerzális stimuláció állapotát. Már csak mennyiségi 
növekedés lehetséges – társadalmilag és elektronikusan: túltömjük magunkat értéktelen 
táplálékkal, az információs tárunkat és az emlékezet-rendszerünket pedig tartalmatlan 
információkkal.”37 De Baudrillard-nál nem egyszerűen összeolvadásról van szó, hanem arról, 
hogy ez a másodlagos ontológiai státusszal rendelkező létrégió az elsődleges létezés helyébe 
lép. Ezért ragadtathatja magát arra a kijelentésre, hogy a szimuláció világában sikerült 

33  Uo., 68-69. 
34  Baudrillard, Das Jahr 2000 findet nicht statt, 10. 
35  Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, The University of Michigan Press, 2010, 3. 
36  Uo., 40–41. 
37  Welsch, Esztétikai gondolkodás,  144.
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megoldani a halhatatlanságot. A felvételek nem írhatók le a múlandóság kategóriájával, mert 
a rögzítés eleve ad nekik egy sajátos időtlenséget. „A valóságos időben nincs többé távolság 
köztünk és a képünk között.”38 Ezt Baudrillard úgy érti, hogy mi már nem is vagyunk, csak 
a képünk, a képmásunk. A szimuláció világában nincsenek többé szubjektumok. „Mára [...] 
a szubjektum, mintegy varázsütésre, eltűnt.”39 És ugyanezt lehet elmondani a kollektívumról 
is. „A virtuális hiperrealitás egyszerre falta fel mindkét kifejezést. Az individuális/kollektív 
polaritás lassan elmosódik.”40 (Nincs tehát értelme többé az újkori társadalomfilozófia 
alapkérdésének sem: hogyan integrálódnak az individuális mozzanatok egyetlen átfogó 
egésszé?)   

(III. Az elidegenedés kérdése) „Az elidegenítés radikálisan megszűnt, minden vágy 
materializálódott, a lehetőségek hiperreálissá váltak. Feltétel nélküli beteljesülés ez […], 
nincs lehetetlen, nincs transzcendencia, ahová menekülni lehetne.”41 Egy olyan „szép új 
világ” jött létre, amelyben az elidegenedést nem lehet többé értelmezni. Most próbáljuk 
meg ezt a Marxtól származó fogalmat visszavetíteni a modernség Baudrillard-féle leírásába. 
Marx ezt írta: „A munkás annál szegényebb lesz, minél több gazdagságot termel, minél 
inkább növekszik termelése hatalomban és terjedelemben. […] A dolgok világának 
értékesedésével egyenes arányban nő az emberek világának elértéktelenedése.”42 A munkástól 
szinte észrevétlenül megyünk át az emberre általában: az elidegenedés így egy szakadék 
létrejöttéből áll: a külső világ gazdagodásával együtt jár a belső világ szegényedése. A 
kései Nietzschének van egy aforizmája, amely az elidegenedésnek éppen ezt a struktúráját 
idézi föl: „Az újabb filozófusok […] az elidegenedést tanítják mindenféle értelemben 
[…].”43 De mintha nemcsak tanítanák, hanem maguk idéznék elő az elidegenedést: 
„olyan szakadékokat ásnak, amilyenek még sohasem voltak […].”44 Az „elidegenedés” 
fogalom alapstruktúráját egy belső megosztottság vagy meghasonlás jellemzi; ebben 
az értelemben dolgozta ki már Schiller is az „Entzweiung” fogalmát; bár talán azt lehet 
mondani, hogy Schillernél a fogalom még elsődlegesen a munkamegosztásra volt szabva. 
„Örökre hozzáláncolva az egésznek egyetlen kis töredékéhez, az ember maga is csak mint 
töredék műveli ki magát, örökre csak az általa hajtott kerék monoton zaját hallva, sohasem 
fejleszti ki lényének harmóniáját […].”45 És mintha ennek következtében jönnének létre 
a társadalmat széttagoló és szétszaggató választóvonalak: „Szakadás állt be az állam és az 
egyház, törvények és erkölcsök között, az élvezet elvált a munkától, az eszköz a céltól, az 
erőfeszítés a jutalomtól.”46 Ha ezt a fogalmat visszavetítjük a modernség Baudrillard-féle 
leírásába, akkor azt mondhatjuk, hogy a modernség az identitás megragadására vagy 

38  Uo., 68-69.
39  Baudrillard, Az utolsó előtti pillanat, 70.
40  Uo.
41  Uo.
42  Karl Marx, Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből, Kossuth, Budapest, 1970, 45.
43  Nietzsche, Werke und Briefe, 3. kötet, 458. 
44  Uo.
45  Friedrich Schiller, Művészet- és történelemfilozófiai írások, Atlantisz, Budapest, 2005. 170. 
46  Uo. 
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megkonstruálására törekszik, miközben csak szakadékokat és választóvonalakat generál. 
Így már jól értelmezhető Baudrillard elemzéseinek már idézett nyitógondolata: az identitás 
kérdését nem lehet megoldani.47 Baudrillard e szakadások és választóvonalak univerzális 
metaforájaként vezeti be a tárgy és a tükörkép viszonyát. Ugyanakkor az is jól látható, hogy 
Baudrillard a schilleri felsorolásból a következő elemnek ad meghatározó jelentőséget: „az 
élvezet elvált a munkától”. De mindennek van tükörképe; a kérdés tehát az, hogy hogy lehet 
eljutni az univerzumhoz? Ehhez Baudrillard egy másik marxi gondolatra támaszkodik; 
miután Marx nagyjából befejezte az elidegenedés leírását, így folytatja: „Ugyanígy van a 
vallásban. Minél többet helyez az ember istenbe, annál kevesebbet tart meg önmagában.”48 
Az ifjúhegeliánusok körében általánosan elfogadott volt az a gondolat, hogy az emberek 
által létrehozott produktumok az emberek vágyait tartalmazzák. A munkatermék így 
azonos szerkezetű a különböző kulturális alkotásokkal. Baudrillard fogalmait használva 
így azt mondhatjuk, hogy a tükörkép mindig a vágyakat tartalmazza. Csakhogy ez nem 
nagyon hozható összefüggésbe a tárgy és a tükör affirmatív viszonyával: „minden azzá lett, 
ami”.49 A gondolatmenetnek ezen a megbicsaklásán túl kell lépnünk, ha meg akarjuk érteni 
Baudrillard következő állítását: „Abban a pillanatban, hogy a valóságot nem válthatja fel 
többé a képzeletbeliség, elmerül a virtualitás világában, és meghal. Az individuum végre 
azonos lesz önmagával – megvalósul az én ígérete.”50 Így a posztmodern mint katasztrófa 
egybeesik a megváltással. Ezzel a marxi történelemfilozófia struktúrájának korrekciójához 
jutunk: Marx az elidegenedés meghaladást a katasztrófa utáni időre tette, az elidegenedés 
meghaladása nem más, mint a katasztrófából való megmenekülés. A szimuláció világában 
viszont az elidegenedés meghaladása egybeolvad a katasztrófával, vagy talán maga a 
katasztrófa.51

*

„Tehát lépjünk ki a történelemből, azért, hogy belépjünk a szimulációba […]. Ez a feltevés 
még nem ok arra, hogy kétségbeessünk, hacsak a szimulációt nem tekintjük az elidegenedés 
legfelső formájának. Én biztosan nem. Az elidegenedés helye ugyanis a történelem, és ha 
a történelmet elhagyjuk, akkor az elidegenedést is elhagyjuk.”52 Némileg meglepő lehet, 
hogy Baudrillard most egyes szám első személyben szólal meg, és mintegy hitvallásszerűen 
mondja: a szimuláció nem az elidegenedés fokozása. És ehhez van még egy plauzibilis 
érve is: az elidegenedés történelmi jelenség, a szimuláció viszont kilép a történelemből. De 

47  Baudrillard, Az utolsó előtti pillanat, 68. 
48  Marx, Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből, 46.
49  Baudrillard, Az utolsó előtti pillanat, 68. 
50  Uo. 69. 
51  „Megvalósul az egész modern filozófia, Hegel, Marx, Stirner […] próféciája, az [autonóm] szubjektum 
próféciája.” Uo. Itt láthatjuk, hogy Baudrillard a hegeli, illetve a poszthegeliánus filozófiát nevezi a modern filozófiának. 
Ennek a filozófiának az volt a „próféciája”, hogy meg kell teremteni az autonóm (nem-elidegenedett) szubjektum 
világát. „De [ez] nem a legjobb, hanem a legrosszabb értelemben valósult meg: […] az elidegenedéstől [jutottunk 
el] az azonosulásig […].” Uo. Pontosabban: az elidegenedés már maga is egy azonosságon belül helyezkedik el, és az 
elidegenülés leküzdése nem az azonosság szétfeszítésének irányába mozgott, hanem tovább radikalizálta azt. 
52  Baudrillard, Das Jahr 2000 findet nicht statt, 19. 
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miért ne lehetne ettől a meghosszabbítása? Baudrillard úgy tesz, mintha az elidegenedés 
szükségképpen kétségbeeséshez vezetne. És ez a kétségbeesés lenne a talaja mindennemű 
kritikának; az elidegenedett viszonyok közepette élő ember tehát kétségbeesett. Ez a gondolat 
is nagyjából Nietzschére vezethető vissza, aki viszont ezt a gondolatot egy képbe „öltözteti”. 
Az elidegenedés gondolatát általában is szívesen jelenítették meg a maszk-viseléssel, a 
különböző kosztümök felöltésével. „Az európai keverék-embernek – egy nyomorúságos 
és ronda plebejusnak, mindent egybevéve – feltétlenül szüksége van kosztümökre: a 
történelemre pedig e kosztümök raktára.”53 Az elidegenedés így – Nietzschénél is – szorosan 
kapcsolódik a történelemhez. „Természetesen [az ember] észreveszi, hogy igazából egyik 
sem passzol a testére – és állandóan váltogatja őket. Az egész 19. századot szemügyre lehetne 
venni ebből a perspektívából: a stílus-maskarádék iránti szimpátia és a gyors váltogatásuk 
szempontjából; és az arra vonatkozó kétségbeesés szempontjából, hogy »semmi sem 
áll jól« nekünk. Hasztalan, ha romantikusan vagy klasszikusan, keresztény vagy firenzei 
módon, barokk vagy »nemzeti« köntösben akarjuk prezentálni magunkat, in moribus et 
artibus: »nem öltöztet«!54 Jól látható, hogy Baudrillard a szimuláció túlfeszített értelmezésén 
keresztül jut el a történelem elhagyásához. A gondolat realitás-tartalma nagyjából abban 
a sávban mozog, amelyet Wolfgang Welsch jelölt ki: „az előrehaladott társadalmakban az 
összes oppozíció, ismeret, belátás és jobbító kísérlet teljes indifferenciája és irrelevanciája 
következett be.”55 Igen, de ezzel még nem lehet alátámasztani Baudrillard sajátos ontológiáját. 
„Minden síkon már csak az azonosság burjánzik körülöttünk. Az utópiák maguk is a 
rendszer önreprodukciójának eszközeivé váltak.”56 Ez a gondolat Marcuse híres 1967-es 
előadására megy vissza: „Egy közhellyel szeretném kezdeni: én azt gondolom, hogy ma az 
életvilág minden formája, a technikai és a természeti környezet reális lehetőség […]. Ma a 
világot pokollá tudjuk tenni, a legjobb úton vagyunk efelé, ahogy azt önök is tudják. De az 
ellenkezőjébe is át tudjuk változtatni. Az utópiának ezt a végét, azaz azoknak az eszméknek 
és elméleteknek a cáfolatát, amelyek számára az utópia fogalma a történelmi-társadalmi 
lehetőségek denunciációjaként szolgált, egy határozott értelemben a »történelem végeként« 
is fölfoghatjuk […].”57 Az elidegenedés fölszámolása ugyanúgy, mint Baudrillard-nál 
egyúttal a történelem végét is jelenti. De az elidegenedésen való túllépés esélyét Marcusénál 
a totális cselekvési lehetőségek teremtik meg; és ezek alátámasztásáról sem tudunk meg 
semmit. Baudrillard-nál erre szolgál a szimuláció elmélete. Marcusénál az utópia vége 
még nem következett be, Baudrillard-nál már igen. Miközben Baudrillard azt vethetné 
Marcuse szemére, hogy a pokol és az ellenkezője (talán a mennyország) már nem válik 
külön egymástól, és a történelem akkor ér véget, amikor ezek egyetlen egységben fonódnak 
össze. Ekkor a mennyország felirata is ez lesz: „Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!”58  
Sőt ezt múlt időben is megfogalmazhatjuk, akik ide beléptek, nem ismerhetik többé a 
reményt. És ebben a világban – ugyanúgy, mint Beckettnél – nincs többé mit megbánni. 

53  Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, Nr. 223., = uő., Werke und Briefe, 2. kötet,  686.  
54  Uo.
55  Welsch, Esztétikai gondolkodás,  144. 
56  Uo.
57  Herbert Marcuse, Das Ende der Utopie, http://www.irwish.de/Site/Biblio/Marcuse/Utopie.htm.
58  Dante Alighieri, Isteni színjáték, ford. Babits Mihály, Európa, Budapest, 1982, 16.
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„ESTRAGON Mit bánjunk meg? – VLADIMIR Mit is … (Keresi a szót) Ne részletezzük!”59 
A szimuláció világában nem lehet többé semmit sem részletezni, nem lehet elbeszélni sem. 
Lyotard-tól tudjuk, hogy a spekuláció lehetőség-feltételei egybeesnek az elbeszélésével. Így a 
szimuláció világában mozgó kritikai elemzés egy súlyos fogyatékosságba torkollik: képtelen 
lesz önmaga megalapozására. És ez erősen csorbítja a leírások valóságtartalmát is.  

59  Beckett, U. o., 10.
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Gyenge Zoltán

A küzdelem képi ábrázolása – a Sziszüphosz-mítosz60

A mitológia olyan, mint egy virágos kert. Színpompás növények bukkannak elő, 
egyiknek a rügye fakad, másiknak a bimbója pattan, a harmadiknak a virágja nyílik ki 
a semmiből, valahogy úgy, hogy bár Hegel filozófiája erre is alkalmazható (mag – csíra 
– növény), mégsem abban a szabályos rendben történik minden, ahogy a német mester 
elképzelte. Mert soha nem tudhatjuk, hogy melyik bimbó hasad fel, hogy mi fogja követni, 
s főként nem, hogy ki következik. A józan ész ereje sokszor semmivé foszlik, nyomot sem 
hagy maga után. Talán ezért zavar bennünket sokszor egy-egy mitológiai történés, mert 
a mindennapi észnek ellentmond, a mindennapi etikánkat gyökerestül felforgatja. Nem 
értjük ez és ez miért szenved iszonyatos büntetést, miért kell kiállnia a kínokat, amikor 
emberi viszonylatban nem vétkes. Amikor úgy tűnik, hogy az istenek maguk azok, akik 
nem tartják be az erkölcsi rendet, hanem éppen annak megbontói.

Gyermekkoromban láttam először azt a szörnyű festményt, amely még mindig némi 
félelemmel tölt el, ha ránézek.

Rembrandt: Ganümédész elrablása

60  Jelen írás egy készülő könyv része, amely A mitológia esztétikája. Kép és mítosz címmel a Typotex Kiadónál 
jelenik meg.
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Rembrandt remekművéről van szó. Egy kisgyereket lehet látni, akit egy hatalmas 
sas magasba emel és magával ragad; a gyermek eltorzult arccal sír, iszonyú, szinte 
emberfeletti kétségbeesés van az arcán, félelmében bevizel. Georg Simmel joggal emeli 
ki Rembrandt könyvében, hogy a mester hihetetlen hangulatok ábrázolására volt képes, 
legyen szó többalakos képről, portréról vagy bármi másról. Egyetemest ábrázol és egyben 
individualizál, egyéniesít. Ganümédész elrablása ugyanis egyszerre individuális történés, és 
egyszerre toposz. Fontosságát az is kiemeli, hogy már az ókorban többek megénekelték, 
nem csupán Rembrandtot vonzotta a téma, hanem például Michelangelót is, aki a meztelen 
kisgyermekről készült rajzát platonikus szerelmének, egy rendkívüli szépségű ifjúnak 
Tommaso Cavalierinek készítette 1532-ben.

Michelangelo: Ganümédész

Schellingnek igaza van: „Az istenek magánvalóan sem nem erkölcsösek, sem nem 
erkölcstelenek, hanem mentesek ettől a viszonytól” – majd még hozzáteszi: abszolút 
boldogok.61

Számon kérni a sorson nincs mit. És nincs miért. Aki ezt megérti, az ért meg mindent 
igazán. Számon kérni az isteneken nincs mit. Aki ezt megérti, az érti meg az isteneket 
igazán. Ezért értelmetlen feltenni azt a kérdést, hogy jó vagy rossz volt Zeusztól elrabolni a 
gyermeket. Ez a mitológiai megértés alfája és ómegája.

Pedig, ha lenne valakinek számon kérni valamit, az csak Sziszüphosz (Σίσυφος) 
lehetne. Büntetése talán csak Tantaloszhoz hasonlítható, mégpedig nem súlyosságában, 
nem kegyetlenségében, hanem végtelenbe vetett értelmetlenségében. Nézzük röviden a 
történetét.

61   Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, A művészet filozófiája, ford. Zoltai Dénes, Akadémiai, Budapest, 1991, 
101.
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A görög mitológia szerint Sziszüphosz egy nagyon bölcs és ravasz ember, Aiolosz fia, 
aki Atlasz leányát, Meropé Pleiraszt vette nőül. Sok botránya volt, még gyilkosság is, de az 
ismert büntetését nem ezért kapta.

Sokkal banálisabb dologért, különben is tudjuk, hogy az antikvitás számára egy gyermek 
elrablása vagy megerőszakolása, akár a megölése nem akkora bűn, hogy azzal érdemes 
lenne sokat foglalkozni. Gondoljunk bele: az antikvitásban a gyermek pótolható, az asszony 
úgyszintén, azaz a Titanicról az antikok előbb a férfiakat mentették volna, és csak aztán az 
asszonyokat és gyermekeket.

Sziszüphosz más vétket követett el. Az igazi ok (mint oly sokszor): Zeusz kéjvágya. A 
főisten Aszóphosz folyamisten lányai közül többet is megerőszakolt. Amikor azonban a 
legkisebb leány, Aigina is áldozatává vált, a folyamisten keresésére indult. Korinthoszban, 
amelyet Sziszüphosz alapított, Aszóposz éppen tőle tudta meg, hogy a lányt Zeusz ragadta 
el. A folyamisten éktelen haragra gerjedt, és rá is talált a főistenre egy erdőben, amint éppen 
a legkisebb lányát hágta. Zeuszra támadt, és az csak úgy menekülhetett előle, hogy sziklává 
változott. Aztán visszaosonva az Olümposzra, villámokkal sújtotta Aszóphoszt, és Aiginát 
titokban – no nem az apa, hanem a féltékeny Héra miatt – egy szigetre csempészte, ahol a 
mítosz szerint sas (itt is), illetve tűz képében többször is megerőszakolta.

Az erkölcsi problémák ebben az esetben sem vetődtek fel, emberi szóval mondva: nem 
volt erkölcsi skrupulusuk a történet folytatásában sem. Hérát ugyanis – mint mindig – 
gyötörte a féltékenység, és amikor rájön arra, hogy Aigina fiút szült Zeusznak, Aiakoszt, 
akkor mérhetetlen dühében elhatározta, hogy annak a városnak a lakóit elpusztítja, ahol a 
fiút királlyá tették. Nem volt itt mérlegelés, nem volt alkudozás, ahogy Szodoma és Gomora 
lakói esetében.

Sziszüphosz esete kívül áll minden etikán. Sziszüphosz elárulta a főistent. Zeusz ezért 
állt bosszút Sziszüphoszon. Meggyőzte Hádészt, hogy vigye le az alvilágba és szabjon ki 
rá örök büntetést. A csavaros eszű Sziszüphosz azonban eljátszotta, hogy nem tudja, hogy 
kell a bilincset a karjára tenni, ezért rávette Hádészt, hogy mutassa meg neki, hogyan kell 
felrakni a bilincseket, aztán rögtön rákattintotta a kezére, megkötözve a halál urát. Ezzel 
az a képtelen helyzet állt elő, hogy senki sem tudott meghalni, még a kivégzett emberek 
sem, totális káosz uralkodott. Ezért az isteneknek be kellett avatkozniuk, így kiszabadították 
Hádészt. De aztán még egyszer átverte az isteneket. A feleségével megbeszélte, hogy ne 
temesse el, így Perszephonét rávette arra, hogy engedje vissza néhány napra a felső világra 
a temetését elintézendő. Persze nem jött vissza, ezért aztán Hermész – aki Prométheusz 
esetében is kulcsszerepet vállalt – erőszakkal visszavitte, és a Holtak Bírái, nyilván Zeusz 
sugalmazására, arra ítélték, hogy egy hatalmas sziklát kell felgörgetnie egy hegyre, majd 
legurítani a másik oldalra. Ám az ereje a hegy tetején mindig elfogy, és a kő visszagurul a 
völgybe, és a munka kezdődik előröl, újra és újra, az idők végezetéig.

Tiziano 1548-ban vagy 49-ben készült, és a Pradóban készült képe ezt a folyamatot 
ábrázolja sajátos, tizianós jegyekkel. Tudjuk, hogy Tiziano határozott ecsetvonásokkal 
festett, nagy precizitással, portréi rendkívül élethűek, és megfelelnek annak a leonardói 
eszménynek, miszerint nem csak azt fejezik ki, hogy milyen volt az adott ember (úgy 
külsőleg), hanem azt is, hogy milyen belülről; azaz pszichologizálnak. Azt is tudjuk, hogy 
a perfekcióra való törekvés jellemezte, azaz képeit sokszor átfestette, sokáig eltette, majd 
elővette, korrigálta, amíg azt nem érezte, hogy elérte a kívánt hatást. Ez a festmény azonban 
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elsődlegesen a fény és sötét technikájával készült, hasonlatosan a Ganümédész-képhez, a 
tónus egyértelműen sötét, amiből az izmok – mintha csak külön életet élnének – emelkednek 
ki, szinte világítanak. Tiziano, mint ugyancsak tudható, az ujaival is festett, bár elsősorban 
akkor, amikor már gyakorlatilag vak volt, nem látott. A képen a sötét fellegek közül nagyon 
kicsinykét előtűnik a távolban valami derengés, de ez nem jelent az elítélt számára semmi 
reményt. Inkább kontraszt. Látszik, hogy a kő szinte agyonnyomja, a cipekedés minden 
erejét meghaladja, csaknem beleszakad a megfeszített erőlködésbe.

Tiziano: Sziszüphosz

Érdekes lehet még a neoklasszicista Alexandre Denis Abel de Pujol (1785–1861) 
festménye, mert nem egy szereplőt vonultat fel a mítosz ábrázolásában, hanem kettőt. 
Davidnál tanult, festményén nem is áll messze mesterétől.

A képen tehát két alak látható. Az egyik Sziszüphosz, a kor eszményének megfelelően 
erős, dagadó izmokkal megfestve, a másik alak viszont lehet akár Hermész, aki a büntetést 
kiosztja a mítosz szerint, vagy akár egy olyan alak, aki megakadályozza a feladat beteljesítését. 
Látszik, hogy a kőt ellentétes irányba mozdítják, Sziszüphosz felfelé, míg a másik alak ezzel 
szemben lefelé. Így a szakadatlan munka nem teljesülhet.
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Alexandre Denis Abel de Pujol: Sziszophosz örökké görgeti a követ

Igen bájos Marc Chagall képe, aki Sziszüphoszt már hason fekve láttatja, aki szó szerint 
elhasal a feladat teljesítése közepette, és utolsó erejével még megpróbálja fellökni a csúcsra 
a követ. A reménytelenség itt teljes. A fekvő alaknak esélye sincs a teljesítésre, nem úgy, 
mint Tizianónál vagy Pujolnál, tudjuk persze, ténylegesen ott sincs, de aki nem ismeri a 
végkimenetet, az még akár láthatja is a reményt. 

Marc Chagall: Sziszüphosz
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Itt viszont nem. Bármilyen kedves a kép, Chagall zsenialitása abban van, hogy ezt a 
reményvesztettséget tökéletesen képes kimutatni, anélkül, hogy vért, verejtéket és könnyeket 
festene.

*

Hogy a képi ábrázolásokat értelmezni tudjuk, tegyük fel azt a kérdést, hogy mi ennek a 
büntetésnek a lényege, mitől annyira vigasztalhatatlan és reménytelen ennek az alaknak a 
helyzete? Mitől igazán súlyos, sőt engesztelhetetlenül könyörtelen a büntetés? Csak azért, 
mert Zeusz paráználkodásának útjában volt? Nyilvánvalóan nem. A sors rendeltetése ebben 
az esetben a kilátástalanság, a végtelen és értelmetlen erőfeszítés toposza, amely azonban 
egyetlen dolgot mellőz el, és ezt általában az elemzések is elmellőzik: az időt.

Albert Camus értelmezése talán a legismertebb.62 Camus a kilátástalanságot emeli ki, 
azt, amely az öngyilkosokat is mozgatja, amikor végzetes tettre szánják el magukat. De 
részéről annak feltételezése, hogy lehetséges mindig másképp felgörgetni a követ, és 
hosszasan elmélkedni, miközben a legördülő kő után ballagunk, horribile dictu: elképzelni, 
hogy mindebbe bárminemű változatosság hozható, a szenvedés paródiája lenne. De nem 
elsődlegesen a kilátástalanság lényeges. Persze, az, de mi a kilátástalanság oka. Erre pedig 
csak egy válaszunk lehet – miért nem tűnt fel ez eddig – a megszűnő idő. Pontosabban: az 
idő hiánya.

Nincs a büntetésnek határa. Nem szól semmi arról, hogy meddig tart a büntetés. Nem 
mondja senki, ha már százszor, ezerszer vagy akár milliószor felgörgetted a követ, akkor 
a büntetés véget ér. Nincs idő. A büntetés ab aeterno történik, és az idők végezetéig tart. 
Nincs tartam. Nincs igazi történés, hiszen a történésben jelen lenne az idő, de itt nincsen. A 
történésben benne lenne a változás, de itt nincsen. A történésben benne lenne a megtörténő, 
de itt ilyen nincsen. Ez az igazi poklok pokla. Nem az a szenvedés, amit Platón például tüzes 
emberek képében leír, akik az igaztalan lelkeket megnyúzzák és kínozzák. Ez a szenvedés, 
mert nincs értelme.

Egy másik fontos jel minderre, amire úgyszintén nem figyeltünk eddig eléggé. A legenda 
szerint a korinthosziak nem árulják le, hogy van Sziszüphosz sírja. Talán nincs is sírja. Vagy 
a sír üres…

Kierkegaard egyik írása a „legszerencsétlenebbről” azt a nyomorult lényt mutatja be, aki 
képtelen meghalni. Erről a valakiről semmit nem tudunk, semmit, még a nevét sem, pedig 
legalább azt feltüntetik a síron, még akkor is, ha semmit sem mond, sem azt, hogy mikor élt, 
hogy élt-e egyáltalán, tett-e valamit, amit nem lett volna szabad. „Állítólag van Angliában 
egy sír, melyet nem ékesít pompás emlékmű vagy mélabús környezet, csupán egy kis felirat 
– a »legszerencsétlenebb«. Mondják, hogy felnyitották a sírt, de holttestnek nyomát sem 
találták benne.”63

Ki a legszerencsétlenebb? „A legszerencsétlenebb, aki nem tud meghalni, boldog az, 
aki meg tud halni, boldog lenne az, aki öregkorában halna meg, szerencsésebb az, aki 

62  Vö. Albert Camus, Sziszüphosz mítosza, ford. Réz Pál, Magvető, Budapest, 1990. 
63   Søren Kierkegaard, Vagy-vagy, ford. Dani Tivadar, Gondolat, Budapest, 1978, 279.
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fiatalkorában, legszerencsésebb az, aki születése közben halna meg, a legeslegszerencsésebb 
pedig az, aki soha nem születne meg.”64

A halál az élet komolysága. Aki nem tud méltón meghalni, az nem is élt értelmes életet. 
Az élet nem más, mint haladék, a halál haladéka. Arnold Böcklin összehasonlíthatatlan 
kecsességgel ábrázolja. Mármint ezt a haladékot. És persze a halált. Nos, magát az életet. Ez 
a tautológia.

Arnold Böcklin: Selbsporträt mit fiedelndem Tod

Szóval pontosan ezt a haladékot festi meg. A Selbsporträt mit fiedelndem Tod című, 1872-
es képében ez a haladék tűnik fel. A fiedeln itt nem a hegedülést jelenti, annál finomabb. 
Azt jelölik ezzel, aki cincog a hegedűn. A hegedűn itt nem játszik (spielen), nem zenél a 
halál, hanem a művész fülébe nyekereg. A halandó, aki művész, azaz az örök megkísértője, 
valamit hal ebből a „zenéből”, a halál zenéjéből. Ő feszülten figyel: „aha, mintha szólna 
valami, mintha megérintene, a fülembe sóhajtana, érzem, érzem, itt van, de mégis…” Biztos 
tudás nincsen. Sem az életről, sem a halálról. A halál azért teszi az életet elviselhetővé, mert 
a bekövetkezése biztos, hogy mikor, az bizonytalan. Mindünkben ott van ez az érzés, sokan 
hallják is e zenét, érzik a fuvallatot, de elhessegetik a gondolatot, arrébb tolják az érzést, ám 
szabadulni tőle nem tudnak. Miért? Mert annyira félelmetes a halál? Talán nem. Hanem 
azért, mert olyan hatalom, amely nem győzhető le, vele szemben minden oly gyenge. Ott 
liheg a fülünkben, érezzük hideg leheletét, ha arrébb is megyünk, akkor is követ. Éppen 

64  Uo., 281.
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az a bizonytalanság, hogy nem tudható, mikor jön el, teszi az egész helyzetet annyira 
kétségbeesetté. És még valami fontos. A halál hegedűje. Nem tudom megfigyelte-e már 
mindenki, ami ott van. Illetve, ami nincs. A hegedűn egy húr van. Egy húron nem lehet 
játszani, csak cincogni. A többi elpattant, és már csak egy utolsó van hátra, azaz az idő lejárt. 
Vége. Ennyi. Közeleg a halál pillanata, a művész ebből megérez valamit, de a fejmozdulatban 
még ott van valami dacos ellenszegülés. A művész a művével győzi le a halált. A halál pedig 
egy húron pendül. A halál színeit látjuk egy Böcklin hatását magán viselő Franz Ritter von 
Stuck 1920-as képén. A vörös és a fekete tónusa azonban itt nem a megszabadulás reményét, 
hanem a félelmet kelti fel, azt fokozza végtelenné.

Franz Ritter von Stuck: Sziszüphosz

Sziszüphosz sírja tehát üres. Nem többet, és nem kevesebbet jelent, minthogy ez a 
szörnyűség szörnyűsége. A kilátástalanság, az értelmetlen küzdelem, amely örökké tart, 
nincs vége sem térben, sem időben. A halálnak megvan az a pozitivitása, hogy keretben 
tartja az életet. Ha az élet tartalomnélküli lenne, ha örökké tartana, akkor nem szorítana 
rá semmi bennünket, hogy megpróbáljuk tartalmassá tenni a múló időt. Addig is, amíg 
meghalunk. Böcklin kortársa, Friedrich Nietzsche tíz évet élt le elborult elmével. De addig 
már mindent elvégzett, amit akart. Honfitársa, Novalis harminc évet sem élt, de addig 
megírta azokat a verseket, amik megkísértik a halált. A Sehnsucht nach dem Tode ebből a 



25

szempontból mindent elmond. Ezt a címet (Halálvágy) adni egy versnek, igen kockázatos 
dolog. 

Mi tartóztatna vissza itt?
Rég pihen sok szerettünk.
Sorsunk zárják le sírjaik,

s most fáj, szorong a lelkünk.
Nincs mit keresnünk itt tovább -

telt a szív - üres a világ.65

Das Herz ist satt, die Welt ist leer – telt a szív – üres a világ. A legkínzóbb ellentét.

Sziszüphosz ettől a lehetőségtől el van zárva. Ő is tud, de ez a tudás mindennél rettentőbb, 
mindennél gyötrőbb. A halál kegyelme tőle megtagadtatott. Ha valaki meghal, azt mondják: 
nincs tovább. Sziszüphosznak ennél sokkal borzasztóbbat mondanak: mindig van tovább. 
Ha valaki meghal, azt mondják: itt a vég. Neki azt mondják: soha nem lesz vége. Az idő 
áldását az örök kínja semmivé tépi. Ennél borzasztóbb büntetés nem létezik.

*

Sziszüphosz felfelé tart a hegyre. Hogy aznap hányszor tett kísérletet, arról nem szól 
semmi. Egyszer, esetleg reggel már megkísérelte, azt sem tudjuk, meddig tartott egy görgetés, 
délben talán kicsit megállhatott, de rögtön folytatta is, hogy aztán éjszaka, nos, igen: mi 
történik vele éjszaka? Akkor sem pihenhet? Mikor alszik? Mikor eszik? Van erre normális 
válasz? Nincs. A felvetés értelmetlen! Itt nincs reggel, nincs délután, nincs hányszor, de még 
igazából fent és lent sincs, csak a végtelen tartam van, a gyötrelem végtelen tartama, mert 
nincs idő.

Sziszüphosz görnyedten megy – ahogy Tiziano megfestette – felfelé a hegyre. A kő előtte, 
lassan lehajol, a vállára veszi, szinte földig görnyed a szikla súlya alatt; teste, mint a nyíl 
megfeszül, a gerince csaknem elpattan, miközben arra gondol, ismét meg kell tennie, ismét 
meg kell próbálnia – nincs választása, nincs szabadsága, nincs esélye arra, hogy bármi mást 
tegyen, hogy pert kezdjen az istenekkel, nem, őt már nem érdeklik az istenek, nem érdeklik 
a bűnök, amelyeket vagy elkövetett vagy nem; nem érdekli más, csak a kő.

Ha valamire egyáltalán vágyik, az a halál. De éppen a halál tagadtatott meg tőle, mert 
ha lenne halál, akkor lenne idő –és fordítva. A földkerekség egyik legnagyobb ura lehetne, 
most egy nyomorult szolgával is cserélne, csak lenne egy kicsiny lehetősége az elmúlásra. 
Ahogy Kierkegaard írja az Egy sírnál című művében egy szolgáról: „Amikor például egy 
szegény ember, egy szolga, kinek ritka szabad napjainak néhány óráját takarékosan kell 
felhasználnia, kimegy egy sírhoz, hogy emlékezzen valamelyik elhunytra s hogy saját 
halálára is gondoljon, mikor tehát egy efféle embernek a szűkös lehetőségeket figyelembe 
véve kell segítenie önmagán, mégpedig oly módon, hogy e séta egyszersmind az élet élvezete 
is legyen s hogy a kinntartózkodás egyúttal vidám és üdvös időtöltés legyen a soknapi 

65  Novalis, Halálvágy = Uő., Himnuszok az éjszakához, ford. Rónay György, Magyar Helikon, Budapest, 1974, 20.
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munka után, olyképpen, hogy az odakinn eltöltött idő alatt hol az elhunytra emlékezik, hol 
komolyan gondol önmagára, hol pedig a szabadságnak és a környezetnek örvend, mintha 
csak az ember felüdülést keresne egy szép tájban, mintha merő szórakozás lenne, s ezért az 
éppen magával vitt élelem csakis a sokféle élvezetet szolgálná; nos, bizonyára egyetértenénk 
abban, hogy egy ilyenfajta ember nemes egyszerűséggel és szépen egyesíti önmagában az 
ellentéteket.”66

Ez a komolyság halál által nyerhető tanulság. A komolyság az emberi vonatkozásában 
érvényes, de Sziszüphosz kívül áll az emberin. Kierkegaard az élet esendőségéről elmond 
egy igen tanulságos történetet. Ez a történet Lucianos alvilágban játszódó meséje, mely 
szerint: egy ember azt ígéri a felső világban, hogy mindenképpen elmegy egy meghívásra. 
Egy tetőtégla agyoncsapja. „Nem kell megszakadni a nevetéstől? – kérdi Charon.” „Az 
ember az egyik pillanatban azt hiszi, mindent tud, pedig ugyanabban a pillanatban nem tud 
semmit.”67

Ó, mennyire szívesen nevetne ezen Sziszüphosz! Bár jönne az a tégla, amelyik majd 
agyoncsapja! Bár lenne a legcsekélyebb esélye arra, hogy megszabaduljon a tartalomnélküliség 
elviselhetetlen igája alól!

A halál életerőt felemészt, de életerőt is ad. Akkor, ha tudatosan gondolunk arra, hogy 
véges létünk múló pillanatát a végtelenbe kitágítani nincs lehetőségünk. Ez áll szemben a 
mindennapok emberének sekélyes cselekedeteivel. A „komolyságban rejlő halál ugyanis – 
Kierkegaard szerint – olyan „életerőt ad”, mint amilyet semmi más. Mégpedig éppen azzal, 
hogy „éberré” tesz. Ezzel szemben a mindennapok embere, akit ő itt „érzéki embernek” 
nevez, menekül még a gondolattól is. „Az érzéki emberrel az alábbiakat mondatja a 
halál: együnk, igyunk, holnap úgyis meg kell halnunk.”68 Ugyanis: bár a halál egyenlővé 
tesz, a halálban nem különbözik egymástól a király, a miniszter, a gyilkos, a rabszolga, 
de még a sírásó sem. Ám megkülönböztet a rá való vonatkoztatás, tudniillik. miként 
viszonyulunk az elkerülhetetlenhez. Tarthatjuk szerencsének, a legnagyobb szerencsének, 
és tarthatjuk a legnagyobb szerencsétlenségnek. Egyben biztosak lehetünk: mindenképpen 
megmagyarázhatatlan marad. Az élethez az erő tartozik, a halálhoz ennek az erőnek 
a kioltódása, bármely erős legyen is egyébként a lélek. Ugyanakkor a halál is sajátosan 
másképp minősül, ha a rendszeralkotó és másképp, ha az egzisztencia oldaláról szemléljük. 
(Akár egy utolsó fricskaként.) „Ha a halál mindig bizonytalan, és én halandó vagyok, 
akkor ez azt jelenti, hogy ezt a bizonytalanságot lehetetlen általában megérteni, ha én 
nem általában vett ember vagyok.”69 Éppen ezért lesz az élet feladata, hogy szubjektívvé 
váljunk, akkor ez a bizonytalanság is dialektikus értelmet kap. Majd így folytatja: „mivel 
ennek a bizonytalansága minden pillanatban benne van, csak akkor győzöm le, ha minden 
pillanatban legyőzöm.” A rendszeralkotóról pedig a következő megállapítást teszi: „Amikor 
reggel fel akart kelni, még nem tudott arról, hogy már halott.”70 A halál az egzisztencia 

66 Søren Kierkegaard, Egy sírnál  = Csejtei Dezső, Filozófiai etűdök a végességre, Veszprémi Humán 
Tudományokért Alapítvány, Veszprém, 2001, 276.
67 Søren Kierkegaard, Samlede Værker, VII., 67 és több helyen = Uő. Samlede Værker, I–XIV, szerk. Anders Björn 
Drachmann – Johan Ludvig Heiberg – Hans Ostenfeldt Lange, Gyldendalske Boghandel, København, 1901–1906.
68  Kierkegaard, Egy sírnál = Csejtei, I. m., 283.
69  Kierkegaard, Samlede Værker, VII., 138.
70  Uo.
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számára viszont egy végtelen feladat, amelyet meg kellene oldania, és amit megoldani 
soha nem lesz képes. Ennek a feladatnak a sajátossága, hogy minden pillanatban jelen van, 
minden egyes percben jelenvaló – akár tudomást veszünk róla, akár nem. Akár van még 
bennünk életerő, akár már lemondtunk minden lehetőségről. De ez éltet. Életünk értelme a 
halálba van merítve, mondja valahol Hegel. Ha ez igaz, akkor az élet éltető ereje a halál. Ha 
nincs halál, nincs az a mozgató-rugó, amely mindig egyre tovább és tovább hajtana, amely 
az életünk perctöredékeinek is értelmet adna.

Sziszüphosz elől elzárva van minden olyan lehetőség, amely elhozhatná végső 
megnyugvást. Mivel nincs elmúlás, azért nincs olyan, ami a cselekvések értelmét jelenthetné. 
Sziszüphosz egész tevékenysége ezért tökéletesen értelmetlen. Ez a büntetése. Nem a kő, 
nem annak irtózatos súlya, nem a fáradtság, ami a hegy tetejéig elkíséri, nem a végtelenül 
kínzó feladat, hanem a végtelenül, tartalommal nem rendelkező értelmetlenség. Ha kicsiny 
ideig értelmetlen feladatot kell végeznünk, az elkeserít; ha több ideig kell értelmetlen dolgot 
végeznünk, az jobban elkeserít, ha hosszú ideig kell ezt tennünk, akkor nagyon elkeserít, 
ha egész életünkön keresztül, akkor viszont boldogok leszünk, mert nincs a distancia, ami 
az értelmes és értelemnélküli között különbséget tudna felmutatni. Ha viszont végtelenül 
hosszú ideig (idők végezetéig, ha van olyan) kell ezt tenni, akkor végtelenül rezignáltak 
leszünk, és a végtelen rezignációnál (ebben nincs igaza Kierkegaard-nak) pokolibb dolog 
nem létezik.

Ezért mutat rá ez a mítosz arra, hogy mit tesz az értelmetlenség azokkal, akikre az életben 
rákényszerítik, és nem lázadnak ellene. Sziszüphoszra rákényszerítik, de neki nincs semmi 
reménye, mert kívül áll az időn. A mindennapok embere, akire ezt ugyanúgy rákényszerítik, 
viszont benne van az időben, és a halál tőle nem tagadtatott meg. A halál kegyelme. Ha 
ennek ellenére lemond a lázadásról, és egyszerűen belenyugszik abba, ami körülveszi, akkor 
lemond önmagáról, lemond a saját szabadságáról, és forgalomképes lesz, akár az aprópénz. 
A szelíd (vagy annak látszó) Kierkegaard ezzel kapcsolatban nagyon keményen fogalmaz a 
Vagy-vagyban: „A plebs, a tömeg, a végtelen embersereg másokat untat […] Ez az állatfajta 
minden bizonnyal nem a férfi vágyának és a nő gyönyörének a gyümölcse. Mint minden 
alacsonyabb rendű állatfajt, ezt is a nagymértékű termékenység jellemzi, és hihetetlenül 
szaporodik. Szinte érthetetlen lenne, ha a természetnek kilenc hónapra lenne szüksége ilyen 
teremtmények előállítására, melyek inkább tucatjaival állíthatók elő.”71

Ez az ember felelőssége. Sziszüphosz mint kereskedő, ügyvéd, miniszter vagy csak 
lókupec. Köztünk van, de nem vesszük észre. Nem vesszük észre, ha nem értjük meg, miről 
szól ez a mítosz.

71  Kierkegaard, Vagy-vagy, 366.
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Radvánszky Anikó
 

A cipőfűző kettős kötése
Jacques Derrida a képi reprezentáció problematikájáról

Jacques Derrida a képi megjelenítés kérdéskörét nem fejtette ki azzal a világossággal és 
részletességgel, mint ahogy egyéb (legfőképp filozófiai) témákban megnyilatkozott, mégis 
idevonatkozó munkáiból nyilvánvalóan kiderül, hogy alapvetően és elsősorban a jelenlét-
metafizikát – mely ellen általánosan küzdött – kívánta száműzni a képértelmezésünkből is. 
Idevonatkozó munkáinak egyik legizgalmasabb darabja Az igazság a festészetben, melynek 
Visszaszolgáltatások a cipőméretben rejlő igazságról fejezetében Heidegger A műalkotás 
eredete című esszéjében kifejtett műfelfogás kritikájára vállalkozik. 

E kritikának legfőbb tétje, hogy Heidegger művészetfelfogása – lételméletéhez és 
nyelvfelfogásához hasonlóan – megmarad-e a jelenlétmetafizika, a prezentizmus 
álláspontján. E sajátos szerkezetű, több hangra komponált, az egyes szólamokban 
a két filozófus véleményét ütköztető szöveg Van Gogh festménye, pontosabban 
Heidegger Van Gogh-értelmezése körül forog, s a fenti kérdéskörrel összefüggésben 
a művészet funkciójáról, azon keresztül pedig a képi megjelenítés mibenlétéről nyújt 
különböző interpretációkat. A következőkben e többszólamú vita egyik rövid 
vonulatát kísérem figyelemmel abból a célból, hogy láthatóvá váljék miként alkothat 
szerves egységet a jelenlétmetafizika-kritika és a képi reprezentáció derridai 
dekonstrukciója.72

Mint az közismert, Heidegger A műalkotás eredetében azt merész gondolatot fejti ki, 
hogy a műalkotás az igazságesemény helye. Ezzel egy olyan, az esztétika és a műélvezet 
klasszikus felfogásrendjét alapjaiban megkérdőjelező művészetkoncepciót dolgoz 
ki, melyben a művészet sajátos, máshol és máshogy nem hozzáférhető tapasztalat 
terepeként értelmeződik. E híres esszében kijelölt, a tudományos diskurzus és a 
műértés által egyaránt feltérképezetlen tapasztalathoz vezető gondolati út pedig még 
ennél is messzebb, egészen a műalkotás eredetéig vezet vissza bennünket. 

Heidegger értekezése abból indul ki, hogy a műalkotás egyfajta dolog, ám a 
műalkotás dologszerűsége a hagyományos filozófiai magyarázatok alapján – mint 
szubsztancia és tulajdonságok, anyag és forma együttese stb. – mégis megragadha-
tatlan marad. Azért tehát, hogy a szubjektum és objektum, az igazság és érzés, a forma 
és anyag metafizikai ellentétei által megfertőzött esztétikai művészetértelmezést 
meghaladja, első lépésben a filozófiát uraló dolog-fogalom destrukciójára tesz 
kísérletet, hogy ezáltal közelebb kerüljön a mű műszerűségének megértéséhez. 
Minthogy meglátása szerint „az anyag és a forma mint a létező meghatározásai, az 

72  Jelen írás Jacques Derrida Igazság a festészetben című könyvét elemző hosszabb tanulmány részlete.
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eszközzel állnak lényegi viszonyban”73 (19), s az eszköz valahol félúton áll a dolog és 
a mű között,  a művészet lényegének feltárásához az eszközlét (tágabb értelemben a 
dolog-, eszköz- és műlét között különbség) leírása adja a kulcsot.

A Van Gogh által festett lábbeli tulajdonképpen e feladatra beállított demonstratív 
példaként kerül elő. Ugyanis a „filozófiai elméletektől mentes” eszköz gyanánt 
Heidegger egy hétköznapi tárgyat, egy cipőt választ, melynek eszközszerűségének 
leírásához e közönséges holmit ábrázoló híres festményt használja képi szemléltetés 
gyanánt. Habár az eszköz valódi léte és igazsága a használatban rejlik, az mégiscsak 
a műben válhat láthatóvá, hiszen az alkalmas eszköz használat közben észrevétlen 
marad, mintegy feloldódik a használatban. A műben, jelen esetben Van Goghéban 
mutatkozik meg tehát az eszköz eszközlétének lényege, az alkalmasság [Dienlichkeit]. 
Az alkalmasság alapját pedig a megbízhatóság [Verlässlichkeit] adja, melynek révén 
kapcsolódik össze a parasztasszony – aki Heidegger szerint a cipő tulajdonosa – 
világa a földdel.

Van Gogh: Egy pár facipő

Derrida tanulmányának apropóját és kiindulópontját a művészettörténész Meyer 
Schapiro A csendélet mint személyes tárgy – Megjegyzések Heideggerről és Van 
Goghról74 című írása szolgáltatja, mely azon az alapon kritizálja a filozófust, hogy 

73  A szövegbeli lapszámok az alábbi kiadásra vonatkoznak: Martin Heidegger, A műalkotás eredete, ford. Bacsó 
Béla = Uő., Rejtekutak, Osiris, Budapest, 2006.
74  Meyer Schapiro, A csendélet mint személyes tárgy – Megjegyzések Heideggerről és Van Goghról = Enigma 17. 
(1998), 23–28.
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alapvetően félreérti a képen mutatkozót, miszerint az nem egy parasztasszony – a 
világhoz és a földhöz tartozását demonstráló – lábbelijét ábrázolja, hanem a művész, 
Van Gogh (ráadásul városi!) cipőjét. A Derrida-írás egyik központi állítása az, hogy 
Schapiro – aki meg van győződve arról, hogy sikerült azonosítania a képet, s ezáltal 
triumfálhat Heideggeren – kifogásai voltaképp a filozófus által leküzdeni vágyott 
modern esztétikai beállítódás nézőpontját előfeltételezik. Érveléséből világosan 
kiderül: a heideggeri művészetelmélet egyik távlatos felismerésének éppen azt tartja, 
hogy a műben előttünk álló nem ismerhet semmiféle tárgy-adekvációt.

Első lépésben tehát védelmébe veszi a filozófust e kritikával szemben, joggal 
állítva, hogy semmit sem segít a kép igazságát illetően, ha nem egy parasztasszony 
cipőjének tartjuk, hanem azt látjuk benne, hogy miként portretizálta magát a festő. 
Vélekedésében Schapiro gondolatmenetét egyfajta „monoreferenciális naivitás” 
jellemzi, mellyel szemben az a lényegi kifogás emelhető, hogy épp a Heidegger 
által kétségbevont re-prezentáción nyugvó tárgy-adekváció által meghatározott 
empirikus esztétikát képviseli. Ezen kívül jó néhány – a fenti érvmenet szolgálatába 
állított – leegyszerűsítéssel él, melyről a dekonstruktőr szoros olvasata könnyűszerrel 
lerántja a leplet.

Először is: egyszerűsít, amikor azt állítja, Heidegger egy festmény értelmezésével 
illusztrálja vagy szemlélteti, hogy a művészet természetéből fakadóan az igazság 
lelepleződése, hiszen a filozófus határozottan kijelenti: a mű nem erre szolgál, vagyis 
a mű az érzéki felfogóképesség számára való illusztrálás vagy bemutatás helyett 
megjelenít. Arról van tehát szó, hogy sajátos módon csak „a mű által és a műben 
került napvilágra az eszköz eszközléte”, azaz nem máshol megy végbe, amire utóbb a 
mű utalhatna, amit a mű illusztrálhatna, hanem benne megy végbe, az igazságában. 
Derrida itt egyúttal egy lényeges megkülönböztetésre is felhívja a figyelmünket: ha a 
mű ezek szerint megjelenítést [representation] hajt végre a bemutatás [presentation] 
helyett, akkor a Schapiro által leleplezett érzékcsalódás voltaképp – súlyosbítva azt 
– a bemutatás [presentation] sajátjának tekinthető. Ez az egyik, – a „megjelenítés” 
komplex derridai témakörét megközelítő dolgozatunk szempontjából is fontos 
kérdés az – amely majd tovább bonyolódik a Heidegger-esszé dekonstruktív 
interpretációjában, s amelyre épp ezért hamarosan vissza kell térnünk.

Schapiro tehát téved az esszé eme – a képet járulékos elemként alkalmazó – 
passzusát, illetően, ezért hibás az olvasata: Heidegger nem a kép, nem is a (re)prezentált 
tárgy,  hanem az eszköz mint olyan leírására, értelmezésére vállalkozik, hiszen: az 
„eszközlét nem a parasztcipő voltában, hanem eszközvoltában [Zeug], vagy ’cipő 
mint eszköz’ voltában nyilvánul meg. Az eszköz eszközlétének megnyilvánulásáról 
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van szó, és nem egy adott eszközéről, netán a cipőéről.”75 Derrida szerint még ha 
ugyan a parasztasszonynak tulajdonítani a lábbeliket tényleg óvatlan és elkapkodott 
is – erre mutat rá többek között érvelése második felében – annyi mindenesetre 
világos, hogy az eszközlét elemzése kapcsán Heidegger elsősorban nem egy bizonyos 
képet akart leírni, célkitűzése szempontjából a festmények valóban felcserélhetőek, 
és akár Van Gogh másik, városi cipőket ábrázoló képét is választhatta volna. A 
művészettörténész ekként félreérti a festészeti utalás első funkcióját: a megjelenített 
igazság szempontjából ugyanis teljességgel lényegtelen, hogy paraszti vagy városi 
cipőket látunk a vásznon. Valóságos lábbeliket feltételezve valójában az esszé legfőbb 
célkitűzését és legfőbb állítását hagyja figyelmen kívül, miszerint a műalkotás mint 
az igazságtörténés helye sem egyedi dolgot, sem általános lényeget nem másolhat, 
reprodukálhat, reprezentálhat.

Persze naivitás volna azt gondolnunk, hogy Derrida egy egyszerű Heidegger-
apologetikát ír. Mindezek után egy tőle szinte „megszokott” eljárással, az esszé 
további kijelentéseit egy oly logikai fordulattal vonja vizsgálat alá, mely arra enged 
következtetni, hogy a Schapiro-érvek cáfolata tulajdonképpen csupán Heidegger 
„igazságának” dekonstrukcióját készítette elő. Így a szöveg védelmére kelve voltaképp 
magán a gondolatmeneten belül elhelyezkedve válik számára lehetővé, hogy ne egy 
külső, felső, vélt igazság nézőpontjából vizsgálja, hozza felszínre az abban tetten 
érhető törésvonalakat, nyomokat, elhallgatott meggyőződéseket, ellentmondásokat. 
Bár Schapiro igencsak hiszékeny amikor a festett cipőket egy valóságosan 
meghatározható személynek tulajdonítja, Heidegger naivitása – Derrida meglátása 
szerint legalább is – még súlyosabb. A művészettörténész tévedése látványosabb, 
ugyanakkor a filozófus műértelmezésével és a belőle következő művészetfilozófiával 
legalább annyira nem tud azonosulni, ezért a továbbiakban annak rejtett 
ellentmondásaira mutat rá két szinten is: egy fölszíni és mélyebb rétegben.

Először is: rögvest igazolhatatlan ellentmondásként rögzíti, hogy a cipő 
absztrakt – sehová sem tartozást kifejező – teréből, egy saját világát megnyilvánító 
parasztcipőként határozódik meg. A cipők hovatartozásának rögzítése még akkor 
is összeegyeztethetetlennek tűnik fel az utánzás, másolat, reprodukálás kritikával, 
ha időközben az érvelés helyszíne áthelyeződik. Hiszen Heidegger nem áll meg 
az eszköz – a festménybeli cipők által „meglátott” – alkalmasságánál – ebből is 
látszik, Schapiro mintha megrekedne az esszé egyik lépcsőfokán – egy idő után 
már nem is a képről, hanem a parasztasszonyról beszél, és azt elemzi, ami az 
eszköz alkalmasságában messzebbről jön, mint az anyag-forma páros, hogy aztán 
érvmenetét egészen odáig vezesse, valójában: a kép szól hozzánk. A konklúziójában 

75  Jacques Derrida, Visszaszolgáltatások. A cipőméretben rejlő igazságról, (Részletek), ford. Simon Vanda) = 
Enigma 18-19. (1998–1999), 123.
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e festmény végső soron annak „megnyilatkozása”, hogy a „maga igazságában mi is az 
eszköz, e pár parasztcipő.” Felidézem e fontos részlet néhány mondatát: 

[A]z eszköz valós eszközléte sokkal messzebbről származik. Anyag és forma 
valamint e kettő megkülönböztetése mélyebb eredetű.

Az önmagában nyugvó eszköz nyugalmát megbízhatósága adja. Csak e 
megbízhatóságot szem előtt tartva mutatkozhat meg az eszköz a maga igazságában. 
De ezzel még semmit sem tudunk meg arról, amit először kerestünk, vagyis a dolog 
dologszerűségéről. Azonkívül azt sem tudjuk, amit tulajdonképpen és elsőrendűen 
keresünk: a műalkotás értelmében vett mű műszerűségét.

Vagy talán észrevétlenül, mintegy mellesleg, megtudtunk volna valamit a mű 
műlétéről?

Megtaláltuk az eszköz eszközlétét. De miként? Semmiképp sem egy valóban 
szem előtt lévő lábbeli leírásával és a hozzáfűzött magyarázatokkal; nem a cipőkészítés 
leírásával; s nem is valóságos használatának eseti megfigyelésével, hanem csak 
azáltal, hogy odaálltunk Van Gogh festménye elé. E festmény szólott hozzánk. […] A 
műalkotás tudtunkra adta, mi is igazában a lábbeli. (25.) 

Az argumentáció itt olvasható áthelyeződése tehát az, ami irányítja a tulajdonításhoz 
kapcsolódó ellentmondást, s ami ellen Derrida több lépésben kifogást emel. Nemcsak 
egyszerűen arról van szó, hogy ha A műalkotás eredetének eljárásmódja a dolog (mint olyan, 
mint eszköz és mint mű) felfogását vissza akarja vezetni a szubjektum konstitúciójának 
elébe, akkor az nehezen összeegyeztethető azzal, hogy a képen szereplő cipőket bármely 
– legyen akár egy festő vagy egy parasztasszony – alanynak tulajdonítsuk, mely gesztus 
ráadásul legfőbb irányítójává válik az „igazságról” szóló diskurzusnak. Hanem arról is, 
hogy amikor Heidegger bevallott szándéka szerint túl akar lépni a reprezentáción, s teszi ezt 
úgy, hogy parasztcipőként azonosítja a képen láthatót, akkor voltaképpen nem egyszerűen 
önellentmondásba keveredik magával, hanem a reprezentáció elébe helyezkedik, s voltaképp 
prezentatív rendben kezd el a cipőkről és a művészetről beszélni. 

Jól látható, a Van Goghra tett utalásnak tehát egyáltalán nem az a funkciója, 
amit Schapiro neki tulajdonított, mindazonáltal a reprezentáció rendjéből 
a prezentációéba való problémátlan áthelyezést Derrida alapvetően naiv, az 
ideologikusságnak kiszolgáltatott lépésnek tekinti. „Azaz – véli a dekonstruktőr – az 
adaequatio igazságától a lelepleződés igazsága felé vezető hátralépés, bármennyire 
szükséges legyen is és bármekkora „kritikai” erővel rendelkezzék is, gyakorlatilag 
éppúgy fegyvertelenül hagyhat a naivval, a pre-kritikussal, a dogmatikussal szemben, 
mindennemű („képzeleti”, „ideologikus”, stb. vagy bárhogy nevezzük is) előzetes-
megszállással szemben.”76 És persze a jelenlét-metafizikai megszállással szemben, 
melyet Derrida valójában látni vél Heidegger okfejtésében. A szubjektumhoz köthető 
reprezentáció meghaladására tett kísérlet itt tehát abban nyilvánul meg, abban merül 
ki, hogy egy szokványos képleírás személyessége helyett az egész diskurzus a kép, sőt 
maga a képen látható cipő beszédével azonosíttatik: 

76  Derrida, I. m., 126.



33

Nos, mi történik itt? Mi működik a műben? Van Gogh festménye annak 
megnyilatkozása, hogy a maga igazságában mi is az eszköz, e pár parasztcipő. Ez 
a létező kilép létének el-nem-rejtettségébe. A létező el-nem-rejtettségét nevezték a 
görögök aletheiának. […] (25–26.)

Van Gogh festményében megtörténik az igazság. Ez nem azt jelenti, hogy valami 
kéznéllévőt helyesen másolt volna le, hanem azt, hogy a lábbeli eszközlétének 
nyilvánvalóvá-válásában az egészében vett létező – vagyis a világ és a föld a maguk 
ellentétében – az el-nem-rejtettségbe jutott. (43.)

Megkockáztatható a kijelentés, Derrida a művészet és az igazság itt vázolt 
viszonyrendszerén keresztül kivált a művészetről folytatott és folytatható diskurzus 
természetével foglalkozik. Arra mutat rá, hogy miközben Heidegger a tradíció egy 
korábbi pontjához kíván visszatérni, (melyben a művészeti alkotás nem másol vagy 
reprezentál, hanem az igazságot megmutatja [présente]) eszmefuttatásának nyelvi 
természetét teljességgel reflektálatlanul hagyja (sőt a parasztasszony megidézésével 
voltaképp egy alapvetően szótlan, a nyelvet nem tudatosan alkalmazó közeget állít 
előtérbe). Minthogy az esztétikai elképzelésekkel szemben a művet nem szépségként 
és nem mimetikus ábrázolásként, hanem az igazság eljöveteleként határozza meg, 
ezért visszautasítja a műalkotásról szóló bárminemű beszédet, hiszen a festmény – 
melyben az igazság működésbe lép – maga szól hozzánk.

Persze a dekonstruktőr Derrida a műalkotás ekként felfogott nyelviségét és igazságát 
a jelenlételv megtestesülésének látja, s esszéjének sokféle hangja és plurális nyelve – 
már csak a polifonikus megszólalás folytán is – félreérthetetlenül kérdésessé teszi a 
műalkotásról folytatható egy-értelmű beszéd lehetőségét. Különös érzékenységgel a 
megszólalásmód iránt arra összpontosít, hogy a szöveg az alkalmasság kritériumára 
támaszkodva hogyan távolodik el szinte észrevétlenül magától a festménytől. 
Mint arról már szó esett, A műalkotás eredete az eszközlét teoretizálása kapcsán 
tér rá az alkalmasságra, melynek megragadásában a kép csak közvetett módon 
lehet segítségünkre. Úgy vezeti fel tehát érvrendszerébe példaként képet, hogy 
tulajdonképpen rögvest – kétféle vonatkozásban is – eltávolítja azt. Abból adódóan 
ugyanis, hogy az eszközlét lényegét jelentő alkalmasság csak a használat során jelenhet 
meg, első körben a haszontalansághoz, illetve alkalmatlansághoz77 utalja Van Gogh 
cipőit (ahogyan Derrida fogalmaz, egy felfüggesztett, keresztülhúzott utalásként 
használja). Használaton kívüli eszköz-tárgyként mutatja fel, mely nélkülözi egyfelől 
az alany, másfelől annak környezete jelenlétét, azaz hovatartozási helye (a cipőké, 
éppúgy mint a képé) teljességgel meghatározatlan marad: „Ameddig viszont csak 
úgy általában jelenítünk meg egy pár cipőt, vagy a képen a pusztán odaállított, 
használaton kívüli cipőre pillantunk, sohasem tudhatjuk meg, hogy mi is az eszköz 

77  Bacsó Béla a Műalkotás eredetében alkalmasságnak fordítja a Dienlichkeitet, a Visszaszolgáltatások. A 
cipőméretben rejlő igazságról című írást magyarra fordító Simon Vanda a francia utilité-t alkalmasságként, majd (a 129. 
oldaltól) hasznosságként adja vissza. 
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eszközléte igazából. Van Gogh festménye alapján még azt sem állapíthatjuk meg, 
hogy hol áll.” (23.)

E két vonatkozásban is hiányzó alkalmasság tulajdonképpen az, amit Heidegger 
gondolatmenete a továbbiakban hasznosít az eszköz eszközlétének, a mű műlétének 
elgondolásához. Lírai kommentárja az alanyától és környezetétől elválasztott lábbeli 
visszacsatolására oly módon tesz kísérletet, hogy végkövetkeztetésében a kép 
személytelen és neutrális terének földhöz és egyúttal a parasztasszony világához 
tartozását állítja. Mindehhez pedig szüksége lesz a bemutatás aktusára, mely 
visszavezeti az eszközt oda, ahová tartozik: „A földhöz tartozik ez az eszköz, és a 
parasztasszony világa őrzi meg. Ebből a megőrzött odatartozásából származva jut 
maga az eszköz önmaga megnyugvásához.” (24.)

Nos, ez a szakasz a továbbiakban több szempontból is igen hangsúlyos szerepet 
játszik Derrida bírálatában. Ennek egyik oka, hogy meglátásában a szövegben az 
irányító szerepet innentől kezdve egyértelműen a visszavezetés [rattachement] 
logikája veszi át, mely – aligha meglepő – a dekonstruktív kritika egyik legfőbb 
céltáblája lesz: 

A bemutatás igazsága, feltűntében, értékkel ruházza fel, többlet-értékkel növeli a 
haszontalant, midőn szimbolikusan visszavezeti oda, ahova tartozik. Ez a hely, és ez 
főbenjáró különbség, hiszen az alany fejéről van szó, nem egy tulajdonos, cipőviselő 
vagy birtokló alanyé. Nem is egy ilyen vagy olyan világé, például a parasztasszony 
világáé, aki valóban csupán egy példa. Hanem, minden eszköz és mindennemű 
hasznosság számára, a föld és a világ.78 

Ezt követően ugyanis Heidegger túllépve az eszközlét alkalmasságánál – és 
egyúttal a képen láthatón – a parasztasszony világának megjelenítésén keresztül 
arra mutat rá, ami az eszköz alkalmasságát lehetővé teszi. Ez pedig nem más, mint 
– a korábban már említett – megbízhatóság [Verlässlichkeit]. A parasztasszony 
ugyanis az általa használt eszköz megbízhatóságnál fogva „biztos a világában” és 
„bocsáttatik bele a föld hallgató hívásába”.79 Az eredendő megbízhatóságon keresztül 
kapcsolódik vissza tehát az eszköz a földhöz és a világhoz, s egyúttal járul hozzá 
mindahhoz, amit a „föld” e szövegben mondani akar. Másfelől az „eszköz lényegi 
létének” elnevezéseként a nyelv és a diskurzus megbízhatóságának garanciájaként 
és előállítójaként is mutatkozik.  A „megbízhatóság” tehát az első vagy végső 
konkrét létfeltétele mindennemű visszavezetésnek: az eszköz visszavezetésének 
alkalmasságára, használatára, viselő vagy viselt alanyára, általában hovatartozására. 

78  Derrida, I. m., 130.
79 „Jóllehet az eszköz eszközléte alkalmasságában [Dienlichkeit] áll. De ez maga az eszköz lényegszerű létének 
teljességén nyugszik. Ezt nevezzük megbízhatóságnak. Ennélfogva bocsáttatik bele a parasztasszony eme eszközön 
keresztül a föld hallgató hívásába, az eszköz által, s az eszköz megbízhatóságánál fogva biztos a világában.” Heidegger, 
I. m., 24.
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Derrida joggal emeli ki, mind Schapiróval, mind Heideggerrel szemben, hogy 
a képi reprezentáció problematikája voltaképp mindkettejüknél elintézett azzal 
a már előzetesen irányt adó, alapot nyújtó felismeréssel, hogy az eszköz eszköz-
léte valamire való alkalmasságában megbízhatóan mutatkozott meg, és e rögzített 
megbízhatóság teszi kételymentessé értelmezésüket. Ebből adódóan az eredetet 
kétségbe vonó, mert abban logocentrikus megkötést látó filozófiai stratégia az 
alkalmasságon, a megbízhatóságon keresztül – miként az előbb is említettem – 
a visszavezetés [rattachement] logikai eljárását veszi dekonstrukció alá. Ennek 
szellemében a szöveg rejtett önellentmondásaira figyelmező hangok egyike 
frappánsan arra mutat rá, hogy a heideggeri retorika belső mozgása voltaképp a cipő 
és a kép, az eszköz és a mű imént elemzett alkalmatlanságán, használaton kívüliségén 
keresztül közelíti és távolítja el a lábbelit (és vele a parasztasszonyt), helyezi azt hol 
a képen kívülre, hol pedig belülre. Vagyis e többszólamú párbeszéd a képleírást 
elsősorban abból a perspektívából követi és értelmezi, hogy az miként távolodik el 
a festmény ecsetvonásaitól, s e képkereten túlmutató jelleget, a festményen kívülre 
és belülre vonatkozó mozgás tekintetében öntudatlan retorikájú beszédmódot több 
vonatkozásban is kérdésessé teszi. 

Az alkalmasság-alkalmatlanság oppozícióra építő érvmenettel szemben e hangok 
elkülönböződő beszédmódok szerint szólaltatják meg a műalkotás nyelviségét: 
miközben az adekvációtól az aletheia irányába, a másolat igazságától a reveláló 
igazsághoz, a reprezentációtól a prezentációig mutató elmozdulás ideologikusságának 
és dogmatikusságának veszélyét érzékeltetik, korántsem a festett és valóságos 
megkülönböztetésére, hanem leginkább a festmény értelmének disszeminatív 
jellegére helyezik a hangsúlyt.  Az igazságnak reprezentatív és prezentatív rendjét 
egyaránt elutasítva azt sugallják, hogy Van Gogh-kép nem tekinthető egyszerű 
másolatnak, ugyanakkor tiszta parúziának vagy jelenlétnek sem, s inkább az igazság 
olyan lehetőségeiről beszélnek, mely jelen esetben többek között annak függvénye, 
hogy a kép szemlélésekor például külső vagy belső perspektívát választunk-e. 

Innen nézve a Heidegger-féle, a lábbeliket a föld hallgató beszédéhez visszavezető 
archaikus regresszió pedig legfőképp azért mutatkozik az értelmezés veszélyes 
csapdahelyzetének, mert az a műalkotást mindezeken túl – a „világ tükörjátékát” 
megjelenítő (ön)tükröző alakzatnak tételezi. A részletek iránt fogékony és játékos 
dekonstruktív olvasat e totalizáló és kellőképp magasztos értelmezés (és egyúttal a 
cipő középponti helyzetének) kimozdítása céljából a cipőfűzőt nevezi meg a képhez 
fűződő legfontosabb köteléknek, azaz az odatartozás és eltávolodás tüköralakzatának, 
mely részint elválasztja az eszközlétet szubjektív hatókörétől, részint arra sarkall, 
hogy a kép tárgyát [sujet] összekapcsoljuk a cipők feltételezett alanyával [sujet]. 

Szögezzük le, hogy értelmezve, alkudozva vele, rekonstruáltuk, visszaállítottuk A 
műalkotás eredetének egyik vonulatát. Szögezzük le, hogy az útnak a cipő és a kép, az 
eszköz és a mű haszontalanságán keresztül kellett vezetnie; hogy el kellett gondolkodni 
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a használaton kívüliségen, két irányba fűzve a hurkot vető vonalat, visszahúzva, 
eltávolítva, újra visszahúzva, be, ki, ott, itt, fort, da. (Heidegger a fűzőjénél fogva tartja 
a dolgot, a festményen szereplő cipőt, és játszik a gombolyaggal.)80

Míg Heideggernél – talán az eddigiekből is láthatóvá vált – e cipőfűzők egyre inkább 
összegabalyodnak, Derrida kettős kötéssel látja el azokat: a továbbiakban az alanyiság 
olyan értelmezését bontja ki, amelyre támaszkodva bizonyíthatja, hogy Van Gogh-képe 
nemcsak a valóságos cipő másolatának nem tartható (Schapiro), hanem a cipőről készült 
festmény megjelenítésének, azaz a reprezentáció reprezentációjának (Heidegger) sem. 
Ennek érdekében és ezzel összefüggésben a megjelenítés és szubjektivitás – Heideggernél 
és Schapirónál egyaránt – egybefonódó, műalkotást uraló diskurzusát a pótlék különös, a 
(képi) reprezentációt berekesztő struktúrájába igyekszik áthelyezni.

80  Derrida, I. m., 133.
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Radnóti Sándor

A közhelyről: ha ezt a naplementét képen látnánk, giccs lenne81

Félművelt emberek jellegzetes, és minden eredetiséget nélkülöző esztétikai meditációja 
ez, akiknek tudomásuk van arról, hogy miket szoktak általában giccsesnek tartani, s 
tudják, hogy a giccshez tartózkodóan illik viszonyulni. Az állítás ugyanakkor olyan rejtett 
előfeltételezéseket tartalmaz, amelyeknek érdemes utánajárni.

Az első kérdés nyilvánvalóan az, hogy a látvány és a kép mennyiben helyettesíthető be 
egymással. Nem minden kép, amit látunk. „A »látni« fogalma zavaros benyomást kelt” – 
mondja Wittgenstein. „Belemerülök a tájba; végigsiklik rajta a pillantásom, mindenféle tiszta 
és homályos mozgást látok; ez világosan rögzül bennem, az meg csak egészen elmosódottan. 
Mennyire foszlányokra szaggatottnak tűnhet is a szemünkben mindaz, amit látunk!”82 A 
naplemente természeti látvány, s mint ilyen, többszörös értelemben rögzítetlen, foszlányos. 
A jelenség mozgásban van: a nap lebukik a hegyek mögött. Az időbeli dimenzió mellett a 
térbeli is rögzítetlen: meghatározatlan, és tekintetünk révén állandó változásban van, hogy 
„mi tartozik még hozzá” a naplementéhez. Ez bizonyos tekintetben éppen az ellentéte a 
képnek, amelynek lényegéhez tartozik előzetes rögzítettsége – noha ez semmiképpen sem 
jelenti, hogy a definíciót kölcsönösen kitöltené az az állítás, hogy a kép rögzített látvány, 
vagy a látvány rögzítetlen kép.

Mégis, számos képen a világ tárgyaihoz való hasonlóságnak sarkalatos szerepe van. Egy 
tájat fölismerhetünk egy tájképen. De vajon fölismerhetünk egy tájban egy tájképet? Ha a táj 
arról híres, hogy valaki megfestette, akkor bizonyára. A normandiai Étretat különös, kapu 
alakú parti szikláit alkalmasint többen ismerik Courbet-tól és Monet-tól, mint a valóságból, 
s aki arra jár, talán épp e képekről fogja fölismerni. Ez viszonylag egyszerű válasz a föltett 
kérdésre, de van bonyolultabb is.

A másik lehetőség egy táj képessége vagy alkalmassága arra, hogy képpé formálják. Jane 
Austen kirándulói „a rajzoláshoz szokott ember szemével nézték a tájat; úgy döntöttek, 
alkalmas lenne rá, hogy képpé formálják – s ezt a véleményt az igaz jó ízlés ösztönözte”.83 
Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy ez a képesség, alkalmasság (jegyezzük meg az angol 
szót: capability) honnan ered, akkor nyilván nem válaszolhatjuk azt, hogy eleve rögzített, 
metafizikailag adott. Jane Austen is mást mond, olyan emberekről beszél, akik maguk is 
rajzolnak, ismereteik vannak „az előtérről és a távolságról”, „oldalvilágításról és távlatról 

81 A Kép(iség) a kultúratudományokban című mesterkurzuson elhangzott előadás a Budapesti Üzleti és 
Kommunikációs Főiskolán európai uniós támogatással folytatott kutatótevékenységnek az eredménye. [Pályázati 
azonosító: TÁMOP-4.2.2/A-11/1/KONV-2012-0050 VIADUKT]
82 Ludwig Wittgenstein, Filozófiai vizsgálódások, ford. Neumer Katalin, Atlantisz, Budapest, 1992, 289. 
„Valójában a vizuális benyomás nem kép, és egy kép nem is mindig ábrázolhatja pontosan.” Severin Schroeder, 
„A Tale of Two Problems: Wittgenstein’s Discussion of Aspect Perception” = Mind, Method, and Morality. Essays in 
Honour of Anthony Kenny, szerk. John Cottingham – Peter Hacker, Oxford University Press, New York, 2010, 361.
83 Jane Austen, A klastrom titka, ford. Borbás Mária, Palatinus, Budapest, 2003, 99. A híres helyet Rosalind E. 
Krauss is idézi The Originality of Avant-Garde című tanulmányában = Uő., The Originality of Avant-Garde and Other 
Modernist Myths, MIT Press, Cambridge–London, 1993 [1985], 162.
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– fényről és árnyról”,84 tehát járatosak a művészi képek körében és kiművelt ízlésük van. 
A Northanger Abbey főhősnője, akiről ez nem mondható el, csodálkozik is azon, hogy 
„megfelelő képet ezentúl már nem holmi magas hegy tetejéről nyerhet az ember, és hogy 
a tiszta kék ég már nem feltétele a kellemes időnek”. 85 Hamarosan azonban elsajátítja az új 
szempontokat, s „mire felértek a Beechen szirt tetejére, a maga jószántából elvetette Bath 
egész városát, mint tájképfestő ecsetjére méltatlan tárgyat”.86

Gustave Courbet: Étretat

A táj alkalmassága arra, hogy képpé formálják, korábbi képekből származik, és ez az 
alkalmasság történelmi ízlésváltozásoknak van kitéve. Ezért lehet a kultúrtörténet vagy a 
művészettörténet különböző, egymást olykor részben átfedő kategorizációi alapján klasszikus 
(klasszicista, neoklasszikus), romantikus, impresszionisztikus, eszményi, idillikus-árkádiai-
pásztori, heroikus, szentimentális, fantasztikus, poétikus, allegorikus, szép vagy fenséges 
stb. tájról illetve természeti jelenségről beszélni. A milliószámra készülő természetábrázoló 
képeslapokat, fényképeket is alá lehet vetni történelmi-stilisztikai elemzésnek.

Maga a táj is történelmileg létrejött képződmény, együtt a nagy természeti jelenségekkel, 
a villámok cikázásával, a felhők futásával, a csillagos éggel, a csillaghullással, a szivárvánnyal, 
a holdteltével, a napfelkeltével és naplementével. Joachim Ritter meghatározása szerint „a 
táj az érző és érzékeny szemlélő számára a látványban esztétikailag jelen lévő természet”,87 

84  Austen, I. m., 100.
85  Uo., 99. (A fordítást módosítottam, R. S.)
86  Uo., 100.
87  Joachim Ritter, A táj. Az esztétikum funkciója a modern társadalomban = Uő., Szubjektivitás. Válogatott 
tanulmányok, Atlantisz, Budapest, 2007, 127.
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amit csak azzal kell kiegészítenünk, hogy a viszonylag szilárd és állandó természetről – a 
tájról – kiterjesztjük az említett múló, de ismétlődő természeti jelenségekre és a hozzájuk 
hasonlókra is: a folyamatosról az epizodikusra. Mindezek akkor is jelen voltak, amikor 
az embereknek még nem volt esztétikai viszonyuk hozzá; kéznél lévő módon, használat, 
művelés tárgyaként, kedvező vagy kedvezőtlen természeti jelenségként, veszély tárgyaként 
vagy éppen közömbösen. Tájjá és természeti jelenséggé esztétikai értelemben akkor váltak, 
amikor ezt a közvetlen használati viszonyt, a természetben való meg- és túlélés szempontját 
felfüggeszthették, amikor az ember – hogy úgy mondjam – kimehetett a természetbe.

A táj – írja Simmel – „akkor jön létre, amikor természeti jelenségeknek a földfelszínen 
kiterjedt egymásmellettiségét sajátos egységgé fogjuk össze, amely eltér attól, ahogyan az 
okságilag gondolkodó tudós, a vallásosan érző természetimádó, a teleológiai irányultságú 
szántóvető vagy stratéga ugyanezt a látóteret átfogja. Ennek az egységnek a legjelentősebb 
hordozója valószínűleg az, amit a táj »hangulatának« nevezünk”.88 Amit ő teleologikusnak 
nevezett, neveztem az imént közvetlen használati viszonynak. Ebben az értelemben a táj 
kilép a közvetlenségből és érdek nélkülivé, esztétikailag közvetetté válik. Más tekintetben 
viszont – például a tudománnyal szemben – éppenséggel megőrzi az ugyancsak esztétikai 
természetű közvetlenséget. Ezt nevezi Ritter a ptolemaioszi ember nézőpontjának. S 
valóban: a Nap a tudományos igazságtól függetlenül mindenki számára „lemegy”.

Ám miképpen lesz a tájból illetve az epizodikus természeti jelenségekből kép? A kép 
fogalmának igen nehéz meghatározásához nem használhatjuk itt az egyik legismertebb kép-
tudós, W. J. T. Mitchell wittgensteiniánus ötletét, hogy a család analógiájára különböztessünk 
meg grafikai, optikai, észlelési, mentális és verbális képeket,89 mert eszerint a naplemente 
érzéki adatai éppúgy képnek minősülnének, mint egy naplementét ábrázoló festmény. 
Nekünk a kép olyan fogalmát kell figyelembe vennünk, amely ugyan nem tartalmazza 
föltétlenül a megalkotottság, elkészítettség elemét – hiszen tartsuk fenn egyelőre, hogy 
a tükörkép is kép –, de alkalmas arra, hogy megkülönböztesse magát a dolgot a dolog 
képétől. Ebben az értelemben vizuális érzéki benyomások tömege ér bennünket állandóan, 
amelynek csak igen csekély hányadát értelmezzük képként, a legtöbbet a dolognak magának 
fogjuk fel. Amikor megállunk, elidőzünk, akkor vagy képet látunk (például egy plakátot, 
vagy a múzeumban egy festményt), vagy pedig valamit, aminek látjuk a lehetőségét, hogy 
képpé váljék. Ekkor interpretáljuk a látványt, és képként képzeljük el. Ehhez hozzátartozik 
a képmező meghatározása. Ezt az intellektuális tevékenységet – Wittgenstein az „aspektus 
felvillanásának”, félig vizuális élménynek, félig gondolkodásnak nevezi90 – jól szemlélteti a 
fényképészet. Részben az előzetes beállítással (döntést hozunk, hogy mi tartozik a dologhoz 
és mi nem), részben pedig – különösen a digitális fotográfia elterjedése után – az utólagos 
selejtezés (döntést hozunk – korántsem biztosan helyes döntést –, hogy miből lett kép és 
miből nem).

88  Georg Simmel, A táj filozófiája = Uő., Velence, Firenze, Róma. Művészetelméleti írások, Atlantisz, Budapest, 
1990, 106.
89  Vö. [W]illiam [J]ohn [T]homas Mitchell, Mi a kép? = Uő., A képek politikája. Válogatott írások, JATE Press, 
Szeged, 2008, 17.
90  Wittgenstein, I. m., 285.
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A képpé válás lehetőségére utal a mi közhelyünk is. Ám hamisan, mert a látvány sohasem 
azonos a képpel. Van Renée Magritte-nak egy évtizedeken keresztül ismételt filozofikus képi 
tréfája, afféle kép a képben. A kép tájat ábrázol, hol szelíd rétet és bárányfelhős égboltot, 
hol tengerpartot és tengert, hol havas hegycsúcsokat. Egyszer még városi tájat is. S mindig 
látható egy festőállvány, rajta egy vászon, amelyen törés nélkül – pontosabban a képtábla 
szegélyének halvány jelzésével – folyamatosan folytatódik a táj.91 Bizonyos értelemben a 
híres pipát ábrázoló kép címének és feliratának – Ez nem pipa – az ellentéte ez. A látvány itt 
közvetlenül képpé válik, és maga a dolog (például a felhő) a kép. Ám ez abszurd lehetetlenség. 
Az, hogy a képen belüli kép eltűnik, s a nézőnek összpontosításra, a művésznek pedig 
figyelemfelkeltő segédeszközre – a festőállványra – van szüksége, nagyon is következetes, 
ugyanis a „valóságtól” megkülönböztethetetlen kép megsemmisíti önmagát. Ha a kép – 
mondja Gottfried Boehm – ideális esetben teljesen egybeesne a realitással, akkor a perfekt 
illuzionizmus az ikonoklazmushoz konvergálna. A sikeres másoló képnek képmegszüntető 
ereje van.92 Ehhez azt kell hozzátenni, ami kicsit később lesz fontos számunkra, hogy az 
ideális esettel szemben a történetileg reális konvergencia-irány is kijelölhető, és ez ma a giccs.

René Magritte: Euklidész sétája

91  Például Emberi sors (1933); A csúcsok hívása (1943); A szép fogolynő több változatban (1947–48); Euklidész sétája 
(1955); Emberi sors (1955).
92  Vö. Gottfried Boehm, Die Bilderfrage = Uő., Was ist ein Bild?, szerk. Gottfried Boehm, Fink, München, 20013 
[1994]. 333.
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Még a legszélsőségesebb illuzionista törekvésnek is – amilyeneket ókori festőanekdoták 
és materiálisan a 16–18. században divatos úgynevezett trompe l’oeil (a szem becsapását 
szándékoló) képek őriztek meg számunkra – megvannak a maga határai; ha máshol nem, 
a lelepleződésnél, amely mindenkivel csak egyszer következhet be. Akkor legkésőbb 
nyilvánvalóvá válik, hogy a háromdimenzionalitás szemfényvesztő ábrázolása valójában 
kétdimenziós.

A naplemente látványa és a naplemente képe nem lehet azonos. Igaz: hasonlítaniuk 
kell egymásra. Ebben a reprezentáló hasonlóságban megőrződik valami a kép magától 
értetődő voltából (ezt nevezhetnénk konvencionális képfogalomnak), de tudunk róla, hogy 
a kép már régóta nem magától értetődő, s számos kép elveszítette valamely külső dologgal 
való hasonlóságát. A képnek képként kell tételeznie magát. Ezt a folyamatot mutatja a 
fénykép „elkapott” látványának átváltozása képpé. A nem magától értetődés visszamenőleg 
konvenció által megalapozottnak láttatja a régi képet (a mélység érzékelését például meg 
kell tanulnunk); ami pedig az újonnan keletkező műveket illeti, ott az a kérdés merül fel, 
hogy miképpen jönnek létre a konvenciók.

A naplemente látványának és a naplemente képének hasonlítania kell egymásra, de legalább 
annyira lényeges a különbözőség, a nem-hasonlóság. Magában a hasonlóság fogalmában is 
benne van a totális hasonlóság lehetetlensége, a hasonló és nem hasonló dialektikája. Ez az 
a pont, ahol a tükörkép kép-voltától is el kell búcsúznunk, mert – mint Hans Jonas kifejti – 
egy oksági láncba illeszkedik és nem reprezentáció.93 A kép nem a látvány másolata. Amikor 
a kulcsmásoló beilleszti masinájába a kulcsunkat és egy nyerskulcsból kiköszörüli annak 
pontos másolatát, akkor nem mondhatjuk, hogy az egyik kulcs a másik kulcs képe. S még 
akkor is, ha az intenció kifejezetten egy kép másolására vagy éppen hamisítására irányul, 
kimutatható a szándékolt vagy szándéktalan nem-hasonlóság. Az érzékileg pedig valóban 
megkülönböztethetetlen párdarabokat – amelyeket Arthur C. Danto oly kedvvel szaporított 
gondolatkísérleteiben94 – történetük és történetük interpretációja különíti el egymástól.

Ám térjünk vissza arra a kérdésre, hogy mi választja ki a látványokból azokat, amelyek 
képpé válhatnak. A választás, mint említettem, kulturálisan változó, s ennek figyelembe 
vételével azt mondhatjuk, hogy ez a látványok képszerűsége. Ez a tautologikusnak tűnő 
válasz alkalmat adhat nekünk, hogy újraaktualizáljuk a korai angol esztétika egy sokáig 
végképp elavultnak tűnő fogalmát, a picturesque-et.95

Edmund Burke jelentős teoretikus újításához, hogy a szép esztétikai fogalmához 
egyenrangú (sőt, bizonyos tekintetben magasabb rendű) lehetőségként társítsa a fenségest, 
amely kezdetben maga is első sorban természeti jelenségek hatását, megítélését illetve 
fölidézését jelentette, hamarosan csatlakozott az esztétikai ítéletet pluralizáló harmadik 
fogalom, a picturesque. (Olyan, ma már elfeledett szerzők állították a középpontba, mint 
William Gilpin, Uvedale Price, Richard Payne Knight.) Megjelenése a táj értelmében 
vett természet iránti érdeklődés, vagy másképp fogalmazva a természet iránti esztétikai 
érdeklődés megnövekedésével függött össze, s kiinduló állításai ilyenek voltak: ez a táj úgy 

93  Vö. Hans Jonas: Homo Pictor: Von der Freiheit des Bildens = Boehm szerk., I.m., 105.
94  Vö. Arthur C. Danto, A közhely színeváltozása, Enciklopédia, Budapest, 1996.
95  Vö. John Dixon Hunt, Picturesque Mirrors and the Ruins of the Past, Art History, September, 1981, 254–270.; 
Dabney Townsend, The Picturesque, The Journal of Aesthetic and Art Criticism 55. (1997) ( Fall), 365–376.; David 
Marshall, The Problem of the Picturesque, Eighteenth-Century Studies 35., 2001–2002/3. (Spring), 413–437.
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néz ki, mint egy kép, vagy méltó volna arra, hogy megfessék. Ahogy láttuk ezt – némiképp 
ironikus, kétkedő felhanggal – Jane Austen a 18–19. század fordulóján írt (bár csak jóval 
később publikált) regényében. Ám nemcsak a turizmusnak, a „picturesque traveller”96 
kirándulásainak lelkigyakorlataival illetve a tájképfestészettel állt összefüggésben, 
hanem egy a 18. században igen elterjedt művészi tevékenységgel, a tájépítészettel, illetve 
tájkertészettel. Egyik leghíresebb képviselőjét, a picturesque elméletírói által egyébként a 
nagyobb természetesség nevében sokat kárpált Lancelot Brownt (1716–1783), állandó 
szólásmondása alapján, hogy milyen adottságai s lehetőségei vannak egy-egy uradalomnak 
a tájkép-tökéletesítésre, „Capability” Brownként őrizte meg az utókor. Az angol uraságok 
birtokain – és nyomukban másutt is a kontinensen – tájkertek keletkeztek Poussin, Salvator 
Rosa és Claude Lorraine tájképeinek ihletésére.97

Nem itt a helye, hogy a picturesque fogalmának történeti kialakulását, elavulásához 
vezető belső problematikusságát, s mindazonáltal mégis meglévő lehetséges összefüggéseit 
a modern környezetfilozófiákkal számba vegyük.98 Meg kell elégednünk azzal, hogy egy 
olyan – nemcsak a képzőművészetben, hanem legalább annyira a költészetben, majd a 
koraromantikus természetfilozófiában is nyomon követhető – kulturális tendencia és 
korhangulat kifejeződése volt, amely komolyan fölvetette a teátrálisan fölfogott, akár eredeti, 
akár épített természet reprezentáció-, azaz képjellegét. S ha a természet olyan, mint egy kép, 
akkor nagyon közel kerülünk a mi közhelyünk állításához.

Eddigi megfontolásaink azonban kizárták a látvány és a kép azonosságát. A képpel 
szemben most fölvetettem egy másik analógiát, amelyet a metafora is kifejez: a természet 
színjátékát. Diderot-tól jól tudjuk, hogy a képeket is mennyire szcenikusan fogadták be 
a 18. században.99 A 18. és korai 19. század természetrajongója kereste azokat az állandó 
és epizodikus természeti látványokat, amelyek meghatározott lelkiállapotokat váltottak ki 
belőle. Művelt társaságban a látvány képpé válásának lehetőségeit mérlegelte, magányos 
sétálóként pedig egy jelenetbe helyezte el magát, amelyben a természeti látvány visszhangozta 
vagy idézte elő kedélyállapotának rezdüléseit.

A szívnek ezek a természetrajongó ömlengései, párban a barátság, a széplélek szentimentális 
emfázisával és hasonlókkal, ma igen távolinak tűnnek nekünk, s ha nem keretezzük be saját 
történelmi kontextusába, valami öntetszelgő, önélvező, tolakodóan szubjektív, narcisztikus 
színezetet kapnak. Ez az, ami a giccsélvezethez kapcsolja őket, amelyről a fenomenológus 
Ludwig Giesz helyesen állapította meg, hogy az érzések érzésének élvezete.100 Ebben az 
értelemben a giccs geneziséhez tartoznak.

96  Uvedale Price, Essays on the Picturesque as Compared with the Sublime and Beautiful, J. Mawman, London 1810 
[1794]. 272.
http://ia700502.us.archive.org/7/items/essaysonpictures01priciala/essaysonpictures01priciala.pdf
97  Vö. Horace Walpole, Essay on Modern Gardening. [1785] [1770-ben írta.] Reprint kiadás, Canton, Lewis Buddy 
III, The Kirgate Press, Pennsylvania, 1904. 85.
http://ia600300.us.archive.org/22/items/essayonmodernga00walpgoog/essayonmodernga00walpgoog.pdf 
98  Vö. ehhez Isis Brook, Wildness in the English Garden Tradition. A Reassessment of the Picturesque from 
Environmental Philosophy, Ethics & The Environment 2008/1., 105–119.
99  Vö. Michael Fried, Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot, The University of 
Chicago Press, Chicago–London, 1988.
100  Vö. Ludwig Giesz, Phänomenologie des Kitsches. Ein Beitrag zur anthropologischen Ästhetik, Rothe, Heidelberg, 
1960, 43–67.
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De aki a tárgyunkat képező közhelyet mondja, az tudja, hogy a giccs csúnya dolog. A 
naplemente viszont szép dolog. A kettő közötti feszültségre csodálkozik rá. A naplemente 
egy időben valóban sok olyan festmény tárgya volt, amelyet giccsként értékeltek, majd 
giccsként lepleztek le. Ebben nyilván szerepet játszott a jelenség irreális realitása, amelyet 
a giccs másolni akar. Az igénytelen reprodukáló törekvés, a perfekt illuzionizmus szándéka 
önmagában még nem giccs, csak értéktelen festészet. Ha összekapcsolódik érzések érzésének 
provokálásával, kierőszakolásával, akkor beszélhetünk giccsről.

A giccs a maga konkrétságában persze átmeneti jelenség. Vagy olyannyira elterjed róla, 
hogy giccs, hogy egy idő után limlommá, hulladékká válik, vagy – esetleg ironikusan – 
átértékelődik. Így aztán ma már mindenki tudja, hogy ha ezt a naplementét képen látnánk, 
giccs lenne.
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Seregi Tamás

A virtualitás problémájának eredete a modern művészetben

A 19. század közepén járunk. Ez az az időszak, amikor a képek kezdték ellepni a 
modernizálódó, városiasodó európai és amerikai világot, a nyomtatott sajtót, a könyveket, 
az utcákat, a polgári és főúri szalonok falait, és persze a múzeumokat – rajzok, illusztrációk, 
karikatúrák, fényképek és a technikai képek összes fajtája, és festmények minden 
mennyiségben, a portréktól a látképekig és körképekig, röplapok, hirdetések, plakátok, 
plakátok plakátokon vastagon, leázva, lekunkorodva végig a házak falain szerte Párizs 
utcáinak során. A kép a képben barokk világa helyett a kép a képen modern ideje jön el. 
De ennél még többről van szó, a képeket mutogatni kell a vásárokon, a szalonokban, nem 
értelmezni, hanem felkínálni puszta és pillanatnyi látványként, és hozzáfűzni valamit, minél 
többet, gyakorlatilag bármit. Valami szenzációsat az egzotikus állatokat, tájakat, embereket 
ábrázoló képekhez, és valami titkosat, pikánsat az utcán korzózó, magukat mutogató alig 
vagy egyáltalán nem ismert emberekhez. Mert minden képpé tehető, nem kell hozzá 
festmény vagy fénykép, elég egy kirakat, egy árkád, egy áruház, elég egy kiállítótér, ahova az 
éppen zajló kulturális gyarmatosításnak, vagyis az egész föld újbóli kirablásának termékeit, 
valódi termékeit, vagyis művészetté vagy leletté átváltoztatott tárgyait kihelyezzük. Sőt elég 
akár egy balkon is, amire kiállunk mi magunk, hogy láthassanak, vagy akár az utca, a park, 
ahol sétára indulunk, hogy bámészkodjunk, és kitegyük magunkat mások tekintetének, 
megmártózzunk a látványban – ahogy mondani szokás. Elég Manet képeit végignézni, 
hogy lássuk, hányféle tekintet bukkan fel a modern nagyváros világában, a semmibe révedő, 
bambuló tekintettől a bámészkodó, elkalandozó tekinteten át a kíváncsi, fürkésző, sőt kihívó 
és tolakodó tekintetig terjedően. És persze ott van az a rengeteg alak, akik magukra akarják 
vonni vagy magukon érzik mások tekintetét.

Egy olyan korszak ez, amikor a tekintet teszi a dolgokat képpé, az aktív figyelem, 
amelyet fel kell kelteni. A korabeli pszichológiának nem véletlenül a figyelem kérdése 
volt az egyik legfontosabb problémája.101 Az érzékelés többé nem érzetadatok passzív 
befogadása és esetleges reflexív feldolgozása, hanem inger, mely egy változó ingerküszöb 
meghatározottsága alatt áll. A képet nem a keretezés mint a valóságtól való elkülönítés 
teremti meg. A kép ingerré tett látvány, amit a figyelem alkot, amennyiben kiemeli a látvány 
egy részét az érzetek zűrzavarából. Nem véletlen, hogy olyan fontos fordulópontnak tartják 
az első londoni, majd az azt követő párizsi világkiállítást, ahol minden, a tárgyak, a gépek, 
az állatok, az emberek látványossággá tehetővé váltak, és persze látványossággá váltak a 
látogatók is. S nem véletlen, hogy a korszakkal foglalkozó művészettörténészek ide helyezik 
a képzeletbeli múzeumnak vagy ekkorra teszik a spektákulum társadalmának a születési 
időpontját.102 

101  Vö. Jonathan Crary, Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture, The MIT Press, 1999.
102  André Malraux, Les voix du silence, La Galerie de la Pléiade, 1951. Guy Debord spektákulum-fogalmának a 
XIX. századra alkalmazásához lásd Timothy J. Clark, The Painting of Modern Life. Paris in the Art of Manet and his 
Followers, Princeton UP, 1999.
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A történet jól ismert, és én itt nem is ezzel a kultúrtörténeti problémával szeretnék 
foglalkozni, hanem egy másikkal, amely egyébként szintén ugyanebből a korszakból 
eredeztethető: a modern művészet, a magas művészet vagy tiszta művészet és a világot 
elárasztó képek viszonyával. Egyetlen példára szorítkoznék. 

Az önállósuló művészeti mezőnek több fronton kellett megvívnia a maga harcát. 
Nem volt elég az, hogy a piacra való kivetettség újfajta helyzetével és az abból következő 
proletarizálódás problémájával meg kellett birkóznia, ott volt még az egész művészeti 
hagyomány és a kiépült intézményrendszer, vagyis az akadémiai rendszer és az akadémizmus 
mint művészeti kifejezésmód vagy stílusirányzat is. A modern művész egyszerre kívánta 
távol tartani magát a tomboló giccskultúra két nagyon különböző változatától, amit most – 
ha megengedik – a múltba fordulás és a jelennek élés kultúráiként neveznék meg. Valamelyik 
mellett azonban „dönteni” kellett a múlt és a jelen közül, éppen a jövő érdekében, és a 
modernek az avantgárd, a jelen mellett „döntöttek”, a modern világ, a modern élet festőivé 
akartak válni, ám maga a választás csak a probléma megoldásának kezdete, vagy egyáltalán 
a probléma felvetése volt, nem pedig a végső megoldás megtalálása. Mint látni fogjuk, nem 
elég annak megállapítása, hogy volt egyrészt az akadémizmus, másrészt a piaci művészet, 
és ezekkel szemben ott volt az avantgárd, amely persze megosztott volt maga is, leginkább 
a realizmus és a tiszta művészet fogalmai mentén. Az avantgárd nem pusztán absztrakt, 
logikai ellentétben állt a giccsel, vagyis egyfajta „fordított gazdasági logika” működött volna 
a kettő között, ahogy Bourdieu egyébként valószínűleg helyesen megállapítja, azaz aki itt 
nyer, az ott veszít, és megfordítva – és pontosan ugyanolyan mértékben.103 Nemcsak az 
elkülönülés vágya mozgatta az avantgárd művészetet, hanem valódi rivalizálás folyt.

Claude Monet: A séta

103  Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, Seuil, Párizs, 1992.
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A példánk egy véletlenszerűen kiválasztott impresszionista kép, mivel a kérdésünk 
általános jellegű, méghozzá Claude Monet A séta című képe (Nő napernyővel címen is ismert: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_011.jpg). A festmény 100×81 
cm nagyságú, vagyis nagyon kicsi, de ez a méret tipikus az impresszionista festészetben, 
és 1875-ben készült, vagyis az impresszionizmus első néhány évében, még az irányzatot 
sem hívják impresszionizmusnak, bár A lenyugvó nap impressziója című Monet-kép már 
elkészült három évvel ezelőtt. Nagyon látszik a képen, hogy mi érdekli a festőt: az ég és az 
alatta lévő tarka rét, illetve a fiatal nő ruhája. És látszik, mivel nem tud, illetve mivel nem 
akar kezdeni semmit. Nem tud mit kezdeni az emberi testtel, beöltözteti, fodros ruhába 
bújtatja inkább, és főleg nem tud mit kezdeni az emberi arccal, az egyiket árnyékba bújtatja, 
a másikat eltávolítja, de mindkettő teljesen jellegtelen marad, kicsit Manet-tól lopottnak 
tűnik kifejezéstelenségük. Ezekkel nem tud mit kezdeni. Hogy mivel nem akar mit kezdeni, 
az már egy kicsit bonyolultabb kérdés, bár egy szóval megnevezhető, a térrel. Nagyon 
kreatívan bánik vele, amennyiben tulajdonképpen két síkra van szüksége, vagy akár egyetlen 
síkra, amely ketté van osztva, mégsem akarja szétrombolni a teret. A békaperspektívát 
választja tehát, egy dimbes-dombos tájon vagyunk, ahol a festő egy kicsit lejjebb helyezte 
el az állványát modelljéhez képest, talán azért, hogy szélvédett helyen lehessen, hogy ne 
borítsa fel a szél, a modellt viszont a szélbe akarta állítani, mert a mozgás megragadása 
volt az egyik legfontosabb célja. Összekötötte hát a jót a hasznossal, több értelemben is: 
így megnövelhette a tarka mező területét a képen anélkül, hogy el kellett volna távolítania 
azt, vagyis a homályosság nélküli részletesség, az aprólékosság megmaradhatott, ezenkívül 
a mezőt ábrázoló rész mintegy megemelkedett a függőleges felé, az ég és a föld találkozása 
nem egy vonal lett, akármilyen homályos is, hanem maga is egy átmeneti sík, továbbá 
ezáltal eltűntethetővé vált minden határozott kontúrral rendelkező tárgy a kép teréből, és 
végül az ég is közvetlenül, szinte közelebbről válik láthatóvá, hiszen eleve felfelé nézünk. De 
a teret (legalábbis ekkor még) valahogy mégis helyre kell állítani, és erre való a kisfiú, akinek 
semmilyen más funkciója nincs is a képen, festészeti értelemben nem történik ott semmi. 

Úgy tűnik tehát, hogy a beállítás kissé romantizáló volta ellenére valódi realista képpel 
állunk szemben, mindenre magyarázatot találtunk, úgy érezzük, hogy valóban ott vannak 
az alakok, de maga a festő is, sőt mi is vele, azon a helyen, abban a pillanatban, amikor 
a kép rögzítésre kerül. Egy valódi fotográfiai pillanatban. Hozzátenném gyorsan, hogy a 
valódi fotográfiai pillanat ekkor tulajdonképpen még nem is létezik, vagyis az elcsípett, 
az elkapott pillanat, vagy legalábbis nem a fotográfiában, hanem leginkább a rokokó 
festészetben. És ez nagyon fontos dolog. Az impresszionizmus és a fényképészet kapcsolata 
mögött technikatörténeti tények vannak. Miért is plein air a kép, miért mozog minden 
rajta, miért olyan aprólékosak a felületek, miért nincsenek határozott kontúrral rendelkező 
tárgyak? Azért, mert 1875-ben ennek megragadására nem volt képes a fényképészet, az 
exponálási idő ugyan rohamosan rövidült, ekkoriban már 1–3 másodperc között van, 
a fényképezőgépek mérete és súlya egyre csökkent, de a fotográfus ezzel együtt is csak 
nagyon ritkán merészkedett még ki a műteremből, és akkor is szeretett mozdulatlan, éles 
körvonalakkal rendelkező tárgyakat rögzíteni, viszonylag stabil fényviszonyok mellett. 
Már az 1850-es években készítenek ugyan tájképeket fényképre, ám az eljárás több mint 
bonyolult. 1871-ben találják fel ugyanis az ún. zselatinos szárazlemezes eljárást, amely majd 
az 1880-as években terjed el és válik olyan olcsóvá, hogy széles körben használhatóvá válik. 
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Azelőtt, vagyis körülbelül addig a pillanatig, amikor ez a festmény készül, az ún. kollódiumos 
nedves eljárás áll csak rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy a fényérzékeny lemezt helyben 
kell előállítani, és helyben kell azután azonnal előhívni, különben a felvétel megsemmisül. 
Ez pedig azzal jár, hogy előhívó szekeret kell magával vinnie egy fényképésznek, s a tájképek 
készítésére induló expedíciók valóban úgy is néznek ki, mint egy hatalmas karaván, 
tekintélyes mennyiségű emberrel. S tegyük még hozzá, hogy a szárazlemezes eljárással 
teremtődik meg először a tulajdonképpeni pillanatfelvétel lehetősége is, vagyis csökken az 
exponálási idő jóval 1 másodperc alá. 

Nem csak a színekről van tehát szó, a festmények tarkabarkává válásáról, amikor a 
fényképészet és az impresszionista festészet viszonyáról beszélünk, hanem az egész képről, 
szinte minden elemében. Nem arról tehát, hogy volt egy terület, a színeké, amelyet a 
sajátjának érzett és akart tudni a festészet, ahogy majd Delaunay vagy Moholy-Nagy osztja ki 
azt számára harminc-negyven évvel később, hanem egy igazi versengésről, rivalizálásról, az 
utolsó pillanatról, amikor még azt hihette, hogy ő jobb ebben. Amikor még azt hihette, hogy 
a festészet a felfedezés, az elemzés, sőt a kísérletezés szolgálatába állítható, vagyis megtalálta 
a módot, amely megkülönbözteti mind az akadémiai művészettől, mind a piaci művészettől, 
és mégsem zárja a magas művészet elefántcsonttornyába: a tudományos kutatást. 

Ezért viszont rengeteg dolgot fel kellett áldoznia. Ha a teret nem is, de a vonalat egyre 
inkább, a tárgyat egyre inkább, sőt az embert is egyre inkább, s vele a viszonyokat, a cselekvést, 
a történetet. S ami a legfontosabb: fel kellett áldoznia az időt. Az impresszionizmus látszólag 
olyan festészetet alkotott, amelyik másról sem szól, mint az időről, miközben nemcsak arról 
van szó, hogy a múlt és a jövő dimenziója teljesen kiutasításra került, hanem a jelen is teljesen 
összezsugorodott, a sokféle most, a sokféle pillanat közül az impresszionizmus a leginkább 
eldologiasítottat képviseli.104 Hiszen a mai közvélekedéssel, vagy akár a századforduló 
impresszionizmus-recepciójával szemben az impresszionizmus állítólagos szubjektivizmusa 
tulajdonképpen egy tudományos szenzualizmus, amely alaptermészetében a realizmushoz 
és a naturalizmushoz, a kor másik két tudományos jellegű művészeti irányzatához áll 
közel. Konrad Fiedler volt az, aki ezt nagyon korán pontosan látta, vagy talán úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy ő még pontosan látta ezt az 1880-as évek elején. „A realisták, 
naturalisták, impresszionisták és veristák” csoportjáról beszél Modern naturalizmus és 
művészi igazság (1881) című tanulmánya legelején, így, egyetlen halmazként, melynek 
közös megkülönböztető jegye, hogy: „Ezen iskola szószólói kifejezetten a tudományos 
gondolkodás vívmányaira hivatkoznak.”105 Mindegy tehát, hogy a pozitív szellemre építünk, 
vagy a társadalmi élet fiziológiájára és tünettanára, vagy a chevreuli, helmholtzi és egyéb 
színtanokra és érzékeléselméletekre, a lényeg a valóság iránti közös szenvedély. A benyomás 
tehát nem hangulat, még ha mindkettő egységesíteni, képet alkotni képes is, az előbbinek 
azonban semmilyen vonatkozása nincs a köznapi értelemben vett érzelmi életre, az 
emlékezésre, a képzeletre stb., vagyis a lélekre. 

104  Hogy hányféle egyéb pillanat létezik, azzal kapcsolatban néhány utalást tettem egy korábbi rövid írásomban, 
hadd hivatkozzam itt arra: Seregi Tamás, Expozíció, = Thomka-symposion, szerk. Kisantal Tamás– Mekis D. János 
– P. Müller Péter – Szolláth Dávid, Kijárat, Budapest, 2009, 182  –187.
105  Konrad: Fiedler, Modern naturalizmus és művészi igazság = Művészeti írások, Válogatta és fordította Kukla 
Krisztián, Kijárat, Budapest, 2005, 47.



48

Hol és hogyan alkot azonban képet? S ha már ezt kérdezzük, van itt még egy kérdés: 
mi vagy ki alkot képet? Az első kérdésre ismerjük a választ: az emberi szem felszínén, a 
retinán alkot képet, a festőén és a befogadóén, nem az elméjükben, hanem a szemükben, 
és mindkettőjüknél ugyanolyat, mindkettőjüknél ugyanúgy, és mindig ugyanúgy. S ezzel 
tulajdonképpen a második kérdést is megválaszoltuk: nem a festő és nem a néző alkot 
képet, hanem az érzetek alkotnak képet, s – még egyszer – ezek az érzetek nem a képen, 
a képtárgyon, a tableau-n, ahogy ők mondták volna, hanem a szemben alkotnak képet, 
spontán módon, vagyis a szem felől nézve passzív módon. Az impresszionista kép, a 
képtárgy az impresszionista pillanathoz hasonlóan, tulajdonképpen nem létezik, de itt egy 
kicsit pontosabban kell fogalmazni: van, de nem aktuális, aktuálisan csak a szemben létezik, 
vagyis aktuálisan csak image-ként létezik, tableau-ként tökéletesen virtuális. Még egyszer 
tehát: az impresszionista image van, reális, nem fiktív, nem lehetséges, hanem aktuális, 
teljesen aktuális, most-ja teljesen betölti az időt, teljesen eltöröl minden múltat és jövőt, és 
semmilyen egyénit, semmilyen személyest nem tartalmaz, csupán szubjektív. Cserében a 
tableau a szó köznapi értelmében tulajdonképpen nincs, de a köznapi értelem itt félrevezető, 
hisz ez a nem-lét csupán azt jelenti, hogy az impresszionista kép implicit szerzője és nézője 
nem megy közelebb a tableau-hoz, nem távolodik el tőle, nem hajol oda hozzá, nem érinti 
meg, tekintete nem pásztázza azt, és tulajdonképpen nem is látja. Soha senki nem látja. Van, 
nem fiktív, nem lehetséges, csak éppen teljesen virtuális, nincs sehol és nincs semmikor. 

Ha most Zénón egy mai tanítványa itt lenne közöttünk, teljes joggal állhatna fel, széke 
mellől felemelve ezt a kis képet, és rámutathatna, körbehordozhatná, hogy hát íme, itt a 
kép, teljes anyagi valójában, a National Gallery of Artból hozta Washingtonból, mindenki 
megnézheti, megtapinthatja, tökéletesen aktuális. Nyilván erre valahogy hasonlóképpen 
kellene reagálnom, mint Zénónnak annak idején, aki megdicsérte és megverte az előtte fel-
alá sétáló tanítványát, nekem azonban mégis sokkal nehezebb dolgom lenne, mint az ókori 
bölcsnek (és nem csak a verés mai szokásrendre való lefordításának problémája miatt). 
Az illető ugyanis arról kezdene beszélni, teljes joggal, hogy ennél materiálisabb, ennél 
megcsináltabb, ennél mesterségesebb, ennél festményszerűbb festményt a reneszánszot 
megelőző korszakok óta nem látott az európai világ, s valóban, ha újra rápillantunk a képre 
(itt most csak a képről készült fényképre), látható, hogy a festmény minden ízében festmény 
akar lenni, s ez az impresszionizmus általános jellemzője. Kezdjük talán azzal, hogy a 
vászon nincs lealapozva és nincs lelakkozva. Ezzel mind a texturális, mind a fakturális 
jellege elvben jobban láthatóvá válik. S aztán nézzük meg az egymástól jól elkülöníthető, 
kontraszthatásokra építő színfelvitelt, s nem utolsósorban ezt a helyenként kifejezetten sűrű 
festékanyagot, az egymástól szintén jól elkülöníthető vagy épp egymásra rétegződő, egymáson 
áttetsző ecsetvonásokat, a kép telített anyagiságát, kiemelkedéseit, faktúraszerű voltát. A 
képfelület nagy részét ilyen felszínek töltik be, láthatóan ilyen felszínek megteremtése volt 
a festő legfontosabb ambíciója, olyan felszíneké, amelyekben elakad a tekintet, amelyekbe 
beleütközünk, amelyek haptikus érzetet váltanak ki. Igen, teljesen jogos az észrevétel, 
sőt ez az észrevétel az, amely lehetővé teszi, hogy az impresszionizmus ideológiakritikai 
olvasatához léphessünk tovább. Az image teljesen aktuálissá és a tableau teljesen virtuálissá 
tétele csak úgy volt lehetséges, hogy az elsőt anyagtalan érzetekké szublimálták, az utóbbit 
viszont cserében teljesen anyagivá kellett tenniük, ám az elsőnek el kellett takarnia, elé 
kellett tolakodnia a másodiknak. E hamis tudat visszájára fordítása, vagyis egy ugyanilyen 
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hamis tudat megképzése volt később az egyik útja az impresszionizmus felértékelésének az 
ötvenes években, miután a kubizmustól kezdve az irányzat leértékelődött.106 

A virtuális és az aktuális fogalompárját nem véletlenül, vagy mondjuk úgy, nem 
filozófiai divatból, mai fogalmak visszavetítésének szándékával használom itt, hanem 
éppen a fogalompár modern megjelenését kiváltó problémára próbálok rámutatni. Arra, 
hogy ha csak az idealizmus és a realizmus vagy a szubjektivizmus és az objektivizmus 
ellentétében gondolkodunk, akkor a lényeg jelentős részét szem elől tévesztjük. Az ún. 
posztimpresszionista művészetben, amelyet itt most hadd terjesszek ki messze a fogalom 
bevett időbeli hatókörén túlra, a kubizmuson át a futurizmusig, sőt az expresszionizmusig 
is, tulajdonképpen ennek az elfedett, de már nagyon, túlságosan is materiális képfelszínnek 
az aktualizálása folyik. Miközben maga a probléma is megfogalmazásra kerül, bár filozófiai 
szinten, és a művészetre való vonatkoztatás nélkül. 

Az 1890-es évekre a kontinentális szenzualista-pszichologista filozófiában, és éppen 
az empirizmus-kritika, az empirizmus belső kritikája, önkritikája miatt egyre inkább 
világossá válik, hogy a kép nem egy másodlagos, származtatott jelenség, a reprezentáció 
egy részproblémája, hanem éppen a kép az, ha megfelelő értelmezést adunk neki, amely 
a hagyományos metafizikai fogalmaktól való megszabadulást lehetővé teheti számunkra. 
Bergson a következő mondatokkal kezdi Matière et mémoire című 1896-ban megjelent 
könyvét: „Tegyünk úgy egy pillanatra, mintha nem ismernénk egyetlen elméletet sem az 
anyagra és a lélekre vonatkozóan, egyetlen vitát sem, amelyet a külvilág realitásáról vagy 
idealitásáról folytattak. Ebben a pillanatban tehát, íme, képek vannak jelen számomra, a szó 
legtágabb értelmében…” Majd pedig néhány bekezdéssel később a következőket írja: „Minden 
kép belső bizonyos képekhez képest, és külső más képekhez képest; de a képek összességéről 
nem mondhatjuk sem azt, hogy hozzánk képest külsők, sem azt, hogy belsők lennének, 
mert a belső és a külső csak a képek közötti viszonyként létezik. Ha azon gondolkozunk, 
hogy vajon a világegyetem csak a mi gondolkodásunkban létezik-e, vagy azon kívül, akkor 
megoldhatatlan formában fogalmazzuk meg a problémát, azt feltételezzük, hogy a kérdés 
a gondolkodás útján megoldható; ezzel olyan steril vitára ítéljük magunkat, amelyben a 
gondolkodás, a létezés, a világegyetem fogalmait egymástól elkülönítve, egymáshoz képest 
teljesen más értelemben értjük. A vita megoldásához először meg kell találnunk azt a közös 
területet, ahol a csata zajlik, és mivel az egyiket és a másikat is kép formájában ragadjuk meg, 
ezért képi és csak képi működésük felől kell megfogalmaznunk a problémát.”107 A kép igazi 
metafizikai fogalommá válhat itt, az ismeretelmélet kérdését pedig innentől kezdve az jelenti, 
hogyan válnak ezekből a virtuális képekből aktuális képek, vagyis hogyan exteriorizálódnak 
és interiorizálódnak észleléssé, képzeletté, emlékezetté, gondolattá. Bergson gondolati útját 
most nem követném tovább, csupán jelezni kívántam az impresszionista ideológia korabeli 
megoldásának lehetőségét és a probléma szélesebb, „korszellembe” való beágyazottságát, 

106  Itt Clement Greenberg és Leo Steinberg impresszionizmus- értelmezéseire gondolok, amelyek a kubizmussal, 
a neoplaszticizmussal szemben értékelik fel újra az impresszionizmust, több szempontból is (a keret, a felület, az 
ábrázolás nézőpontja, stb.) Vö. Clement Greenberg, Review of an Exhibition of Claude Monet (1945), The Later Monet 
(1957), Modernist Painting (1960) = Clement Greenberg’s Collected Essays and Criticism I-IV, szerk. John O’Brian, 
University of Chicago Press, 1993–1996. Leo Steinberg: Monet’s Water Lilies = Other Criteria: Confrontations with 
Twentieth Century Art, Oxford UP, 1972.
107  Henri Bergson, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit, PUF, Párizs, 1965, 10, 15.
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annyit azonban lényeges kiemelni, hogy ez a bizonyos aktualizálás mintha a festészetben 
is ugyanazon az úton indulna el, mint Bergson elméletében. Az első két legfontosabb 
aktualizálási mód a vonal és a folt lesz, az aktualizálásnak az a két módja, amely a vibráló, 
hely és idő nélküli impresszionista érzet mozgásának irányt ad vagy szétteríti és lehiggasztja 
azt, vagyis fizikai mozgássá és anyagi felületté teszi a kép felszínén. Az első aktualizálás a test 
felfedezése, ahogy Bergson mondja. Több nevet is emlegethetnénk mindkét módozatnál, 
Van Goghot és a késői Seurat-t az első, és például Gauguint a második változat számára, 
de a két mód soha nem válik, nem válhat élesen el egymástól, mivel a kettő együtt adja 
ki a testet. Az aktualizálás egyéb módjai – logikailag legalábbis – csak ezután kezdődnek, 
felsorolásszerűen csupán: az expresszív (Munch-tól a fauve-okon és a futurizmuson át az 
expresszionizmusig), a kognitív (kubizmus), a szignitív (a szimbolizmustól a metafizikai 
absztrakcióig), az imaginatív (a szimbolizmustól a metafizikai festészetig), az ontológiai 
(Cézanne és a szecesszió bizonyos változatai), és természetesen később is tovább élnek. 
A képek igazán új problémáját tehát a művészetben nem a tér és a tárgyak felbontása, a 
hétköznapi valóságérzékelés ábrázolásának elhagyása teremti majd meg. Hogy azonban mi, 
ahhoz még egyszer utoljára vissza kell térnünk Monet képéhez és a festészet és fényképészet 
viszonyának korabeli problémájához. 

Mivel az impresszionizmusról adott ideológiakritikai olvasatunk még közel sem teljes. 
Fentebb arról volt szó, hogy az impresszionista kép nagyon megcsináltnak tűnik, ugyanakkor 
azt is említettem, hogy az impresszionizmus egyik legfőbb törekvése a pillanat valóságos és 
azonnali megragadása volt. Nem egy festészeti pillanat előállítása, egy olyan pillanaté, amely 
megőrzi az élet dinamikáját és egységét, amire a szem nem képes, csak az egész ember, az 
igazi valóságot, akár a tényszerű valóság feláldozása árán is, sőt szükségszerűen azon az 
áron. Vagyis azé a pillanaté, amit csak a művészet adhat vissza, a festészet vagy az irodalom, 
szemben a mechanikusnak tételezett fényképészettel. Ez lesz majd az alapja a realizmus 
és a naturalizmus szembeállításának Lukács György híres naturalizmus-kritikájában, 
a tolsztoji és zolai lóverseny-leírás összehasonlításán keresztül, és ez lesz majd az, amit a 
marxista-életfilozófiai ihletettségű Merleau-Ponty szintén értékként tételez, és állít szembe 
a fotóval Gericault-nak Az epsomi derby című képére hivatkozva. Nem az itt a kérdés, hogy 
„igazuk” van-e az említett szerzőknek, nyilvánvalóan kimutatható lenne, hogy nincs, ha 
ilyen naiv ismeretelméleti szándékunk lenne: könnyen rámutathatnánk, hogy Lukács soha 
életében nem volt képes a realizmusnak egy nem humanista, vagyis nem emberközpontú 
és emberléptékű, s ezért nem cselekvésontológiai megalapozottságú fogalmát elgondolni, 
így vak maradt a zolai naturalizmus lényegére, vagyis arra, hogy azért szükséges a leírás, 
hogy léptékeket tudjunk váltani vizuálisan és ontológiailag egyaránt az áttekintő képtől 
(városregények), a városfiziológián át (Párizs gyomra) az emberi léptékig (Nana, Hölgyek 
öröme) és az annál közelebbi, az ember belsejébe hatoló nézőpontig (Az állat az emberben, 
Patkányfogó); s rámutathatnánk arra is, hogy az 1950-es évek végén Merleau-Ponty 
mennyire nem volt hajlandó tudomást venni arról, hogy addigra a fényképezés már régen 
művészeti ággá vált, így a puszta tudománykritikai nézőpont nem elégséges. 

Vagyis az impresszionista pillanat, a benyomás kérdéséhez kell még egy kicsit 
visszatérnünk. Elnézést a tudománytalanságért, de képzeljük el egy pillanatra a festőt, ahogy 
otthon összecsomagolja ecseteit, a festékeket, az oldószert, egy kis darab vásznat és néhány 
rövid lécet, amennyi befér, összehajtja a festőállványt, berak egy kis elemózsiát, innivalót, 
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mindezt felveszi a hátára, és elindul modelljével a mezőre, hogy elkészítse a képet. Az észak-
francia nyárba, ahol ki tudja, fog-e esni az eső. Courbet-tól ismerjük, hogy nézhetett ki egy 
ilyen festő. És aztán elvégzi az előkészületeket, felállítja az állványt egy szélvédett helyen, 
és nekiáll a kép megfestésének. A pillanatot, a benyomást kívánja visszaadni. A szél fúj, 
minden mozog, a fű, a modell ruhája, a levegő vibrál, a fény szóródik és tükröződik, ez 
az, amit a fényképészet nem tud rögzíteni, de ő képes rá. De meddig tart egy ilyen kép 
elkészítése? Akármeddig is, valamerről valamerre haladni kell, aprólékosan kidolgozni a 
képet, apró szálkás ecsetvonásokkal lent, nagyobbakkal fent. De mit is ad vissza ilyenkor 
a festő? Nyilván az lenne a legjobb, ha az első benyomást, a szenzualista pillanatot tudná 
visszaadni, azt a tartamszerű most-ot, amelyről majd Bergson beszél, ami maga múlik el, 
vagyis amiben virtuálisan már eleve benne van a múlt és a jövő, és amely – tegyük hozzá 
– az érzékelésben igazán soha nem létezhet, ahhoz valószínűleg túl lusták és tehetetlenek 
érzékeink. Mindenesetre meg lehetne próbálni, csak éppen akkor kifejezetten zavaróvá válna 
az előttünk lévő látvány, amely innentől kezdve csak meghamisítaná az első benyomást, 
éppen azért, mert nem tér el tőle annyira, de lassan, észrevétlenül mégis megváltozik. 
Vagyis haza kellene mennie, és emlékezetből rekonstruálni, előhívni azt, így még mindig 
hűségesebb képet tudna adni róla. Az impresszionista festő azonban ott marad a tájban, és 
megpróbálja utolérni a múló benyomást, bízva a látvány állhatatosságában. 

A kép alsó részén ennek érzetét valamennyire sikerül is megteremtenie, a fényviszonyok 
itt valószínűleg nagyjából állandóak, legalábbis várhat egy kicsit, amíg újra kisüt a nap, 
ha a felhők néha el is takarják, és a valójában inkább egymásra rakódó érzetek halmából 
összeállhat egy egységes benyomást keltő érzet. Az alakkal azonban már sokkal nehezebb 
dolga van, itt a formák sokkal jobban elkülönülnek egymástól, és a mozgás sem mosható 
el egyfajta vibrálásba. Az alak sokkal kimerevítettebb lesz, mint azt feltevésem szerint 
szerette volna, a legnagyobb problémát nyilvánvalóan az arc jelenti, és a kalap szalagja, 
amit a szél eléje fúj, tulajdonképpen csak ront a helyzeten, ahelyett hogy javítana, még 
inkább a fényképszerűség érzetét erősíti. Adódna egy megoldás, amelynek nyoma 
meglátásom szerint ott van a képen: az alakot össze lehetne mosni a háttérrel, ezt a ruha 
esetében nagyjából felvállalja Monet, főleg a felső részén, az arcnál viszont nem. És végül 
ott van a háttér, az ég, amellyel ebből a szempontból, vagyis az impresszionista szándékok 
megvalósulása szempontjából a legkevésbé tud mit kezdeni. Az ok egyszerű: a felhők 
mozognak, folyamatosan változnak (ezért nem lehet felhőt igazán modell alapján festeni, 
a felhő mindig típus, de ezért felesleges is a modell, a felhő a tiszta festészet igazi terepe, a 
szabad formálásé, a festő jutalomjátéka)108, a felhők folyamatosan változnak tehát, de nem 
elég gyorsan ahhoz, hogy feloldódjon a formájuk, hogy a fény vibrálásává váljanak. Monet 
láthatóan nem akar testet adni a felhőknek, nem akarja modellálni őket, a fény-árnyék 
játékot kibontani rajtuk, sokkal inkább be akarja vonni őket a színkontrasztok játékába, 
vagyis az éggel kapcsolatba hozni, ám mindenféle térképzés nélkül. Nem áttetszőek, nem 
is testesek, hanem apró foltok, igazi festészeti funkciójuk azonban nincs kitalálva, ezért 
látszanak a leginkább megcsináltnak, legkevésbé benyomásszerűnek a képen. 

108  A szőlő és a felhő problémájának nevezhetnénk ezt a kérdést, két könyvet egymás mellé rakva. Ha valaki a 
reprezentáció történetét akarja megírni egy példán keresztül, akkor a szőlőt választja (lásd Stephen Bann, The True 
Vine: On Visual Representation and the Western Tradition, Cambridge UP, 1989), ha a tiszta festészetét, akkor a felhőt 
(lásd Hubert Damish, Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture, Seuil, Párizs, 1972).
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Miről szólt tehát utolsó elemzési szempontunk? Arról, hogy az impresszionista 
művészetideológiában rejlő talán legnagyobb hamis tudat magának az alkotásnak, az alkotás 
folyamatának, a kép megcsináltságának az elfojtásából keletkezik. A legvégsőkig fokozása ez 
Kant azon esztétikai elvének, miszerint „lehetségesnek kell lennie, hogy a szép művészetet 
természetnek tekintsük, noha eközben tudatában vagyunk, hogy művészet”, amely épp a 
realizmus-elméletekben fejtett ki oly nagy hatást.109 A probléma már korábban, a realizmus 
kezdeteinél felbukkant, Courbet festészetének az allegorikus képhez való közelítésében, itt 
azonban teljesen elfojtásra kerül. Vagyis nemcsak a képtárgyat takarja el szemünk elől az 
impresszionizmus, hanem az alkotás folyamatát is.

A képek művészeti problémájának igazi megújulását majd ennek a kérdésnek a 
középpontba állítása hozza el a tízes évek végén. Nem a kifejezés, nem az eltorzítás, nem 
a szétbontás és elemzés, hanem az alkotás, a konstrukció. Felesleges kalandok és szükséges 
kitérők, szükséges kalandok és felesleges kitérők után – legalábbis képtörténeti szempontból 
– a művészeti kép története itt nyit majd új fejezetet. A már idézett Konrad Fiedler azt írja 
már 1881-ben: „a művészileg alkotó ember, ha semmi másra nem törekszik, csak arra, hogy 
képződményében a természet és az élet igazságát megragadja, akkor – ha egyáltalán képes 
arra, hogy áthatoljon a felszínen – meg fogja ugyan érteni, hogy számára igazság csakis a 
neki tapasztalatilag hozzáférhető valóság talajából fakadhat, ám ugyanakkor azt is be fogja 
látni, hogy tevékenysége semmilyen más valóságra nem hivatkozhat, csak arra, amelyet ez a 
tevékenység maga hoz létre képződményeiben.” „Ha régtől fogva két nagy elv – az utánzásé 
és a valóság átalakításáé – vetélkedett azért a jogért, hogy a művészi tevékenység lényegének 
igaz kifejezése legyen, akkor e viszály elsimítása csak azáltal látszik lehetségesnek, hogy e 
két elv helyére egy harmadikat teszünk, a valóság létrehozásának elvét. Mert nem egyéb a 
művészet, mint egyike azoknak az eszközöknek, melyek segítségével az ember legelőször 
is elnyeri a valóságot.”110 A művészetnek tehát realistának kell lennie, a realitás fogalmát 
azonban el kell szakítani az adottság-jellegtől. Ebből születik majd meg a kép mint 
virtualitás újfajta problémája egy újfajta alapmegosztottság mentén, amelyet az absztrakció 
és a konkréció, illetve a megosztottság által megteremtett aktualizálási lehetőségek tere jelöl 
majd ki.

 

109  Immanuel Kant, Az ítélőerő kritikája, 45. §, ford. Papp Zoltán, Ictus, Szeged, 1996–97. A szöveghely elemzését 
a realizmussal való összefüggésében lásd: Peter Bürger, Az avantgárd elmélete, ford. Seregi Tamás, Universitas, 
Budapest, 2010, 90.
110  Konrad Fiedler, I. m. 62, 66. S tegyük hozzá, mindezt kiegészíti egy olyan gondolattal, amely szintén egyszerre 
kritikája és nagyra értékelése a realista irányzatoknak, amely szerint: „Az esztétika nem művészettan.” E gondolat 
horderejével mindmáig nem számoltunk el igazán. Lásd Konrad Fiedler, I. m., Aforizmák.
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Horváth Nóra

Beauty Is Truth – Fred Holland Day képbe 
komponált létezésesztétikája

Tanulmányomban arra a korszakra koncentrálok, amelyben az amerikai fotográfusok, 
a korábbi, hagyományos portréfotózás keretein túllépve, művészi képek megalkotásán 
fáradoztak egy meglehetősen kritikus, sokszor ellenséges befogadói közegben. 
Vizsgálódásaim középpontjába Fred Holland Day bostoni fényképészt állítottam, aki az 1890-
es években fotótörténelmet írt az Egyesült Államokban. Munkái nyomán olyan esztétikai 
viták támadtak, melyeknek résztvevői az új médium felhasználási lehetőségeit kutatva a 
művészi fotó létjogosultsága mellett vagy a fotográfia lényegét a praktikus felhasználásra 
korlátozva foglaltak állást. Day maga is rendszeresen publikálta fotóelméleti írásait, de 
helyzetét megnehezítette, hogy a tizenkilencedik század végén nem csak a megfelelő 
befogadói közeg hiányzott, de maga a fotókritika is gyerekcipőben járt, így a teljesen új 
megközelítésű fotográfia megszületése mellett a kritikai műfaj egy új ágának kifejlődéséről 
is beszélhetünk. Éppen ez az, ami különösen izgalmassá teszi e kor vizsgálatát – adott egy 
új eszköz, mint új médium, valamint egy szűz közeg – nézői és kritikusi – melynek egyetlen 
fogódzója a szépművészetek, valamint a szépművészeti alkotásokról szóló művészeti írások 
ismerete lehet. Felmerül a kérdés, hogy a festészettel kapcsolatban megfogalmazott tézisek 
elegendőek-e egy olyan összetett fotókompozíció megfejtéséhez is, mint amilyen Day 
Beauty Is Truth című alkotása.

A tizenkilencedik századi bostoni esztétikai gondolkodás legmeghatározóbb elemei az 
ókori görögséggel való identifikáció vágya, másrészt pedig a medievalizmus iránti rajongás, 
s ezek együttes, esztéticista megtestesülései. A következőkben Day kritikai fogadtatásának 
prezentálása mellett arra szeretnék rámutatni, hogy a korszak új csodájaként fogadott 
technikai berendezés, számára lehetőséget adott olyan életérzések és mély gondolatok 
közvetítésére, melyekre korábban csak az irodalom és a festészet kivételes műfajai voltak 
képesek.

1898-ban, a Philadelphiai Fotográfiai Szalonon mutatta be Fred Holland Day a Beauty is 
Truth111 című kompozícióját, mely két, jól elkülöníthető fényképből állt össze. A figyelmet 
magára vonzó nagyobb méretű The Genius of Greek Art112 című fénykép alatt kapott 
helyet a méretében és témájában is eltérő Entombment.113 Mindkét kép 1896-ban készült, 
és már bemutatta őket az 1898-as, februári kiállításán New Yorkban. Nincs rá egyértelmű 
magyarázat, hogy Day miért éppen ezt a két fotót kombinálta össze a philadelphiai Szalonra, 
ahol a Geniust egy görög oszlopokon nyugvó, félköríves boltozatot imitáló keretben helyezte 
el, az Entombmentet pedig egy hozzáillő, szintén görög motívumokat idéző szögletes keretbe 
foglalta. A Genius of Greek Art alatti felirat: BEAUTY IS TRUTH: TRUTH BEAUTY: THAT 

111  A szépség igazság.
112  A görög művészet Géniusza (a továbbiakban Genius).
113  sírba tétel
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IS / ALL YE KNOW ON EARTH AND ALL YE NEED TO KNOW114 egy Keats-idézet, az 
Óda egy görög vázához című versből, ami Tóth Árpád fordításában így hangzik: „A Szép: 
igaz s az Igaz: szép!” – sohse áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség!”115 

Fred Holland Day: Beauty Is Truth

Day fotókompozíciójáról a mai napig nincs biztos információnk. Nem állnak 
rendelkezésre olyan levelek, melyek az ő tollából születtek volna és beszámolnának a mű 
születési körülményeiről. Ismerjük a kortárs kritikusok vélekedését, de nem ismerhetünk 
minden fotót és tervet, ami erre az 1898-as kiállításra készült, mert 1904-ben Day műterme 
és életművének nagy része egy tűzvész következtében elpusztult.

Ha először pillantunk a fényképekre, az ismerősnek tűnő, sírba tételt ábrázoló műről 
valószínűleg a felsőbb képre kúszik a tekintetünk, amely egy ifjút ábrázol, jobb kezében 
egy kristálygömbbel, bal kezében pedig mákvirágokkal. Hajpántja két kicsi szárnyat rögzít, 
melyekről a fiút Hypnosszal, az álom istenével azonosíthatjuk. Hypnos Thanatosszal, a halál 
istenével együtt, Nyx, az éjszaka fia. Az ókori görög irodalmi források gyakran említik, 

114  Estelle Jussim, Slave to Beauty. The Eccentric Life and Controversial Career of Fred Holland Day, Photographer, 
Publisher, Aesthete, David R. Godine, Publisher, Boston, 1981, 110.
115  John KEATS, Óda egy görög vázához = John Keats versei, ford. TÓTH Árpád, Magyar Helikon, Budapest, 1962, 
300.
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alakját mákkal, és álomhozó gyógynövényekkel kapcsolják össze. Az ő fia Morpheus, az 
álom istene. Szobrászati ábrázolása az ókorban nagyon ritka – legalábbis kirívóan kevés 
emlék maradt ránk. Tipikusan kamaszfiúként ábrázolták, kezében mákkal, göndör 
hajfürtökkel és szárnyakkal.116 E Hypnost ábrázoló fotó önállóan, a The Genius of Greek Art 
címmel szerepelt Day korábbi kiállításain.

Az 1898-as kiállítás után William M. Murray tollából jelent meg kritika a júliusi 
Camera Notesban, melynek Day is állandó munkatársa volt ezekben az években. Murray 
a februári anyag két fő attrakciójaként a fekvő halott Krisztust [Entombment] és a görög 
szépséget ábrázoló fényképet nevezte meg. Utóbbiról így írt: „A rejtély nyitjához vezető 
kulcs hiányában csak azt feltételezhetjük, hogy a görög művészet géniuszát szimbolizáló, a 
képről bámészkodó szoborszerű fiatal alak” ihletője az angol Watts leghíresebb festménye 
lehetett. Murray azonban, Mr. Day céljának fennköltségére való hivatkozásként azonnal el 
is veti az összehasonlítást és azzal zárja tudósítását, hogy a művész minden bizonnyal az 
őt legkomolyabban érintő gondolatokat és érzelmeket fejezte ki, hogy visszatükrözhesse 
mindazt, amit életművében a legnemesebbnek és legjobbnak érez.117 Bár Murray a Camera 
Notesban nem említi, Day célkitűzéseit George Frederick Watts önvallomása alapján 
fogalmazta meg, hisz Watts híres mondása volt a következő: „Ideákat festek, nem dolgokat. 
[...] nem az a szándékom, hogy a szemet megörvendeztető képeket fessek, hanem, hogy a 
képzelethez és a szívhez szóló nemes gondolatokat sugalljak, melyek képesek felébreszteni 
mindazt, ami a legjobb és a legnemesebb az emberiségben.”118 Murray kiemeli, hogy Day 
az imagináció birodalmába emeli nézőjét, mert képes elkerülni a közönséges hatásokat és 
nem a szemet gyönyörködtető puszta szépséget állítja elénk.119 Az imagináció jelentőségét 
hangsúlyozza Sadakichi Hartmann is, mikor azt állítja, hogy minden beállításának 
és kompozíciójának különleges atmoszférája van, az imagináció van rá a legnagyobb 
hatással.120 Hartmann 1900-as, F. Holland Day: A Decorative Photographer című elemzése 
stílusában és alaposságát tekintve is kiemelkedik korának fotó-kritikái közül. Leszögezi, 
hogy Day stílusa szándékosan és szenvedélyesen dekoratív, és nem ismer még egy olyan 
fényképészt, aki képes lenne annyi időt fordítani modellje minél festőibb beállítására. 
Azonban rögtön hozzáteszi, hogy ez a dekorativitás nem üres és nem öncélú, hisz művei 
legtöbbször egy komplett történet megjelenítői: „Fred Holland Day fényképészete egy 
érzékenységgel, kifinomultsággal, mély gondolatokkal, kellemmel és ábrándozással teli 
művészet”, de „nem az a fajta munka, ami mindenkit meg tud örvendeztetni, inkább a 
kifinomult entellektüelekhez szól.”– írta.121 Hartmann elítéli azokat a fotókat, melyek nem 

116   A British Museumban őrzött Hypnos-szobor elemzéséből lásd: http://www.britishmuseum.org/explore/
highlights/highlight_objects/gr/b/bronze_head_of_hypnos.aspx, (2013. 02. 11.)
117  William M. Murray, F. H. Day’s Exhibition of Prints, Camera Notes II. (1898/1.), 21.
118  George Frederick Watts Biography, lásd: http://www.artmagick.com/pictures/artist.aspx?artist=george-
frederic-watts&page=3 (2013. 02. 17)
119  Murray, I. m., 22.
120  Sadakichi Hartmann, F. Holland Day. A Decorative Photographer = The Valiant Knights of Dageurre, Selected 
Critical Essays on Photography and Profiles of Photographic Pioneers by Sadakichi Hartmann, szerk. Harry W. Lawton – 
George Knox, közrem. Wistaria Hartmann Linton, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London, 
1978, 188.
121 Uo., 186.



56

képesek érzelmeket közvetíteni. „Mit ér az erőtől duzzadó izom látványa, ha hiányzik a 
képről az élő személy misztériuma és nem tudok kommunikálni a lelkével?” – kérdezi. 
Nem érdekli a szem ragyogása, ha nincs tisztában az éltető gondolatokkal.122 Úgy érezte, 
hogy Day titokzatos kifinomultságának felismeréséhez elég elmélyülni szeretett figuráinak 
látványában.123 Hartmann mindig úgy vélte, hogy Day különleges gondolkodásmódja, egész 
magatartásában megmutatkozik, mely nem mindig előnyös, főként, mivel létszükséglet volt 
számára a pózolás,124 imádta a jelmezeket, díszleteket, olvasmányai alapján tudta, hogy 
a különböző korokban és kultúrákban milyen öltözeteket hordtak az emberek és milyen 
jelentések társultak a különböző színekhez és mintákhoz. Hartmann szerint „mindig is 
egy esztéta életét élte, aki első ránézésre mindenki számára egy rendkívüli, extravagáns 
személyiségnek tűnik, aki azonnal felkelti a többiek kíváncsiságát.”125 Dekoráló hajlama 
nem csak a fotózás területén érződött. Day azon kevés tizenkilencedik századi fényképész 
közé tartozott, akik nagy hangsúlyt fektettek a szegélyezésre és a keretezésre. Ragaszkodott 
hozzá, hogy minden fotóját maga keretezze – ha erre nem volt lehetősége, inkább nem is 
vett részt a tervezett kiállításon. Úgy érezte, hogy egy idegen által keretezett képe többé 
már nem az övé.126 Könyvkiadója, a híres bostoni Copeland & Day miatt neve egyébként 
is összefonódott a kiváló minőségű kiadványokkal és az arts and crafts designnal.127A 
kompozíció tökéletessége iránti vágya tükröződik a Beauty is Truthon is. Szembetűnő, 
hogy korabeli kritikusai nem foglalkoznak a két, témájában olyannyira eltérő kép közti 
lehetséges kapcsolatokkal, s maga Day sem segíti nézőit. Kristin Schwain szerint Day a látás 
ikonográfiai útját választva kommunikált nézőivel, hisz olyan vizuális képeket és vallási 
gyakorlatokat mutatott fel művein, melyek ismertek lehettek a zsidó-keresztény kultúrában 
szocializálódott nézők számára. Ezen túlmenően nézőit arra ösztönözte, hogy a fotók puszta 
olvasása helyett érzelmeikben keressék a magyarázatokat.128 Estelle Jussim, a legismertebb 
Day-életrajz szerzője találóan jegyezte meg, hogy Day megpróbálta poetizálni a meztelen 
férfi test szépségét.129 Day elméletében megteremti a modern fotográfia megértéséhez 
szükséges józan ítélőképességű megfigyelőt, aki a képpel szemben elmerül a részletekben, 
majd azoktól eltávolodva, jelentést tulajdonít a kép egészének. Az interpretatív hatalmat a 
nézőnek tulajdonítja, és az imaginációt emeli piedesztálra. Kijelentette, a nézőközönségnek 
meg kell tanulnia, hogy a kompozíció körültekintő megfigyelésén keresztül vezető 

122  Uo.
123  Uo., 187.
124  Uo., 188.
125  Uo.
126  Weston J. Naef, The Generation of 1898 in America = The Collection of Alfred Stieglitz. Fifty Pioneers of Modern 
Photography, Metropolitan Museum of Art, New York, 1978, 73.
127  A Copeland & Day adta ki Ralph Adams Cram The Decadent: Being the Gospel of Inaction, CARMAN és 
HOVEY Songs from Vagabondia, Stephen CRANE, The Black Riders and Other Lines, Oscar WILDE Salome című 
könyveit, de ők adták ki Amerikában John LANE The Yellow Bookjának 10 számát is, Beardsley illusztrációival. Day a 
kiadón keresztül került kapcsolatba Yeatsszel is. Lásd Kristin Schwain, Art for Religion’s Sake. Fred Holland Day and 
The Seven Last Words of Christ = Uő., Signs of Grace – Religion and American Art in the Gilded Age, Cornell University 
Press, USA, 2008, 72.
128  Schwain, I. m., 101.
129  Jussim, I. m., 167.
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meghatározatlan út lesz a kulcs a végtelenhez.130 Ezek alapján, a ránk nem erőszakolt 
értelmezési sémák nélkül és a ránk ruházott interpretatív hatalommal kell belevágnunk az 
értelmezés felemelő aktusába.

I. Irodalmi inspirációk Fred Holland Day fotóművészetében

A Day által megjelenített témák ihletőit a tizenkilencedik század kedvelt esztétái és 
tudósai között találhatjuk. Számára, a létezés esztétikájának iránytűi Walter Pater, John 
Addington Symonds, Edward Carpenter és Oscar Wilde férfiszépséget és a görög szerelmet 
ünneplő művei, melyek a paganizmus, a neoplatonizmus, és a kereszténység bizonyos 
elemeinek az ötvözésével kísérletet tettek a férfikapcsolatok kulturális legitimációjára.131 
Számukra a görögség egy szexuális preferencia kódja, ahogy az angol-amerikai uranista 
költők számára is.132 A homoerotikus vágy szakrális legitimációjának története az ókorba 
nyúlik vissza, elég csak Theognisz költészetére gondolnunk, e vágy legitimátorai pedig 
maguk az istenek, Zeusz Ganümédész révén, Apollón Hüakinthosz és Küparisszosz 
révén, s még lehetne hosszan sorolni a neveket. John Boswell nagyhatású kutatásai pedig 
egyértelműen igazolták, hogy Zeusz és Ganümédész története, a kereszténység hatása alatt, 
a középkor barátságkultuszában, illetve kolostori regularendszerében, Krisztus és Keresztelő 
Szent János alakjaival tűnik fel – leggyakrabban a 12. századi irodalomban.133 A reneszánsz 
fennkölt jelentést tulajdonított a mítosznak, amely „a kor értelmezése szerint, a léleknek az 
abszolútumba való felemelkedését példázza.”134

1. John Addington Symonds és „a görögök Géniusza”

A 12–16. századi európai kultúrtörténet egyik legelismertebb angol kutatója Symonds 
volt. Különleges párhuzamokra bukkanhatunk, ha egyszerre olvassuk Day, Hartmann 
és Murray, valamint Symonds és Pater írásait. Az angol-amerikai kölcsönhatás ebben az 
időszakban szembetűnő. David Weir kutatásai rámutatnak, hogy a harvardi esztéták 
és a bostoni „dekadenseknek” titulált kiváló építészek, könyvkiadók, grafikusok és 
műkereskedők a korszak brit szerzői közül különösen Wilde és Pater iránt rajongtak, míg 
a New York-i művészek többsége frankofil volt, akik Baudelaire és Huysmans műveiben 

130  SCHWAIN, I. m., 97.
131  I. m., 91.
132  Az 1880 és 1930 között alkotó angol és amerikai homoszexuális költőket nevezik Uranista költőknek, akiknek 
Walter Pater és Walt Whitman művei jelentették a legfőbb ihletet. Bár használtak keleti, keresztény és egyéb 
motívumokat is, leginkább az ókori görög világból ismert témák feldolgozása jellemezte őket, köztük a pogányság 
(paganism), férfi „companionship”, vagy az intim barátság. Lásd bővebben: D. H. MADER, The Greek Mirror. The 
Uranians and Their Use of Greece, Journal of Homosexuality 49. (2005/3-4.), 378., internetes forrás: http://www.
williamapercy.com/wiki/images/The_greek_mirror.pdf (2013. 01. 17.)
133  John BOSWELL, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality c. könyvében a The Triumph of Ganymede 
(Ganümédész diadalmenete) címet adta annak a fejezetnek, melyben részletes áttekintést nyújt a Ganümédész 
személye köré épülő középkori irodalomról. Lásd John BOSWELL, Christianity, Social Tolerance and Homosexuality, 
The University of Chicago Press, Chicago, 1980, 251.
134  Mitológiai ki kicsoda, összeállította: HAJJA Attila – MAROSI Judit – VÁGÓ Tímea, Hajja és Fiai, Debrecen, 1998, 
95.
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találtak inspirációt. Mivel Chicagóban – mindkét várostól eltérően – D’Annunzio hívei 
alapítottak csoportot, Weir ironikusan „secondhand” jellegűnek nevezi az amerikai 
dekadens mozgalmak történetét.135

John Addington Symonds 1873 és 1876 között írta meg Studies of the Greek Poets című 
művét, melynek egyik legfontosabb tanulmánya, a The Genius of Greek Art címet viseli. 
Biztosak lehetünk benne, hogy Day azonos címválasztását Symonds műve inspirálta. 
Richard Dellamora szerint Symonds Geniusa, az erkölcsös életvitelhez való iránytűként 
ajánlja az aesthesis erotizált eszméjéhez való visszatérést, s ezért Symondsra, mint a 
létezés esztétikájának egyik meghatározó, tizenkilencedik századi megteremtőjeként kell 
gondolnunk.136 „Ezt a fejezetet azzal a céllal írtam, hogy bemutassam a görögök esztétikai 
szellemét.”137 – jelentette ki Symonds a Genius első oldalán. Arra a kérdésre kereste a választ, 
hogy mi az, ami összeköti korának emberét azokkal az ókori görögökkel, akik a történelem 
hajnalán, múlt nélkül – a történelem terhe nélkül – teremtették meg az életüket és váltak 
dicső példaképeivé az utókornak.138 Symonds utalásokkal és célzásokkal, a sorok közt 
olvastatva vezeti a görögség szépségfelfogásáért rajongó híveit. Mivel Day rendszeresen 
részt vett olyan társasági összejöveteleken, melyeket kifejezetten ókori szerzők műveinek 
megvitatására szerveztek, ismernie kellett Symonds műveit. Ehhez már csak azért sem férhet 
kétség, mert a korabeli bostoni művészeti és tudományos élet legnevesebb professzora az 
a Charles Eliot Norton volt, aki évekig levelezett Symondsszal és rendszeresen konzultált 
vele művészeti témákról. A Dayt ért symondsi inspiráció egyik legfőbb bizonyítéka az 
a vízió lehet, amit a görögök Géniuszának megjelenéséről fest elénk. Symonds szerint a 
görögök Géniusza úgy tűnik fel előttünk, mint egy ifjú, aki virágokkal ékesített fejdíszében 
most lépett le a birkózópályáról, nyugodtan, a világ fájdalmától még nem terhelt szabad 
lélekkel, a kamaszkor büszkeségével és erejével, vakmerőségével és kitartásával, ragyogó 
érzékenységgel, kecsesen, a tisztességes és tündöklő dolgok szeretetével, a szabad vígság 
és a kedves melankólia ismeretével.139 Symonds úgy véli, hogy a szépség tiszta imádata a 
kereszténységgel halt meg. A keresztények Szent Pál vízióival szakadékot alakítottak ki 
Hellász és a modern Európa között, nézeteik nyomán „a szépség szerelme tragikus kórrá 
változott, irtózattal rettegett döghalállá, mint amit Aphrodité küldött Phaedrára.”140 A 
századforduló híres amerikai filozófusa, George Santayana, Day baráti körének központi 
alakja a görögök vallásáról értekezve az esztéticizmust emelte ki,141 amit később úgy definiált: 
„kifinomult érzékiség, az az adomány, mellyel azonnali öröm található a láthatóban.”142

135  David WEIR, Decadent culture in the United States. Art and Literature Against the American Grain, 1890–1926, 
State University of New York Press, Albany, 2008, xvi.
136  Richard DELLAMORA, Masculine Desire, The Sexual Politics of Victorian Aestheticism, University of North 
Carolina Press, Chapel Hill and London, 1990, 7.
137  John Addington SYMONDS, The Genius of Greek Art = UŐ., Studies of the Greek Poets, II., Harper and Brothers, 
Publishers Franklin Square, New York, 1880, 363.
138  Uo., 366.
139  Uo., 364.
140  Uo., 388–389.
141  George SANTAYANA, Greek Religion = Little Essays drawn from the writings of George Santayana, szerk. Logan 
PEARSALL SMITH, Charles Scribner’s Sons, New York, 1931, 56.
142  Willard A. ARNETT, Santayana and the Sense of Beauty, Indiana University Press, USA, 1955, 126.
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Symonds számára a hellén Géniusz megszemélyesítője Akhilleusz, aki az emberiség 
kamaszkorának „vad és heves hőseként” annak a görögségnek is ideálja, mely a férfikorral 
szemben a fiatalságot idealizálja. Egy értékes, letűnt korszak megszemélyesítője a világ 
történetében, mikor az emberi szellem a szenvedélyektől és szükségletektől nemesebb 
eszmék felé fordult.143 „Az egész görögség számára Akhilleusz maradt a szenvedélyes 
barátság névadója, és a későbbi korok görög költészetében a nemes bajtársiasság 
legmegfelelőbb jelzője az »akhilleuszi«.” – írta.144 Akhilleuszról szóló tanulmánya 1866-ban 
jelent meg a North British Review-ban, majd a Studies of the Greek Poets című kötetbe is 
bekerült.145 Symonds kimondja, hogy a görögök Géniuszát megtestesítő Akhilleuszt nem 
imádhatjuk másként, csak ahogy egy „mindenek fölött álló műalkotást”146, a műalkotások 
közül pedig az első helyet a szobroknak tulajdonítja, mellyel Winckelmann esztétikáját 
is megidézi.147 Ezen a ponton érdemes visszagondolnunk Murray kritikájára, aki Day 
Geniusának szoborszerű szépségét méltatta. De mit jelent a görögök szellemének követése, 
amit Symonds követel? A modern embernek nincs arra módszere, hogy a hellén tradíciót 
álomszerű mivoltából élővé és egyben éltetővé tegye? – teszi fel a kérdést. Utánoznunk kell 
a görögöket – mondja, de nem életvitelük reprodukálásával, hanem szabad és félelmet nem 
ismerő gondolkodásmódjuk megközelítésével. Követnünk kellene a szellemüket azzal, hogy 
olyannak fogadjuk el a világot, amilyen, méltányolva az emberi érzéseket és impulzusokat, 
olyan erényeket megcélozva, melyek a totális önmegtartóztatás és önsanyargatás helyett az 
önszabályozáson alapulnak. Ezt a törekvést Symonds korának előítéletes és konvenciókkal 
átszőtt világában keservesnek nevezi, de úgy látja, hogy ha ezt nem vagyunk képesek 
megvalósítani, akkor örökre elveszítjük azt, amire a görögök taníthattak volna bennünket! 

148 Az önmegtartóztatás ókori elméletének kikerülhetetlen huszadik századi kutatója, 
Michel Foucault szerint az ókori gondolkodásban a „szigorúság követelménye [...] inkább 
amolyan függelék, „fényűzés” volt [...] az általánosan elfogadott erkölcshöz képest”, emellett 
azonban „az ókor erkölcsi gondolkodásában nagyon hamar kialakult a szexuális szigorúság 
„témanégyszöge” – a testtel, a házasság intézményével, a férfiak közötti kapcsolatokkal és 
a bölcsességgel kapcsolatosan, illetve azok körül.”149 Mivel Platón szerint a vágyaknak és a 
gyönyöröknek való ellenállás legyőzésének legfőbb eszköze az edzés, vagyis az aszkészisz,150 
a viktoriánus kor görögségimádóit is komolyan foglalkoztatta a kérdés. Foucault rámutat, 
hogy a klasszikus kor szövegei keveset árulnak el az erkölcsi aszkészisz konkrétumairól, de ha 
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a püthagoraszi hagyományt nézzük, ki kell emelnünk a rossz álmokat távol tartó meditációs 
gyakorlatokat, melyeknek inkább az istenektől jövő látomásokat kellene elősegíteniük.151 
Ezek alapján nem meglepő, hogy az álmoktól meggyötört Day képein rendszeresen szerepel 
az álom birodalmát idéző Hypnos, attribútumával, a mákkal. 1896-os Hypnos című fotóján 
is, mely Murray ítélete szerint az egyik legjobb képe volt a kilencvenes évek végi kiállításain. 
Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában a mértéktelenséggel kapcsolatos okfejtésekor 
megállapítja, hogy „külön kell választanunk a testi gyönyöröket a lelkiektől, amilyenek 
pl. a becsvágy és a tudásszomj”,152 s a lelki gyönyöröket keresőket nem nevezhetjük sem 
mértékleteseknek, sem pedig mértékteleneknek. A mérték meghatározásakor a testi 
gyönyörök közül is ki kell hagynunk pár dolgot, például a látás, a hallás és a szaglás körébe 
eső „élvezeteket”. Arisztotelész szerint azok a cselekedetek tehetik mértéktelenné az embert, 
melyek a tapintáshoz és az érintéshez kapcsolhatók, így például az evés, az ivás és a szerelmi 
élvezet.153 Az Eudémoszi etikában pedig azt írja: „Ha valaki egy szép szobrot vagy egy lovat 
vagy egy embert néz, ha egy énekes dalát hallgatja, de ezenközben sem enni, sem inni, 
sem szerelmeskedni nem kíván, hanem csupán szemlélni a szép dolgokat és hallgatni az 
énekeseket, azt éppoly kevéssé tarthatjuk mértéktelennek, mint azokat, akiket elbájoltak a 
szirének”.154 Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ókori görög felfogásban az önuralomban 
testet öltő szexuális mértékletesség erkölcsi érték, „ám egyúttal esztétikai és igazságérték 
is, mely hírnévre és emlékezetre méltóvá teszi e magatartást.”155 Foucault okfejtése azon a 
tézisen nyugszik, hogy „az antik világ erkölcsi gondolkodása a gyönyörökkel kapcsolatban 
nem az aktusok kodifikálására [...], hanem a magatartás stilizálására és a lét esztétizálására 
[irányul].”156 George Santayana a klasszicizmus amerikai feléledése kapcsán már a XIX. 
században arra figyelmeztette olvasóit, hogy az igazi klasszicizmus annak megértése lenne, 
hogy az életet művészetként fogjuk fel.157

2. Walter Pater esztéticizmusa 

a) A kép, mint „festett filozófia”

Az esztétizált életről Day kortársai közül Walter Pater kezdett tanulmányt írni, műve 
azonban befejezetlenül, kéziratban maradt. Különböző műfajú írásai azonban sejtetik e 
lehetséges elmélet főbb pontjait. Harold Bloom egy Paternek szentelt tanulmánykötetben 
azt írja, hogy az angol-amerikai esztéticizmus atyja sokkal inkább Pater, és nem Swinburne, 
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William Morris, vagy Dante Gabriel Rossetti.158 Elisabeth Prettejohn szerint Pater esszéi 
nem csupán az esztéticizmus elméletéről tudósítanak, hanem maguk is az esztéticizmus 
gyakorlatát példázó műalkotások, amiket Rossetti verseihez, vagy Whistler és Burne-
Jones festményeihez lehetne hasonlítani. Prettejohn az intertextualitás jelenségét kitágítva 
a verbalitás és vizualitás közti kapcsolatot kutatta Walter Pater és az esztétikus festészet 
című tanulmányában.159 Walter Hamilton már 1882-ben, az esztétikai mozgalomról 
megjelent első meghatározó történeti munkában, a művészetek korrelációjában, a képi 
és a verbális eljárások közti kapcsolatokban látta az esztétikai mozgalom fő célját. Patert 
olvasva Day hihette, hogy fotókompozíciója egy beavatott néző számára ugyanúgy képes 
a megfoghatatlan magyarázatára, mint Pico della Mirandola, akiről Pater azt írta: „az ő 
mélységes módján megmagyarázza, hogy a lélek mint emelkedik fölfelé és hogy viszi át a 
földi szerelmet a láthatatlan világ szépségei felé.”160

Walter Paternél Raffaello azért géniusz, mert műveiben tökéletesen kapcsolódik össze a 
keresztény és pogány hagyomány. Úgy látta, Raffaello Rómába, a kereszténység fővárosába 
érkezve, a pápai udvarban került igazán az „antik világ, a pogány művészet és a pogány élet” 
hatása alá.161 Parnasszus és Athéni iskola című alkotásait, „festett filozófia”-ként értékeli, 
melyekben az intelligenciának ugyanazt a típusát véli felfedezni, mint Lessing, Herder vagy 
Hegel filozófiai rendszereiben, de nála, „a tizenhatodik századi művésznél, a szinoptikus, 
intellektuális hatalom tökéletesen együtt tud működni a képi képzelőerővel (pictorial 
imagination) és a csodálatos kézzel”, melynek eredményeként egy bonyolult elgondolás 
zseniális képi megtestesüléseinek lehetünk szemtanúi. Pater kifejezéseivel élve, „egy nagy 
teoretikus koncepció intéződik egy szem intelligenciájához”.162 Ezek a festett gondolatok, 
e látható filozófia azonban csak akkor mutathatja meg igazi szépségét, ha megértésre talál. 
Pater szerint Raffaello az antikvitás ismerete és tökéletes technikája segítségével „a szépséget, 
valamint a költészet, a pogány filozófia és a vallásos hit gráciáját örökítette meg.”163 A pateri 
logikán haladva a tizenkilencedik századi művészet géniusza Day is lehetne, ha sikerülne 
összeegyeztetnie a pogány és keresztény hagyományokat, illetve motívumokat. Day életének 
egyik legfőbb törekvése éppen ez volt.

Pater a Raffaellónak tulajdonított zsenialitást magára a reneszánszra is kiterjeszti, így rajta 
keresztül a pogány és a keresztény értékek békés összehangolásáért, már a reneszánsz kor 
kivételességét dicsőíti. Ha azonban Pater Reneszánsz című kötetének tanulmányait olvassuk, 
láthatjuk, hogy a kereszténységgel szemben sokkal inkább a reneszánsz felszabadultságát 
ünnepli; például a Két ó-francia mesében, ahol azt írja: „A boldogság utáni vágyódásnak, 
a képzelet szabad szárnyalásának, a szép után való törekvésnek, a testiség imádásának 
tiszteletével már messze elhagyták az emberek a kereszténység ideálját. Szerelmük néha 
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csodálatos bálványimádássá lett, valóságos ellenvallássá.”164 Pater számára a reneszánsz 
azért bírt különleges jelentőséggel, mert úgy vélte, hogy a reneszánsz mozgalmával egy 
olyan új világnézet bontakozott ki, mely „az értelem és a képzelet műveinek önmagukért 
való” szeretetét hirdette és tette lehetővé. Mintha kitört volna egy új érzés, az élet szabadabb 
és derűsebb megélésének vágya.165 A reneszánsz életérzés megfogalmazásával gyógyírt 
sejtetett saját korának problémáira is, az egyén felől közelítve: a kulcs a szemlélődő-
rácsodálkozó egyén kezében van, maga az egyes ember a meghatározó. A Két ó-francia 
mesében említett szép utáni törekvés, ami szerelembe ejtette az embereket valami korábban 
nem tapasztalt iránt, akár felhívásnak is tűnhetett a korabeli olvasói számára. Ráéreztek, 
hogy mindez nekik is szól, s nem csak a letűnt idők jellegzetességeiről van szó. Paternél az 
„élet igazi sikere [...] „örökké […] eksztázisban lobogni”, minden pillanatban nyitottnak 
lenni a körülöttünk levő világ szépségeinek felismerésére. „Ha nem ismerünk meg minden 
pillanatban egy szenvedélyes felhevülést, egy jelentős mozdulatot azoknál, akik köröttünk 
vannak, […] akkor estének előtte már elaludtunk a fagynak és a napnak e rövid napján, 
amelyet életnek nevezünk.” – írja a Zárószóban.166 A kritikus szemlélődés így, egy tudatosan 
alakított életvitellé válik, hisz Pater megerősíti olvasójában azt az érzést, hogy életünk 
meghosszabbításának és értelmessé tételének egyetlen lehetséges útja, a pillanat adta örömök 
kihasználása.167 Pater elgondolása szerint a filozófiának és a spekulatív műveltségnek kellene 
felébresztenie az emberekben a megfigyelésre való hajlamot. A filozófiát és a művészetet 
nem választja el élesen egymástól, mikor azt állítja, hogy az általuk felkeltett kíváncsiság 
„minden pillanatban megtalálja valamely forma tökéletes képét egy kézen vagy arcon; […] 
egy pillanatnyi hangulat, mélységes betekintés, értelmünk fellobbanása ellenállhatatlanul 
igaz és vonzó ránk nézve – éppen csak ebben a pillanatban.”168 Mintha Day Krisztus-képek 
előtti életműve pontosan ezeknek az elragadtatott pillanatoknak a dokumentációja lenne. 
Ideális formák után kutató kíváncsiság hajszolja, melynek gyökere az ókori filozófiai művekre 
és bizonyos művészeti alkotásokra vezethető vissza. Esztétikai elméleteik megalkotásához, 
Pater, Symonds és Santayana is használt festményeket, illetve fotókat.

b) A kristálygömb

Day fotójának egyik leghomályosabb eleme a kristály. Ez kapcsolódhat mind az 
okkultizmushoz – melynek tanaiban Day lehetőségeihez mérten meglehetősen jártas volt 
–, de akár a Walter Pater által felelevenített kristály-jellemhez is, ami szintén messzire visz. 
Pater a Diaphaneitében három személyiségtípust elemez, melyből az egyik, a kristályhoz 
hasonlított jellem már a Winckelmann-esszében is feltűnik. Winckelmannn jellemzéséhez 
Goethéhez és Carlyle-hoz fordult, akik említik az ideális személyiség jegyeit. Diaphaneité 
– Walter Pater írása, ami a Miscallenous Writings esszéi között jelent meg – 1895-ben – 
de eredetileg ez egy 1864-ben, oxfordi diákok csoportjának tartott előadás volt, amiben 
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Pater egy új férfiideált mutatott fel a hallgatóinak.169 Egy olyan karaktert, aki mérlegelni, 
megfontolni és tudni akar, aki lépésről lépésre követ egy vezérfonalat, mely kivezeti a 
sötétségből, és nem hagyja, hogy mások szemüvegén keresztül kelljen néznie a világot. 
Ehhez vakmerőségre, rettenthetetlenségre és függetlenségre van szükség, de a nehézségek 
miatt, kevesen érhetik ezt el, mert kevesen képesek végigcsinálni.170 A világ újra meg újra 
meglepődik e tiszta, kristály-természet hősiességétől, éleselméjűségétől és szenvedélyétől – 
írja.171 Pater hallgatósága számára e kristály-jellem vágyott, elérendő cél lett!172 Maga a szó – 
diaphaneité – a 14. században tűnt fel a francia, és a 17. században az angol nyelvben. Jelentése 
mindkét nyelven: „a fény befogadására képes állapot, levegő, kristály, sekély víz”.173 G. H. 
Lewes Life of Goethe című életrajzában már 1863-ban használta Goethével kapcsolatban a 
kristályosodás fogalmát: „Lassan kristályosodott, lassan nyerte el önmaga feletti uralmát.”174 
Ann Varty rámutatott, hogy Lewes a „to crystallise” igét annak az eljárásnak a jellemzésére 
használta, amit a géniusz végrehajtott magán, hogy tökéletessé válhasson. Pater pedig a 
„kristály” fogalmát a folyamat végére megérett eredményre használta.175 A kristály-kép a 
későbbiekben már nem gyakran tűnik fel Pater írásaiban, annak ellenére sem, hogy más 
angol esztéták Gautier és Baudelaire hatása alatt olyan drágakövekről és egyéb nemes 
kövekről írtak, amelyek megmenekülnek pusztulás és halál körforgásától.176

2.  A szenvedély – szenvedés – megváltás témaháromszöge 
Oscar Wilde és Yeats gondolatainak tükrében

Day fotója a tiltott szenvedély elfojtása miatt megélt szenvedés emlékműve is lehetne, hisz 
a viktoriánus kor erkölcsi normarendszerébe csak egy nagyon visszafogott és korlátozott 
szépség-rajongás fért bele. Symonds, egy Edmund Gossénak címzett levelében írja: „az 
utókor nem fogja tudni, hogy milyen sok mártír szenvedett egy brutális többség” hatalma 
alatt.177 Day, a keresztény ikonográfiát allegóriaként használta szenvedése kifejezésére,178 
melyhez Yeats és Wilde szenvedés-elméleteit hívta segítségül. Kiadója társtulajdonosának 
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elárulta, hogy a szenvedésben megváltást látott, mely a spirituális világhoz kapcsolhatta.179 
Yeats rózsakeresztes ideáinak követőjeként a szenvedést a lelki fejlődés egyik legfontosabb 
elemeként értelmezte. Yeats vallotta azt az elvet, mely szerint „a szenvedés szimbóluma az 
erő szimbóluma”.180 Yeats sokáig vonzódott a Madame Blavatsky-féle teozófiához,181 1890-
ben azonban, amikor Day találkozott vele, már szakított korábbi elveivel. Ekkor már  Az 
Arany Hajnal Titkos Tanítványainak Rendjéhez (The Order of the Hermetic Students of the 
Golden Dawn) tartozott.182 A Golden Dawn és a többi századvégi misztikus társaság létrejöttét 
Madame Blavatsky Isis Unveiled című 1877-es műve inspirálta. A bostoni Visionists-csoport 
tagjai számára nem okozott problémát az ezoterikus gyakorlat és a tradicionális vallások 
összeegyeztetése. A csoport tagjai nem csak spiritualista gyakorlatoknak és az okkultizmus 
tanulmányozásának, hanem elsődlegesen az irodalomnak és a művészeteknek szentelték 
magukat. Költői esteket szerveztek, s a tagok közül néhányan részt vettek a korszak irodalmi 
magazinjainak előfutáraként értékelhető The Mahogany Tree szerkesztésében.183 Day halott 
Krisztust ábrázoló képeivel kapcsolatban az sem elhanyagolható tény, hogy az 1890-es 
évektől kezdve a bostoni Visionists-csoport titkáraként Diesnak hívatja magát – utalva a 
halálra.184

Oscar Wilde Day Krisztus-sorozatának megalkotása előtt egy évvel írta meg a börtönben 
a De Profundist, amelyben Krisztussal azonosítja magát. Ebben találhatjuk meg Day 
oltárjellegű kompozíciójának egyik legfőbb magyarázatát. Wilde bostoni kiadójaként és 
a Wilde baráti körével fenntartott kapcsolat miatt állíthatjuk, hogy Day képi világának 
alakulását nagymértékben meghatározták Oscar Wilde gondolatai. Wilde a De Profundisban 
kijelenti, hogy mikor a vallásról gondolkodik, olyanoknak szeretne alternatívát kínálni, 
akik nem tudnak hinni – legalábbis nem a szó hagyományos értelmében. Day számára 
kulcsmondat lehetett a következő: „Ami igaz, annak vallássá kell válnia.”185 Wilde a 
börtönben átértékelte korábbi elveit és a vallással kapcsolatos felfogását. Úgy érezte, hogy a 
fájdalom a legmagasabb rendű érzés, amire az ember csak képes lehet, s a szenvedés az élet 
titka, „ez az, ami megbújik minden mögött”.186

Day kompozíciójában, a Beauty Is Truth-ban a megtestesített Géniusz a szépség 
imádatára épülő vallás oltárképe lesz, amelyhez elengedhetetlen a szenvedésre utaló halott 
Krisztus. Keresztény mivolta lehetetlenné tette számára a görög ideál bűntelen megélését. 
Vágyaira csak szenvedés lehetett a válasz. Álmaiban, melyeknek Hypnos a tudója, kilépett 
a meggyötört szenvedő alakjából és minden kínt maga mögött hagyva tökéletes jellemmé 
válhatott. Day, azzal, hogy magát mutatja fel Krisztusként minden fényképén, egyértelművé 

179  JUSSIM, I. m., 50.
180  Arnold GOLDMAN, Yeats, Spiritualism, and Psychical Research = Yeats and the Occult, szerk. George Mills 
HARPER, Macmillan of Canada, Canada, 1975, 149., idézi: Estelle JUSSIM, I. m., 50.
181  Helena Petrovna Blavatsky a Teozófiai Társaság megalapítója (1875). Platonikus, krisztusi és keleti tanításokat 
ötvözött műveiben.
182  JUSSIM, I. m., 49.
183  WEIR, I. m., 54.
184  Uo., 47.
185  Oscar WILDE, De Profundis, Wordsworth Classics, USA, 2002, 59.
186  Uo., 66.
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teszi az allegóriát, a szenvedő én kínjait. Nem a magát az emberiségért feláldozó Krisztusra 
kell tehát asszociálnunk, hanem az emberre, aki szenvedéseit Krisztuséhoz méri.

3. Keats – „a Szépség papja”

Az 1890–91-es évek két legmeghatározóbb élménye Day számára az Oberammergau-i 
passiójáték megtekintése és a Keats-család rokonainak felkeresése volt. A passiójátékon 
beleivódott képek köszönnek majd vissza Krisztus-fotóin, a Keats-családdal való találkozás 
pedig egy olyan relikviához segítette, melyről mindig is álmodott. Rosa Llanos y Keatset 
és férjét, Juant 1891-ben fényképezte le madridi otthonukban, akik egy – Keats hajából 
lantot formáló – brossal ajándékozták meg. Day ekkor tett szert arra a levélre is, amit Fanny 
Brawne írt Fanny Keatsnek.187 Day 1886 körül ismerkedett meg Louise Imogen Guiney-vel, 
akivel életre szóló barátságot kötött. Együtt rajongtak Keatsért, megalapították a Friends 
of Keats társaságot, és adományokat gyűjtöttek egy emlékmű felavatására.188 Londoni és 
bostoni mecénások segítették őket, a ceremóniára pedig 1894. július 16-án került sor. A 
meghívókat a Kelmscott Press készítette, s közel ezer meghívotthoz jutott el, akik részt 
vettek Keats szobrának avatásán Hampsteadben.189 Dayt Bernard Berenson kalauzolta 
végig római Keats-zarándoklatán, a fiatalon elhunyt költő sírjának emléke pedig örökre 
összemosódott a gondolataiban Wilde 1870-es évek végén született soraival. Wilde a The 
Tomb of Keatsben190 így írt: „A Szépség papjaként gondolok erre az isteni fiúra, akinek 
egyszerű sírja mellett állok. [...] Guido Szent Sebestyénjének látványa jelenik meg szemeim 
előtt – ahogy Genovában láttam –, bájos barna fiúként, göndör hajfürtökkel, piros ajkakkal, 
gonosz ellenségei által egy fához kötözve, nyilakkal átszúrva, mégis, isteni rajongással 
tekintve a megnyíló mennyország Örök Szépsége felé.”191 Az élmény nyomán született 
versben pedig már úgy folytatja: „Sem ciprusfa, sem temetői tiszafa nem borítja sírját, csak 
piros-ajkú százszorszépek, harmattal átitatott violák és álmos, esőáztatta mákvirágok.”192 
Day Keats-felfogása egyértelműen wilde-i színezetű. Írásaiban és képeiben ugyanazokat a 
motívumokat emeli ki, melyek Wilde alkotásaiban is hangsúlyosak Keatsszel kapcsolatban. 
Guido Reni festményeinek komoly szerepe volt Day Szent Sebestyént megjelenítő fotóin 
is. A szenvedés, a fiatal férfitest csodálata, a szépség feltétlen imádata, Keats görög témájú 
alkotásainak hangulata, a kortársak Platón-kultusza és az imagináció iránti elkötelezettsége 
mind-mind arra indították Dayt, hogy egy olyan képet hagyjon örökül az utókorra, mely 
szubsztanciája mindannak, ami egész életében foglalkoztatta.

George Edward Woodberry – Day kortársa – az On the Promise of Keatsben az imaginációt 
tartja Keats egyik legfontosabb képességének, amelyben „igazságkereső képességként 
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hitt”.193 Keats számára „az élet lényege a szépség imádata minden dologban, az ebből 
származó gyönyör pedig, örömének lényege” – írta, és ugyanazt a sort emelte ki téziseinek 
bizonyításához, amit Day egy oltárkép felirataként tisztelt: „Beauty is truth, truth beauty, 
that is all / Ye know on earth, and all ye need to know ;”.194 Már maga Symonds is Keatsre 
utalt, amikor a The Modelben az elevenségét elvesztő, de annál valami sokkal többet nyerő 
modellről azt írja: „It has become a thing of beauty a joy for ever”195, hisz Keats világhírű 
Endümionjának első sora ugyanígy hangzik: „A thing of beauty is a joy for ever” (Minden 
ami szép, öröm lesz örökké).196

II. A „költészet nyelvén” beszélő fotográfia és 
„a művészetek által felizgatott meghatározhatatlan, határtalan vágy” 

– a bostoni fotóesztétikai vitákat befolyásoló tézisekről

A korabeli fotóesztétikai viták legfőbb kérdése az, hogy képes-e a fotó ugyanazt adni a 
nézőnek, mint egy festmény, műalkotásnak tekinthető-e, van-e benne szellem? Santayana 
szerint a fotónak nem lehet spirituális értéke, pusztán a memória segítője. Miután felsorolja 
a fénykép legalapvetőbb tulajdonságait – megörökíti szeretteinket, más perspektívából 
tárja elénk az ismeretlen tájakat stb. – felteszi a kérdést, hogy „lehet-e gyönyörű egy 
fénykép?”, s hogy a fotográfia a szépművészetek közé sorolható-e.197 Santayana szerint, 
még ha művészetnek nevezzük is a fotográfiát – amely gyönyörű képeket alkot –, van egy 
áthidalhatatlan szakadék közte és azon művészeti ágak között, melyeknek a lényege nem 
a dolgok külső megjelenésének a reprodukálása vagy visszatükrözése. „Az alkotófolyamat 
eredménye nem lehet értékes, ha nem egy emberi impulzus vezeti” – mondja, 
tökéletlenségnek és hibának kell tekintenünk a kép véletlenszerű transzformációját mind a 
memóriában, mind a fényképezésben. Kizárólag a szándékos transzformáció eredményének 
tulajdonít szépséget.198 Úgy véli, hogy míg a fotográfia és a mentális kép funkciója egy 
tapasztalat felélesztése, addig az alkotóművészet funkciója a tapasztalat interpretációja. 
A művészetnek át kell alakítania tárgyát, annak érdekében, hogy többet tudjon róla 
mondani.199 Előadásának következő részében mintha Dayt kritizálná, mikor kijelenti, hogy 
a szentimentális fotográfus manipulálja a modelljét, hogy érdekes kifejezést tulajdonítson 
neki – jelmezekbe öltözteti, színművek vagy régi mesterek alkotásai alapján, s így, csak az 
élőkép mesterkéltségét közvetíti, ami rossz ambíció.200 1897–98-ban Day több cikket is 
publikált, melyek a korabeli fotók értetlen fogadtatásának elemzésén túl, művészetről vallott 

193  Georg Edward WOODBERRY, On the Promise of Keats = UŐ., Studies in Letters and Life, Boston and New York, 
Houghton, Mifflin and Company, The Riverside Press, Cambridge, USA, 1890, 57-60.
194  Uo., 56.
195  John Addington SYMONDS, The Model = UŐ., Speculative and Suggestive, I., Chapman and Hall, London, 1890, 
204.
196  John KEATS, Endümion = John Keats versei, ford. Somlyó György, Európa, Budapest, 1975, 64.
197  George SANTAYANA, The Photograph and the Mental Image = Photography in Print, szerk. Vicki Goldberg, 
UNM Press, USA, 1981, 260–262.
198  Uo., 263.
199  Uo.
200  Uo., 265.



67

gondolatait is tartalmazzák. A fotózás megítélésének változására csak úgy látott esélyt, 
ha elsősorban a készítők felfogása változik, mely majd elvezethet a közönség ízlésének 
alakulásához is: „A kamera mögött álló személynek legelőször is azt kellene megtanulnia, 
hogy amit lát, az jó művészet-e, majd rájönnie, hogy miért is számít az jónak. Csak 
ezután próbálhatna meg hasonlót alkotni, s mi, csak erről kaphatunk képet az ő művészi 
képességeiről. A tudatosan irányított kamera képes a művészetre – valódi művészetre – ez 
többé már nem kétséges.”201 Sadakichi Hartmann szerint Stieglitznek óriási szerepe volt 
abban, hogy művészetként tekintsenek a fotóra szerte a világon. Stieglitz hozta létre a New 
York-i Camera Clubot, ami egy új mozgalom központja lett, első újoncával, Fred Holland 
Day-jel pedig, igazi szenzáció.202 Hartmann új és színvonalas fotókritikai műfajt teremtett. 
Életművén végigkövethető a korszak legfontosabb fotográfusainak fejlődése. 1904-ben az 
Aesthetic Activity in Photography című cikkében sorra veszi, hogy mi különbözteti meg az 
igazi művészt az amatőrtől, s mitől válhat valaki géniusszá. Elsőként a kiválasztás képességét 
jelöli meg: tárgya kiválasztásában a fotós sokkal inkább művész, mint a festő, kivéve, ha 
csak a valóság reprodukálására korlátozza tevékenységét – írja.203 Másodikként az érzelem 
mélységét említi, ami kifejezésre juttatja a közvetíteni kívánt eszmét, harmadikként pedig a 
kitartást jelöli meg, ami természetesen a fotográfus temperamentumától függ. De nagyon 
kevesen képesek arra, hogy napokon keresztül várják ugyanazt az időpontot, vagy évekig, 
türelemmel viseljék a tökéletes légköri viszonyok beálltát. Mindezek mellett a fotográfusnak 
a kompozíció tudományát, a perspektíva szabályait, az üres terek effektusait és a fény-árnyék 
hatásokat is ismernie kell. Teljes mértékben szemben áll Santayana elméletével, mikor a 
kiválasztásban megmutatkozó tehetségre és az előzetesen eltervezett koncepció tökéletes 
megvalósítására hivatkozva állítja, hogy a fotográfus is mutathat zsenialitást.204 Azt pedig 
már 1898-ban is kijelentette, hogy magasabb szinten – tehát nem az amatőr fotózásban – a 
fotográfia képes kifejezni az emberi elme szubtilitásait, s akkor már nem csak időtöltés, 
hanem egy életen át tartó fáradhatatlan tanulmányozás lesz.205

Fred Holland Day az Is Photography an Art? című előadásában írta, hogy „a fotográfus 
többé már nem a kémia, hanem a költészet nyelvén beszél. Kevesebb Herschelt, és több 
Patert idéz.”206 Ezzel ő maga mondja ki, hogy a gondolkodását sokkal nagyobb mértékben 
vezette Walter Pater, mint bármely kísérletező fotográfus. A költészet nyelvének említése 
újra visszakapcsolja Dayt fiatalkori olvasmányélményeihez. Symonds a Model című 
tanulmányában festett költeményeknek nevezi azokat az alkotásokat, melyek nem mesélnek 
történetet, nincs nyilvánvaló szándékuk, de spiritualitással vannak átitatva. A festett 
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költemények modelljei „a művész elméjében egy transzformáción mennek keresztül, 
elveszítik elevenségüket és természetességüket, de állandóságot, méltóságot, nyugalmat és 
fennköltséget nyerve örök boldogságot nyújtó szépséggé válnak. Ebben a minőségükben 
pedig már egyetlen – még a legtökéletesebb alak sem tudja felülmúlni őket.”207 Symonds 
szemében az egyik legjobb példa, Flandrin Jeune homme assis au bord de la mer című 
festménye. Az interpretáció, mely Symonds olvasatában Flandrin művét festett költeménnyé 
teszi, annak az ún. intervenciónak a segítségével valósulhat meg, mely a művész elméjében 
a tárgy és az ábrázolt reprezentáció között megy végbe.208 Az interpretáció milyenségét 
meghatározó legfontosabb tényezőként pedig a stílust említi: „A festő és a szobrász 
művészetén keresztül az emberi alak elsajátít egy jelképrendszerében kiapadhatatlan 
nyelvet, így minden végtag, minden vonás, minden testtartás jelentéssel telítődik azok 
számára, akik értik.”209 Minden részlet „spirituális jelentéssel”210 bír. Symonds ugyanitt 
játékba hozza a fotókat is, és olyan felvételekre céloz, melyeket Flandrin festménye ihletett. 
Hogy pontosan kiére, nem derül ki. De évekkel később Day is elkészíti a maga verzióit, 
ráadásul egy fekete modellel, aki az amerikai fotótörténet első fekete aktmodellje lesz. A kép 
címe Ebony and Ivory (Ében és elefántcsont) – utalva a fekete-fehér kontrasztra. Symonds 
a Modelben elkezdett gondolatsort a Beauty, composition, expression, characterisationben 
folytatta, melyben az emberi Géniusz által formába öntött, a költészet és a művészet által 
világra segített szépségről ír, mely az imaginációé és az érzelmeké.211 Úgy gondolta, hogy 
a művészet által stimulált érzelmek hatására egy meghatározhatatlan, határtalan vágynak 
(indefinite illimitable desire) nevezhető érzület alakul ki bennünk, mely homályossága 
miatt ellenállhatatlan, felfoghatatlansága miatt izgalmat okozó és lényünk velejéig hatoló.212 
Symonds és Day életét is felbolygatták az álmok – nem véletlen, hogy Symonds Simeon 
Solomon Hypnos-képeiért, Day pedig Hypnos megtestesítéséért rajongott. Symonds 
1890-ben vetette papírra a következőt: „Egy éjszakai álom mely magunkba vezet és 
felfedi rejtett vágyaink kútfejét, ugyanúgy örökre velünk marad, mint a művészetek által 
felizgatott meghatározhatatlan, határtalan vágy, melynek ismétlődő szellemi befolyása és 
a hozzá kapcsolódó állandó képek, s a mód, ahogy megérint bennünket a mindent átható 
spiritualitás, örök tanúi a művészet befolyásoló hatalmának.”213 Symonds nagy érdeklődéssel 
kutatta azokat a képeket, melyek a festészet ún. homoerotikus történetében – vagy ahogy 
Whitney Davis nevezi, egy úgynevezett homoerotikus teleológián belül – születtek.214 
Davis azonban felhívja a figyelmet, hogy a tizenkilencedik században nem létezik valódi, 
morálisan elfogadható homoerotika, ezért csak az ideális reprezentációja lehetséges.215
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Összegzés

Úgy érzem, Day Beauty Is Truth című művében egybefoglalt mindent, ami a kor 
művészetével, esztétikai gondolkodásával összefüggésbe hozható. Felmutatta a pogány-
keresztény kultúra szemben- és együttállását, emlékművet állított a görög szépségeszmény 
iránti rajongásának és olyan szimbólumokat csempészett a képre, melyek az okkult 
tudományok és a görög mitológia ismeretét feltételezve már csak egy szűk befogadó réteg 
számára teszik lehetővé az értelmezést. Mindemellett ott látjuk a képen a halott Krisztust, 
akinek a modellje nem más, mint Day maga. Mindezt Bostonban, 1896-ban, ahol és 
amikor még szinte senki nem gondolt műalkotás létrehozására alkalmas eszközként a 
fényképezőgépre és Day fotói előtt még soha nem állítottak ki férfi aktot galériában, s 
közfelháborodást váltott ki a Krisztus képében való megjelenéssel is. Day tabukat döntött, 
képtörténelmet írt, ebbe a fotójába foglalta bele a saját életét leginkább meghatározó eszméit 
és oltárt állított a Szépségnek szentelt életnek.



70

Dobsony  Erzsébet

Képiség és identitás

A Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei216 című regény bújtatott fő témája 
a holokauszt, az antiszemitizmus, de a műben mégsem az a cél, hogy megfejtsük, vagy 
elemezzük e felfoghatatlan kollektív történelmi esemény fontosságát, vagy annak miértjét, 
hanem hogy megfigyeljük azt, hogyan hat Abraham217 Portman nagyapa személyes emléke 
a jelenben egy tizenéves kamaszra, az unokájára.

Abraham Portman nagypapát ugyanis még kisgyermekkorában menekítették ki a szülei 
Lengyelországból a második világháború idején úgy, hogy több más gyerekkel együtt 
felrakták egy hajóra, mely Anglia partjai felé tartott, ahol az egyik kis szigeten árvaházba 
kerültek a gyerekek. Abraham nagyapa azonban elhagyta az árvaházat pár ott töltött év után, 
mert nem tudta elviselni, hogy amíg ő biztonságban lehet távol hazájától, addig az övéit, a 
családját legyilkolják a háborúban. Az író szavaival élve ezután Abraham igazi harcossá 
képezte ki magát, hogy méltó módon küzdhessen. A háború vége után viszont már nem tért 
vissza Európába, hanem Amerikába költözött. Családját időközben elvesztette, nekik nem 
volt szerencséjük a náci mészárlással szemben.

A regényben a személyes emlékkel való azonosulás tehát múlt és jelen dialógusában 
legitimálódik a fényképek reprezentáló tulajdonságán keresztül. A történetben különös 
átjárókat találhatunk a (fény)képek és az identitáskeresés kapcsolatában is, hiszen a regény 
az emlékezést önazonossági tényezőként működteti. A fényképek nézegetése, illetve a 
történetszövés a képen látottakról a közös emlékezésen alapul, hiszen Abraham a képek által 
tudja elbeszélni, rekonstruálni a múltat, s ezzel a momentummal teszi egyúttal jelenvalóvá 
is az emlékezetet, ahogy John Berger is rámutat: „Kezdetben azért készítettek képeket, hogy 
fölidézzenek valamit, ami nincs jelen. Később fokozatosan nyilvánvaló vált, hogy a kép túl 
is élheti azt, amit megjelenít.”218

Abból a szempontból, hogy az időbeli távolság milyen megvilágításba helyezi a 
holokauszttematikát, nagyon érdekes vállalkozás a regény, mivel A Vándorsólyom kisasszony 
különleges gyermekei című regényben nem közvetlenül a gonosz megmutatása a cél – 
hiszen gyerektörténetről van szó –, hanem annak hatásáról a kisfiúra a nagyapai örökség 
fényében.219

216  Ransom riggs, Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei, Kossuth, Budapest, 2011.
217  Az Ábrahám név jelentése: sokaság, tömeg atyja. Jelen esetben vonatkoztathatunk a fényképek, vagy még inkább 
az emlékek sokaságára, amelyek birtokában vannak.
218  John berger Mindennapi képeink, ford. berger András, Corvina, Budapest, 1990, 10.
219  Vö. Dora Apel, Trespassing the Limits: Mirroring Evil – Nazi Imagery/Recent Art at the Jewish Museum = Other 
voices v. 2., n. 3 (January 2005) [online: http://www.othervoices.org/2.3/dapel/]
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Nagyapa és unoka identitása egyaránt a narráción220 keresztül valósul meg, hiszen először 
nagyapa az, aki megpróbálja elmesélni a fényképek által az életét, a múltját, majd pedig 
az unoka éli át mindazt, amit hallott, megöröklött, mégpedig úgy, hogy bekerül az olvasó 
számára is látható képek világába egy párhuzamos univerzum keretein belül. A történet 
legvégén, az új identitásának megszerzése után pedig elkezdi gyűjteni saját új életének fotóit 
a nagyapai minta alapján. Temporális szempontból a múltból kiinduló értelmezés a jelenben 
tudatosított felismerésen keresztül a jövő felé irányul.

Ennél a pontnál meg is kell állni, s fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a szokványos 
paradigmától eltérően hogyan ugrik át egy egész generációt az általam kiemelt emlékezés, s 
milyen módon kerül előtérbe a harmadgenerációs tapasztalás relevációja a történetben. Bár a 
paradigmatikus másodgenerációs kapcsolat, a könyvben megjelenő nagyapa–apa viszony is 
nyomon követhető, de ez szinte teljesen érzelemmentes kötelék, s ezért próbál meg a nagyapa 
a fiától született unokájához közelebb kerülni. Az apa mellékszereplőként ugyan végigkíséri 
a történetet (például a fiával együtt utazik a történetben arra a szigetre, ahol Abraham 
Portman felnőtt), de fia iránt érzett féltése, törődése csupán apai kötelességéből fakad. Az 
édesapa a fájdalmat, a történelmi emlékezés nyomását nem képes elviselni, s folyamatosan 
attól retteg, hogy felfoghatatlan, feldolgozhatatlan dolgokkal kell szembesülnie, ezért 
kerüli a bizalmas viszonyt édesapjával: „Sosem ástam magam mélyre nagyapád dolgaiba, 
mert féltem, hogy mit találok. (…) Nagyapád azokat a titkokat azért nem árulta el, mert 
túlságosan fájdalmasak voltak.”221 Portman nagyapa talán valóban nem a legszerencsésebb 
módját választja a mesélésnek, hiszen múltja megértése céljából közvetítő csatornaként a 
fantasztikum, a hátborzongató mesetörténetek mellett dönt, hogy egész életén át elfojtott 
érzelmeit kiadhassa magából. A nagyapa tehát átfogalmazza a holokauszt tragédiáját: 
mesébe, csodás alakokba vetíti át az emlékeit. Mivel az emlékezéssel sosem lehet hűen 
visszaidézni a múltat, hanem csak torzítva, módosítva megjeleníteni, ez egyszersmind maga 
után vonja az újraalkotás evidenciáját. Ransom Riggs tehát először a nagyapa alakján, majd 
a fiúunoka alakján keresztül teremti újra a múltat, a holokauszt történéseit. S ezen a vonalon 
haladva a regénynek számunkra is kialakul az üzenete, hiszen a mi kollektív emlékezetünket 
is megnyitja, mivelhogy nekünk sincs közvetlen hozzáférésünk a (lengyelországi) holokauszt 
eseményihez. Abraham azt az életét meghatározó fordulópontot is fantasztikus köntösbe 
burkolja, amikor tizenkét éves korában szülei elküldik Lengyelországból egy walesi 
gyermekotthonba, „mert üldözték őt a szörnyek.”222 Rothadó szájúak, fekete szeműek, 
púposak. 

220  „A fotónak mindig szüksége van egy emlékező és elbeszélő »olvasóra«, aki elnémított történetét hallhatóvá és 
érezhetővé teszi.” Heinz Ickstadt, Történelem, elbeszélés és a fotográfia kimerevített pillanata, ford. Orbán Katalin = 
Exponált emlék. Családi képek a magán- és közösségi emlékezetben, szerk. Bán Zsófia – Turai Hedvig, Műkritikusok 
Nemzetközi Szövetsége AICA Magyar Tagozata, Budapest, 2008, 59.
221  riggs, I. m., 88.
222  Uo., 9.
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Meséiben a gyermekotthont pedig varázslatos helyszínné változtatja, ahol különleges 
gyerekek laknak, ahol mindig süt a nap, s egy madár vigyáz rájuk. 
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Természetesen ezeket a meséket unokája nem hiszi el maradéktalanul, de bizonyításképpen 
nagyapa előveszi megsárgult, félelmetes fényképgyűjteményét egy régi szivardobozból. Mivel 
a jelen és a múlt síkja túl távolinak tűnt a másodgeneráció számára, amikor megszületik az 
unoka, nagyapa még a fényképeket is előveszi, hogy ezen a médiumon keresztül próbálja 
meg a sikeres kommunikációt. A képek kulcsszerepe a könyvben, hogy legitimálják a 
történet valódiságát, nemcsak Jacob, hanem az olvasó számára is, hiszen nagyapa a fotókon 
keresztül szeretné bemutatni, bizonyítani múltját, így akar szembeszállni a fikcionalitással.

Stuart Hall a reprezentáció223 kifejezését használja az identitás, vagyis a saját énünk 
elbeszélésére ahhoz, hogy megtudjuk kik is vagyunk valójában. A könyvben is ez a 
folyamatos diskurzus tapasztalható, s ennek tükrében változik a szereplők identitása is. 
Abraham a kommunikatív emlékezetét kapcsolja be (Aleida Assmann), vagy más néven 
a generációs, közös családi emlékezetet, Abraham Portman ugyanis mindvégig annak a 
késztetésnek a szorításában él, hogy aktualizálja emlékezetét, hogy frissítse, s ezért kell újra 
és újra elbeszélnie a múltját. Ez a múlt azonban többnyire csak az árvaházban töltött pár 
évre korlátozódik.

Jacob természetesen a történet elején nem látja át ezt a diskurzust, s amíg kisfiúként még 
elhitte, úgy kamaszodván egyre furcsábban tekintett a nagyapjára, nem értette, miért mesél 
neki még mindig ezekről a furcsa gyerekekről, akik a megsárgult képeken láthatóak, hiszen 
senki más nem hiszi el rajtuk kívül ezeket a történeteket: még az iskolában is csúfolták 
a kortársai ezekért a tündérmesékért. Jacob valószínűleg nem is a képen látottaktól és 

223  Vö. Stuart Hall, Represenatation. Cultural Representations and Signifying Practies, The Open University, 
London, 2002.
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hallottaktól tartózkodott, hanem önmagától, a saját fantáziájától, melybe megpróbálta 
elhelyezni, történettel ellátni a furcsa, hátborzongató látványt. Viszont az identitás 
szempontjából, ha Abraham nem tartaná fenn ezt a folytonosságot, a mesélést, abban a 
pillanatban kezdenének elfelejtődni az emlékei, hiszen többé már nem reprodukálódnának. 
Az emlékezés nemcsak a rögzítésre, hanem az alkotásra is szolgál: az identitás realizálására. 
Hiszen Abraham valahányszor elmeséli gyerekkori történeteit, mindannyiszor megpróbálja 
identitását is megkonstruálni a történelmi, kulturális és közösségi értelemben. Ez azért is 
fontos, mert amíg ezt nem sikerül tisztáznia, addig a közvetlen családi kapcsolatai sem 
működnek. Rögtön a könyv elején kiderül az is, hogy a képen látható gyerekek furcsa 
tulajdonsága – ahogy ezt Abraham nagy előszeretettel részletezte – csupán annyi, hogy 
zsidók voltak: „A különleges tulajdonság, amely miatt üldözték őket, egyszerűen az volt, 
hogy zsidók voltak. Hadi árvák, akiket a vértenger arra az apró szigetre sodort. Nem 
csodás adottságaik tették őket bámulatossá; elegendő csoda volt, hogy elmenekültek a 
gettók és a gázkamrák elől.”224 Látjuk tehát, hogy Abraham nem azt az utat választja ebben 
a sztoriban – mint több más holokauszt-tanú –, hogy inkább hallgat, mert az emlékezés 
elviselhetetlensége meggátolja abban, hogy feldolgozza a múltját, hanem inkább új formát 
ad a kifejezhetetlennek. Másik pozícióból nézve pedig Portman nagyapa az, aki képviseli 
mindazokat a gyerekeket és nevelőjüket, akik ott, az árvaházban 1940. szeptember 3-án – 
miután ő maga eltávozott onnan – áldozatai lettek a bombázásnak, s egyedüli túlélőként 
beszél azok helyett is, akik megfosztattak az identitásuktól, s egyáltalán: az élettől. Ezért 
látható csak a könyvben a gyerekek árnyképe, fényképlenyomata. 

  

Amíg Jacob az ő kis saját otthoni világában él, addig egyáltalán nem tud azonosulni 
nagyapjával, akin a kor előrehaladtával egyre jobban elhatalmasodik a félelem és az 

224  riggs, I. m., 19.
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üldözöttség érzése, amelynek okát családtagjai nem az antiszemitizmusban, a traumatikus 
második világháborús élményekben, hanem a szenilitásban és az őrületben látják, s ezért 
nem is érdeklődnek állapota, érzései felől. Abraham két világ között mozog és vívódik: a 
múltban lejátszódó valós világháborús események világa és a jelenbéli képzelt – különös 
gyerekekből és azok bizarr üldözőiből álló – titkos világa között. A múltbéli (traumatikus) 
események ismétlődő visszatérését követhetjük nyomon Abraham életét olvasva. Jacob 
szintén ezen az idővonalon és világ-meghatározáson keresztül kezdi felépíteni önmagát. 
A történet elején ő is egy egyszerű, hétköznapi kisfiú, aki fokozatosan jön rá, hogy 
szintén beletartozik a nagyapja által prezentált képzeletvilágba, mint anno a nagyapja. A 
hagyományozás abban is ugrik egy generációt, amikor kiderül, hogy Jacob is ugyanannak 
a csodás képességnek van a birtokában, mint nagyapja: látja a hétköznapi ember számára 
láthatatlan szörnyeket, akik hasonló, különös képességű (zsidó) gyerekekre vadásznak, mint 
amilyen ő is. Ezért menekültek el annak idején a legtöbben Európából, mivel a világháború 
után Amerikában még kevés volt az üresrém (náci). Jacobban fokozatosan tudatosul, hogy 
nagyon is különleges egyén, olyan, amilyen mindig is lenni akart, eltér az átlagostól. Ahogy 
láthatjuk, Jacob identitás-meghatározása folyamatosan alakul: hétköznapi, visszahúzódó, 
enyhén neurotikus kamaszból igazi kalandhős válik belőle, aki magára vállalja a felelősséget 
a múltért és új közössége, a különlegesek jövőjéért is. Jacobnak ehhez nagyapja múltját 
kell megértenie, s rajta keresztül megkeresni a helyét a jelenben az új identitásának 
megértéséhez. Az utóemlékezet225 fogalma tükrözi jól ezt az állapotot; hiszen Jacob akkor 
ismerheti meg igazán önmagát, ha fel- és megeleveníti nagyapja emlékezés folyamatait. Igazi 
regényhez hűen ez nem megy olyan egyszerűen, hiszen Abraham nagyapát rögtön az első 
fejezetben meggyilkolják az egész életén át követő démonjai, s így kettőt csavarva a történet 
fonalán, Jacobnak emlékezetből kell felidéznie mindazokat az emlékhalmazokat, amelyeket 
rá vonatkozva mesélt a nagyapja, de egyúttal rekonstruálnia kell azt a múltat is, melyet a 
nagyapja élt át fiatalkorában, s amelyről a kezdetekben konkrét tudása nincs, csak sejtései 
vannak. Bár Marianne Hirsch az utóemlékezet fogalmát közvetlenül a kulturális vagy 
közösségi traumát túlélő szülők és gyermekek kapcsolatára vonatkoztatta, a Vándorsólyom 
kisasszony különleges gyermekei című regényben nagyapa és unoka között működik az a 
kontaktus, melyben az átélt élmények erőteljes emlékképek formájában hagyományozódnak 
át. Az ábrázolás, a vizuális kifejeződés egyszerre szolgál a múlt és a jelen megértéséből 
kiinduló megjelenítésének. Szűcs Teri kötetében a fogalmat tovább definiálja, vagyis az 
utóemlékezetet magyarázhatjuk, mint „interszubjektív, nemzedék-közi emlékezet-teret, 
amely specifikusan egy kulturális vagy közösségi traumához kötődik.”226 E definíció tükrében 
Jacob veszi át nagyapja élettörténetének fonalát, s ezzel együtt az emlékeit is fokozatosan a 
magáévá teszi. Jacob lesz a tanúja Portman nagyapa holokauszt-meséinek. Az elsődleges 
médium az emlékek átadásában tehát a fénykép: „sokra félig-meddig emlékeztem a 
fényképekről és nagyapám ősrégi leírásaiból.”227

225  Erről lásd: Marianne Hirsch, Kivetített emlékezet. Holokauszt-fényképek a magán-és közösségi emlékezetben, 
Enigma 37–38. (2003)
226  Szűcs Teri, A felejtés története. A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben, Kalligram, Pozsony–Budapest, 2011, 
148.
227  riggs, I. m., 161.
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Hirsch emlékezés struktúrája: trauma – azonosulás – kiterjesztés – ismétlés228 a 
cselekmény egészére is applikálható:

Portman nagyapa elkerül a családjától, s míg biztonságban van, addig családja 
meghal;tudatosul benne a fájdalom és a tehetetlenség; ezért maga is elindul a háborúba 
harcolni: Abraham Portman ugyanis, miután szülei elmenekítették a kivégzés elől, ő mégis 
harcossá vált, mert nem tudta elviselni, hogy rejtőzködnie kell, míg az övéit, a nácik, vagyis 
az üresrémek lemészárolják;végül az átélt élményeket megváltoztatott formában újra és 
újrameséli az unokájának.

Családi fényképalbum? – Ahogy arra már többször utaltam, kulcsfontosságú szerepet 
játszanak a fényképek a regényben. Az olvasónak az lehet az érzése, hogy Ransom Riggs 
is azt érezhette a regény írásakor, amit Nádas Péter fogalmazott meg: „A jó fotográfusnak 
az marad a benyomása, hogy semmit nem tett. Tárgya választotta őt, beavatta.”.229 Hiszen 
Ransom íróként szintén készen kapta a képeket, egy igen jó fényképalbumot gyűjtött 
össze az évek során – ahogy erről az utószóban ír –, s feltételezhetőleg a történetet szőtte a 
képek köré, amelynek viszont egyes epizódjai, szereplői vagy logikai szerkezete helyenként 
elég kidolgozatlanra sikeredett. A fotók eredete tehát jelöletlen, így „A talált kép mindig 
olyan találkozás megjelölését szolgálja, ahol a néző a szerzői szándéktól elvonatkoztatva 
bocsátkozik interpretációs kalandba.“,230 mivel véletlenszerűnek mondható néző és kép 
találkozása, mint ahogy Jacob és a fényképek találkozása is. Továbbá a regényben Jacob 
is talál egy bőröndnyi fényképet, s az olvasóval együtt a saját kulturális, szociális aspektusából 
próbálja meg értelmezni őket hol a szöveg függvényében (nagyapai narráció), vagy éppen 
attól elvonatkoztatva (saját gyermeki fantáziája), ahogy azt Susan Sontag is hangsúlyozza: 
„A fénykép, amely önmagában semmit se tud megmagyarázni, kimeríthetetlen forrása a 
következtetéseknek, az okoskodásnak, a képzeletnek.”231 S mielőtt még színre lépnének a 
képeken látható újabb mellékszereplők, az időhurok-lakók, olvasóként időt kapunk a furcsa 
gyerekek külső és belső megismerésére a fotók alapján. A könyv elején Abraham elbeszélői 
hangja érvényesül a képek bemutatásánál, s e nélkül a hang nélkül nem valósulhatna meg 
a régi árvaház, a nevelőnő és a halott barátok beazonosítása; következésképpen a szöveges 
magyarázatok „megelevenítik a képeket, és az albumot nézegető idegen számára is egyfajta 
belépési lehetőséget teremtenek.”232

Berecz Ágnes tanulmányában a családi fényképalbumok azon sajátosságára hívja fel a 
figyelmet, hogy az albumokból többnyire kihagyják az erőszak, a háborúk, az üldöztetések 

228  Vö. Hirsch, I. m.
229  Nádas Péter, A fotográfus csillagzata, Népszabadság 2006. április 29. [online: http://nol.hu/archivum/
archiv-402307]
230  Bán András – Biczó Gábor, Kutató tekintet. Képaláírás egy talált fotográfiához, Lettre, 38. (2000/ősz) [online: 
http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre38/ban.htm]
231  Susan Sontag, A fényképezésről, ford. Nemes Anna. Európa, Budapest, 2007, 38.
232  Logan Sisley: A férfi homoszexualitás képi megjelenítése a családi albumban, ford. Orbán Katalin = Exponált 
emlék. Családi képek a magán- és közösségi emlékezetben, 134.
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képeit.233 Ez egy fontos momentum, hiszen a regény hátterében egy erős közösségi 
történelmi esemény, a holokauszt áll, s ennek ellenére a barátokról készült képek a privát 
oldalról közelítik meg a múltat. A fényképek és kommentárjaik célja tehát meggátolni a 
felejtést, valamint elősegíteni az emlékezetben való továbbélést.

Riggs – láthatjuk –, túl sok témát szőtt a regénybe, s nemcsak a szereplőit állította az 
identitáskeresés bonyolult feladata elé, hanem az olvasónak is megnehezítette a dolgát 
annak eldöntésében, hogy mese-, fantasy-, horror- vagy holokausztregényt olvas-e. Ennek 
összetettségét, s véleményem szerint kaotikusságát bizonyítja a következő mondat is: „ – A 
mi életünk tele lehet megpróbáltatásokkal és veszteségekkel. Abe életére ez kétszeresen igaz, 
mert zsidónak született, rosszkor. Kétszeres népirtással találta szemben magát, a zsidókat a 
nácik, a különlegeseket az üresrémek irtották.”234 E mondat alapján is látható, hogy Abraham 
Portman csak azokat a fotókat tartja lényegesnek megmutatni, kiemelni a múltjából, amelyek 
képzelt családját ábrázolják, vagyis létezésének szempontjából jelzésértékűek – sajátos képet 
adnak személyes létéről. A képek világa a hitelesítést poentírozza, mivel nagyapa identitása 
bizonytalan. Lejeune-i felfogásban retrospekcióról235 is beszélhetünk, hiszen a szubjektív 
emlékezésben a múltat kell felidéznie, bizonyítania. Abraham beszél is és nem is a múltjáról, 
inkább fotókkal mesél és színes horrorisztikus mesei kommentárokat fűz hozzájuk. Szintén 
ehhez kapcsolódó fontos folyamat a trauma feldolgozása, illetve a trauma  kapcsolódása az 
emlékekhez, ugyanis sosem mindegy, milyen körülmények között dolgozza fel az egyén a 
traumát: vagyis hogy kinek, hogyan, mikor és miért mesél a negatív élményről.236 Merthogy 
emlékeink feldolgozása csakis különböző külső behatások hatására valósítható meg, sohasem 
raktározódnak el a maguk eredeti, tiszta formájában, hiszen már a legelső előhívásuk is 
konstrukcióként fogható fel. Szintén Lejeune megállapítása, hogy önéletrajzi műfajokban 
– jelen esetben önéletrajzi visszaemlékezésben – a narrátor hangja felnőttként szólal meg 
akkor is, ha a gyermekkor emlékeit idézi meg. Az új pozíció így eltávolodást feltételez, s 
ezzel még inkább gyengíti a valószerűséget, a fikcióra támaszkodik.237 Abraham a felidézni 
kívánt emlékekkel csak ilyen formában tud megküzdeni: a fotó időtlensége megelevenedik, 
s visszavezeti abba a szituációba, azokhoz az emberekhez, akik a múltjához tartoztak. Persze 
ennek a visszatekintésnek nemcsak az a célja, hogy önmagát határozhassa meg Abraham, 
hanem előrevetít a jövőbe is, vagyis az unokát akarja felkészíteni a jövő veszedelmeire, 
amelyekkel különlegesként kell szembenéznie. Turai Hedvig a családi fotóalbumok kapcsán 
a jövőt illetően tesz releváns megállapítást: „A családi fényképeknek van egy melankolikus 
története, amelyben a múltat, saját gyökereinket keressük, azt gondoljuk, hogy a valóságot 

233  Berecz Ágnes: Hasznosíts újra, kérlek! Eperjesi Ágnes Családi albumáról = Exponált emlék. Családi képek a 
magán- és közösségi emlékezetben, 143.
234  riggs, I. m., 248.
235  Lásd Philippe Lejeune, „Az önéletírói paktum” = Uő., Önéletírás, élettörténet, napló. Válogatott tanulmányok, 
L´Harmattan, Budapest, 2003.
236  Lénárd Kata, Megélt és/vagy elmesélt. Korai trauma és emlékezés = Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi 
műfajok kontextusai, szerk. Mekis D. János – Z. Varga Zoltán, L´Harmattan, Budapest, 2008, 167.
237  Philippe Lejeune, Je est un autre. L’autobiographie de la littérature aux médias, Seuil, Paris, 1980, idézi Bene 
Adrián, Emlékezet, képzelet, ideológia. Egyéni identitás és társadalom viszonya Robbe-Grillet önéletírói tükrében = Írott 
és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok kontextusai, szerk. Mekis D. János – Z. Varga Zoltán, L´Harmattan, 
Budapest, 2008, 343.
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találjuk meg, miközben fikciót gyártunk, az ismeretlen múltat kapcsoljuk össze a jelennel, 
és mintegy előre nosztalgiázunk a jövőn.”238

Amikor Jacob a nagyapai történetek, s Abraham halála előtti utolsó üzenet hatására útnak 
indul, hogy megkeresse a madár-nevelőnőt a szigeten,239 akkor a nagyapa saját identitásával 
való azonosulása az unoka általi emlékezésben és átélésben oldódik fel: „identitásformáló 
hatásokról van szó – a Másik történetére való ilyenfokú nyitottság magát az önazonosságot 
nyitja föl; az ismétlés pedig egyfajta beteljesüléssel, lezárulással kecsegteti azt.”240 Ahogy 
Jacob fokozatosan megérti nagyapja viselkedésének indíttatásait, úgy válik együtt érzővé a 
fotókon látható elszigetelt időhurokban élő kisgyerekekkel is. Az ismétlés viszont nem azt 
jelenti, hogy a tényleges történéseket ismétli meg Jacob a jelenben, hanem ő már adoptálja 
(Hartman) nagyapja traumatikus élményeit, s a meseváltozatot építi be a saját életébe. Ez 
másképp nem is történhetne, hiszen Jacob sem a második világháborúban, sem pedig 
ahhoz hasonló háborúban nem vett részt még soha. Vagyis az alapján, ahogy a nagyapja 
elkezdett mesélni a régi emlékeiről, Jacob önazonossága is megnyílt, és később értette meg 
azt az időhurkot, amelybe belekerült. A hurok 1940. szeptember harmadikai napon ismétli 
újra és újra önmagát, vagyis az a nap forog ciklikusan, amikor vadászrepülők lebombázták 
az árvaházat a walesi szigeten. 

  

238  Turai Hedvig, Házi múzeum. Katarina Šević és László Gergely installációja = Exponált emlék. Családi képek a 
magán- és közösségi emlékezetben, 163.
239  Érdekes párhuzam, hogy újabb halál ad lökést az identitáskereséshez.
240  Szűcs, I. m., 149.
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 Jacob számára ebben az időben és fizikailag egyaránt elkülönített enklávéban elevenedik 
meg az eddig csak hallott és elképzelt „fényképvilág”, s maga is átérezheti azt a közösségi 
hangulatot, megismerheti azokat a barátokat, akik nagyapjához tartoztak körülbelül 
ugyanennyi idős korában. Így nemcsak az itt ragadt gyermekek fél-szellemeinek kell 
újra és újra átélniük ezt az élményt,241 hanem Jacob is az ismétlés, azonosulás fázisainak 
megértésére összpontosít. Szűcs Teri ezt Kristeva elméletén keresztül magyarázza: „Az 
ismétlés aktusaiban a felejtéssel való szembeszállás igyekezete épp a felejtéshez fűződő 
bűntudat ellenében próbál hatni.”242 A bűntudat, a felejtés elleni harc példája Jacob 
találkozása nagyapja régi szerelmével, Emmával, s a vele átélt szerelmi kalandja is: ebben az 
epizódban viszont Jacob a saját kamaszkori, ébredező szexuális énjét kívánja megalapozni, 
semmint beteljesíteni azt, amit a nagyapa kénytelen volt kihagyni – Jacob az ismétlésben a 
Másik felé akart tartani, de egyre inkább saját maga, az Én felé közelített.243 A fénykép itt 
is bizonyítékként identifikálódik: de most már nem Abraham nagyapa múltját tanúsítja, 
hanem Jacob jelenét örökíti meg. Emmával, nagyapja szerelmével való megismerkedését 
immár saját emlékként akarja elraktározni, s később felidézni a saját valós idejében és fizikai 
valóságában; az okostelefonjával készített fotók a lányról, emblematikus emlékképpé válnak 
a jövő számára: „mintegy bizonyítandó magamnak, hogy Emma valóban létezik – elővettem 
a telefonom, és végignéztem az aznap délután készített képeket.”244 

Hasonló példa, amikor Vándorsólyom kisasszony fényképalbumot vesz elő a regényben, 
hogy bemutassa közösségüket, s erre Jacob önkénytelenül regisztrálja, hogy saját nagyapja 
múltjába került vissza: „Fura volt arra gondolni, hogy ugyanezeket a képeket mutatta annyi 
évvel ezelőtt nagyapámnak, aki annyi idős volt akkor, mint én most – és talán éppen ebben 
a teremben, ebben a padban ült –, most pedig nekem mutatja a képeket; mintha nagyapám 
múltjába léptem volna vissza valamiképpen.”245

Az ekphrasis azon képek esetében is érvényesül, melyeknek csak a leírását fűzte bele 
a történetbe Riggs, de mégsem kerültek bele a könyvbe: „Szinte túlságosan száguldó, is 
tökéletes reggel volt. A fogadóból mintha olyan, erősen retusált fényképbe léptem volna 
ki, amilyenek az új számítógépek gyárilag készített háttérképei: mesterségesen düledező 
házacskák nyúlnak a messzeségbe, majd kanyargós kőfalakkal összefércelt zöld mezők 
következnek, az egészre pedig száguldó, fehér felhők borulnak.“246 A szöveg sem a 
képek keletkezésére, sem a készítőire nem tér ki: „A családomnak van egy fényképe az 
egyikről, bár nem tudom, ki készítette és mikor”247 A regény nagy pozitívuma viszont, 
hogy nyitva hagyja a befejezést, s egyúttal kilátásba helyezi a folytatást is, mégpedig egy 
jelent megörökítő, de jövőbe tekintő fényképpel: „Az utánunk jövő csónakban Bronwyn, 

241  A valóságban meghaltak volna, de a kialakított huroknak köszönhetően életben maradtak, mégsem tudhat 
létezésükről senki sem.
242  Szűcs, I. m., 150.
243  Uo., 151.
244  riggs, I. m., 202.
245  Riggs, I. m., 153.
246  Uo., 102.
247  Uo., 249.
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láttam, szeméhez emelte Vándorsólyom kisasszony fényképezőgépét. Rámosolyogtam. 
A régi fotóalbumokat nem hoztuk magunkkal, talán ez lesz egy vadonatúj gyűjtemény 
első képe. Fura volt elképzelni, hogy egyszer nekem is lehet tucatnyi elsárgult fényképem, 
amelyeket szkeptikus unokáknak mutogathatok – és megoszthatom velük fantasztikus 
történeteimet.”248

248  Uo., 348.
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Szkárosi Endre

Tér és idő tárgyiasítása: performanszköltészet könyvben

Költői eszmélkedésem kezdetei óta ösztönösen érdekelt a könyv mint vershordozó 
felület, illetve tárgy. Első verseskötetemnek249 a műszaki szerkesztő által hagyományosan 
rendezett lapjain egyszer csak feltúnt egy sereg („megy a sereg”, végtelen ismétlődéssel), 
amely előbb leoldalazott a lapról, majd a másikon visszatért és jött („jön a sereg”), vonult 
és vonult, a következő lapon megint ment, aztán jött, mígnem az utolsó erre szánt oldal 
közepén kiderült, hogy „ön a sereg”.

A második, immár Galántai György képzőművész barátommal közösen megvalósított 
verskötetem250 előtti években már egyértelműen  hang- és vizuális költészettel (is) 
foglalkoztam, kézenfekvő volt hát, hogy a verskötet, mint utóbb neveztem, költészetművészeti 
könyvmunka legyen. A könyv így a képi és szövegi lehetőségek, a tipográfia és a fotótechnika 
adottságait kihasználva esztétikailag megtervezett, persze sokszorosítható műtárgyként jött 
létre. (Emlékezetes adottság volt, hogy Galántainak a kidolgozott könyvtárgy tipográfiáját a 
Pécsi Nyomda akkori betűkészletéhez kellett igazítania.) 

De nem csupán a könyvek, hanem az egyéb művészeti hordozók is a komplex 
nyelvalkalmazás kihívásait jelentették számomra. Az addigi hangköltészeti munkásságomat 
reprezentáló szkárosicon251 című cédé nem csupán a lemezt tartalmazó dobozban, hanem – 
az Avalanche Stúdió közreműködése folytán – tárgyi valójában és grafikai megjelenésében is 
művészien formált egységként jelent meg, amelyhez külön tárgyi alegységként értelmezhető, 
szintén grafikailag tervezett füzetke társult, amely az információkat és a művekhez tartozó 
szövegeket, nyelvi elemeket tartalmazta magyarul és angolul.

Pontosan ugyanebben a formában jelent meg a szkárosi & konnektor & bernáthy lemez252, 
amely a Konnektor zenekarral készített hang- és zenekölteményeket tartalmazta.

Újabb költészetművészeti könyvmunkám, a Merülő Monró253 már a saját elképzelésem, 
illetve az Arany Imre tervezőművésszel folytatott együttműködés alapján jött létre. Itt a 
domináns cél az volt, hogy a szöveges és vizuális vers- és képanyag ne pusztán halmazként, 
egymásutánban jelenjen meg, hanem olyan konceptuális egységet alkosson, amely a 
tartalmi, formai, hangulati és nyelvi mozzanatokra egyaránt érzékeny kreativitást mutat. A 
kép és a szöveg sajátos dinamikája már uralta e könyvet – azonban a tér és az idő kihívásával 
még nem kellett szembenéznünk.

Amikor azonban – szövegköltészetem, hang-, illetve vizuális költészeti munkáim adekvát 
tárgyi megjelenítései után – mintegy három évtizedet felölelő performanszköltészetemet 
szerettem volna könyvben tárgyiasítani, pontosan ehhez az új kihíváshoz érkeztem el. 

249  Szkárosi Endre, Ismeretlen monológok, Szépirodalmi, Budapest, 1981.
250  Uő., Szellőző Művek, JAK–Magvető, Budapest, 1990.
251  Uő., szkárosicon, Bahia, Budapest, 2002.
252  Szkárosi – Konnektor – Bernáthy, A38, Budapest, 2004.
253  Szkárosi Endre, Merülő Monró, Magyar Műhely, Budapest, 2007.
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Hogyan lehet az olyan költői-művészi közlést egy statikus tárgyban megjeleníteni, amelynek 
elválaszthatatlan közege volt az az idő és az a tér, amelyben létrejött.

Az alábbiak ennek a kihívásnak a poétikai tanulságait kívánják elemezni.254

A hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek underground, avantgárd, alternatív és 
experimentális kultúrája iránt végre releváns szakmai érdeklődés kezd mutatkozni, 
elsősorban fiatal kutatók és művészek részéről. Ez az örvendetes fejlemény ismételten – és 
immár a mai kulturális-társadalmi körülmények között – felvet néhány olyan problémát, 
amely az említett kulturális szegmens iránti viszonylagos szakmai közöny idején is 
időszerűen felvetődött, s amelyek elsősorban is a dokumentáció és a forráskutatás összetett 
kérdéskörét illetik.

Kézenfekvőnek tűnik annak megállapítása, hogy a jelzett időszakban, különösen 
a hatvanas-hetvenes években az e körbe tartozó művészi események és jelenségek 
rögzítéséhez, megörökítéséhez nem álltak rendelkezésre olyan kép- és hangrögzítő 
eszközök, továbbá könnyen hozzáférhető hordozók, amelyek ma már triviálisnak tűnnek. 
Egyrészről a magnetofon mint eszköz, illetve a szalag mint hordozó lassú fejlődése kínált 
némi lehetőséget a dokumentálásra, másrészről eleinte csak a filmfelvevő, a szupernyolcas, 
majd a nyolcvanas évektől kezdve a VHS-videórendszerek. Mindezért ebben az időben még 
igen nagy szerepe maradt a fotótechnikának, illetve az - e téren szinte egyáltalán nem létező 
- sajtóvisszhangnak.

A dokumentálás másik nehézségét a politikai tiltás jelentette és garantálta. Az alternatív-
avantgárd művészeti események, ha egyáltalán időnként valahol megvalósulhattak is, 
semmifajta sajtóbeharangozásban vagy kritikai visszhangban nem részesülhettek, hírüket 
szinte egyedül csak a résztvevők által készített plakátok és röplapok terjesztették, illetve 
örökítették meg. (Éppen ezért is van nagy jelentőségük azoknak a magángyűjteményeknek, 
amelyek ezt a korszakot ily módon dokumentálják: főként az Artpool Művészetkutató 
Központ, BP Szabó György vagy Szőnyei Tamás gyűjteményeinek.) A politikai tiltás vagy 
aggályosítás természetesen a technikai nehézségeket is megsokszorozta, mert az adott 
korszaknak megfelelő, ma már egyszerűnek tűnő technikákhoz való hozzáférést is külön 
megnehezítette, mivel a tiltás, a hírbehozás, a fenyegetettség érzete a kultúra intézményi 
tereire meghatározóan hatott.

Alighanem mindezzel összefügg, ha csak másodlagosan is, hogy a korszak irodalmi-
kulturális intézményrendszerének sokszor gőgös hamistudata szinte kézenfekvővé tette, 
hogy akár kritikai, akár filológiai, akár elméleti érdeklődés az avantgárd-alternatív-
experimentális kultúra iránt lényegében nem mutatkozott. Mindezeket is figyelembe 
véve kijelenthető, hogy a korszak e kultúrájának dokumentálását és kritikai feldolgozását 
térértelmezési, nyelvtechnológiai és filozófiai problémák jellemezték.

Mit jelent ez?
A tárgyalt kulturális szegmens a létező, hivatalosan kialakított, elfogadott és irányított 

intézményrendszeren kívüli térben fogant, alakult és fejlődött. Ennek esztétikai és 
társadalmi hozadéka az intézményen kívüli tér relatív szabadsága volt, mivel hogy az ide 
tartozó események nem intézményesnek számított terekben artikulálódtak. Ez a szabadság 

254  Szkárosi Endre – Arany Imre, Verboterror. Performanszköltemények, Magyar Műhely, Budapest, 2013.
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persze a dokumentálhatóság erős korlátozásával, a marketingmunka zárt körbe való 
visszametszésével járt automatikusan együtt. Ilyen – egyébként politikailag különösen 
veszélyes – tér volt például az utca, a köztér, például az emlékezetes és komoly büntetőjogi 
eljárást maga után vonó Nalaya-happening Szentendrén. Azután ilyen terekként jelentek 
meg a művelődési házak, könyvtárak, klubhelyiségek: mert bár ezek természetesen politikai 
értelemben ellenőrzött intézmények voltak, de mivel nem számítottak kanonizált kulturális 
intézményi tereknek, esztétikai felügyeletükre nem volt sem szükség, sem erő. Ennél 
kicsit ellenőrzöttebbek voltak, mégis számos esetben a szakmailag koinvolvált vezetők 
támogatásával bemutatkozhattak avantgárd-alternatív művészeti események, akciók, 
rendezvények egyes kiállítóhelyeken és galériákban is. Ennél is – mint mindig, relatíve – 
szabadabb teret jelentettek a korszakban is magánterületéként elismert helyek: műtermek, 
lakások, pincék.

Mindezek alapján már sokkal jobban érthető, hogy miért alakult úgy, ahogyan alakult: 
vagyis hogy az alternatív-avantgárd-experimentális kultúra legadekvátabb megnyilatkozási 
tere az akcióművészeti tér lett. Az akcióművészet jelenidejűsége, konkrét és adott térbelisége 
és az adott befogadói közeg jelenléte és virutális közösségi léte sajátos kulturális-esztétikai 
formát alakított ki, amelynek alakítói az adott szükségszerűséget művészi imperatívuszként 
ismerték fel. Ezért van az, hogy nem csupán az akcióművészet művészettörténetileg 
akkoriban kanonizálódó válfajai, a happening, az event, a performansz töltötték be ezt a 
megnyíló esztétikai teret, hanem mindazon régi-új műfajok is, amelyek ebben a specifikus 
helyzetben a tényleges művészeti gyakorlatban újrafogalmazódtak, a koncerttől kezdve 
egészen az egyszerű felolvasásig. 

Így vált – miként az, ha más összetevők által alakítva is, a kortárs euro-amerikai kulturális 
térben is történt – a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek kultúrájának egyik, ha nem a fő 
imperatívuszává és felettes erkölcsi-esztétikai önazonosságává a művészet mint az együttlét tere.

A fenti kulturális szegmensbe tartozó alkotások és folyamatok dokumentációjának 
tehát – korlátozottságuktól függetlenül – nagyjából a következő hordozói lehetségesek: 
fotó; képi dokumentumok (elsősorban plakát, szórólap); leírások (pl. visszaemlékezések, 
elsősorban mégis az ebből a szempontból sokszor kiválónak minősülő ügynökjelentések); 
szövegdokumentumok (egy-egy újsághír, fennmaradt kéziratok stb.).

Azonban a leggazdagabban fennmaradt vagy összeszedett dokumentáció sem adhatja 
vissza a mű esztétikai koherenciáját, nem keltheti fel az élő műalkotás illúzióját, mivel 
ahhoz (vagyis az esztétikai koherenciához) az éppen adott tér és idő is hozzátartozott, és az 
valójában reprodukálhatatlan.

Itt a megjelenítés mágikus kérdése vetődik fel, ami csakis a radikális újraértelmezéssel 
válaszolható meg. Az esetlegesen fennmaradt film- vagy videódokumentumoknak is erre 
van szükségük, ugyanis az új értelmezői kontextus nyilvánvalóan teljesen különbözik a 
korabelitől. Tehát a régi és az új értelmezői kontextus együttes újraalkotása vezethet csakis 
el valamifajta – ma is érvényes – rekonstrukcióhoz. De ugyanez érvényes a színpadi és/
vagy akcionális újraértelmezéshez is. Hiszen a tágan értelmezett akcióművészeti térben 
elsődleges esztétikai jelentőséggel bíró jelen idő és adott tér már csak tempóját tekintve is 
szignifikánsan különbözött a ma adott terekhez és időkhöz képest.

Még paradoxabbnak látszik a dokumentálás kihívása és az újraalkotás nehézsége a könyv 
mint hordozó esetében. Szemben az adott tér és idő megkerülhetetlen instanciájával, a 
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könyvben alig létezik tér, és akár laponként, akár egészében a könyv lényegileg statikus, 
afféle tárgyi létező. Épp ezért a legnagyobb kihívást a performatív művek költészetként való 
megjelenítése jelentheti.

Mégis, a könyv mint kultikus tárgy rengeteg rejtett lehetőséget is tartalmaz, amellyel az 
alkotó ember költészetté formálhatja az eltűnt időket és tereket.

  Először is mindjárt ott van a könyvlap, a pagina, egy pagina, két pagina, az oldalpár. 
A könyvlap egyrészt szöveghordozó, másrészt képhordozó felület, harmadrészt pedig 
vizuális teret képes képezni, persze két dimenzióban, síkfelületként. (1., 2., 3. kép)255

Egy térben és időben létezett performansz költői újraalkotásához mindösszesen két 
eszközrendszer marad: a kép és a szöveg. De már ez a dualitás is érdekes további kettősséget 
takar: a szöveg percepciója időben történik, míg a képé pillanat-alapú, ezért utóbbi első 
ránézésre domináns a szöveggel szemben. Az értelmezői síkot viszont a szöveg dominálja. 
Igaz viszont, hogy a szöveg is képként jelenik meg, legalábbis az első pillanatban, de olykor 
később is. Vagyis a képi, illetve szövegpercepció sajátosságai máris dinamikus értelmezői 
teret nyitnak az alkotó (és persze később a befogadó) előtt. (4., 5. kép)

Mindezért abban a könyvben, amelyben magam is kísérletet tettem saját performatív 
munkásságom költői újraértelmezésére a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, 
a legígéretesebb eljárást az atmoszféra-teremtésben láttam; más szóval az eredeti 
performanszmunkákat konstituáló művészi energiák újraképzésében és újraértelmezésében.
Lehetséges eszközeimként kínálkoztak:

a képi-grafikai elrendezés (6. kép);
a képek autonóm ereje (7. kép);
a képi és szövegelemek között megteremthető dinamika. Ez utóbbihoz számos elem 

áll rendelkezésre, hiszen a szöveg lehet régi vers, új vers (ami más-más idősíkot jelent), 
dokumentumszöveg, információ, adat és adatsor, értelmezés, leírás stb. (8., 9. kép)

Ezek a sokrétű lehetőségek máris egy radikálisan új kontextus kialakítását teszik lehetővé 
- akár csak a régi eszközelemeket hasznosítva is -, a mai és a régi időkontextusok autentikus, 
nem imitatív, hanem költői felidézése számára. (10. kép)

A könyvalkotó lehetőségek jelentős alapszáma és a variabilitásukból következő 
megsokszorozódásuk valójában szinte az élőköltészet lehetőségeit kínálják az alkotónak. 
Hiszen a kép és a szöveg által felkínált rétegek olyan műfaji többrétűséget implikálhatnak, 
amely már egy szerves költői – nyelvi – tér organikus életét képezheti újra.

Hiszen maga a nyelv is rettentően komplex műfaj. Van kodifikatív tere, amelyben az 
olvasás a közlés teljességét képes appercipiálni. Van tipográfiai tere, amely az előbbihez már 
a vizualitás dinamikáját társítja, egyben értelmezői funkciót is betölthet, valamint tágítja az 
értelmezési keretet is. Végül a nyelvnek képe is van, a szöveg funkcionalitásától függetlenül 
képi jelenségként is létezik - különsen, ha e képi minőséget a nyelvi közlés ki is kívánja 
használni. (11. kép)

A kép pedig, mint fentebb érintettük, egyszerre kép és szöveg (amennyiben a szöveg 
szükségképpen, még nem funkcionalizáltan is kép); amennyiben pedig kép, az lehet fotó, 
fotógrafika, kalligráfia, grafika, valamint bárminemű képi dokumentum (amely viszont 

255 A képek a Verboterror című kiadvány kiadványból a tanulmány végén találhatóak.
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szöveget is tartalmazhat); a szöveg pedig lehet adat, információ, értelmező szöveg, leírás, 
dokumentum, vers stb.

Mindezekkel együtt a könyvtárgyban az idő is többszörösen strukturált teret képezhet: 
a befogadói időn túl ott van az eredeti idő ténye és képzete, a szerkesztett anyag ideje, idői, 
valamint az átértelmezett eredeti idő aktuális idősíkja. (12., 13. kép)

A Verboterror című performanszköltészeti könyvem egyedül lehetséges útjává a nyelvi, 
műfaji és temporális tényezők új kontextusának megkomponálása vált, mégpedig azzal 
a további lehetőséggel, hogy a létrejövő új kontextust további (képi, nyelvi, műfaji vagy 
idő) kontextusokba is lehetséges emelni. Vagyis lehetséges – alapvetően a kép és a képiség 
eszközeivel, illetve a könyvtárgy csekély dinamikájának funkcionalizálásával – egy olyan 
szuverén, többosztatú, többszólamú virtuális teret alkotni a könyvtárgy lapjain és azok 
sorozatában, amely a befogadóban komplex műként, illetve annak megjelenítő közegeként 
realizálódik. (14., 15. kép)

Egy-egy közlés-csík, egy-egy oldal, egy-egy oldalpár, egymást követő lapok és oldalpárok 
vizuális ritmusa dinamikát kölcsönöz a könyvnek; több lap időben szelektált percepciós 
tere átvitt értelmű dinamikával is kombinálhatja az előzőt; az oda-visszalapozás, a képi 
percepció és az olvasás különböző ideje, ritmusa, dinamikája, valamint mindez együttesen 
az idő és tér élményét képes keletkeztetni.
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Summaries

The study of János Weiss also elaborates on historical philosophic, metaphysical, ethical 
and aesthetic problems, based on Baudrillard’s simulation theory. The study has discussed 
the general concept of modernity, the change in the perception of history in a postmodern 
status, the transformation of time and space interpretations, the relativization of values, the 
’worthlessness of people’s world’ and the question of alienation, based on three consequent 
pillars. 

Zoltán Gyenge formulated several questions in connection with the known myth and 
during the analysis of Tiziano, Abel de Pujol, Franz Ritter von Stuck or Chagall’s pictures 
in his   Pictorial representation of the struggle – the Sisyphus myth. As a result, the existential 
problem statements of the man of our times come to a philosophical basis: what’s the point 
of this punishment, why is the position of this figure so inconsolable and hopeless? Why 
is the punishment really severe even implacably merciless? Is this just because this poor 
Sisyphus was in the way of Zeus’s fornication? According to Zoltán Gyenge, apparently no. 
The purpose of faith here is hopelessness, the topos of endless and meaningless effort, that 
lacks the one thing often also forgotten by analyses on the topic: time. Actually, the lack of 
time. The study, besides giving another interpretation of the myth, covers the problem of 
death and being unable to die, the possibility of a meaningful life and to that situation when 
all this vanishes, becomes nothing. 

Anikó Radvánszky in her study, The ’closure of visualization’ – some correlations of picture 
and writing problematique in the works of Jacques Derrida interprets, that Derrida argues 
in his texts on picture problematique, that his main aim is to get rid of the metaphysics of 
presence – against which he generally fought – from our interpretations of pictures. In his 
writings the French philosopher examines the status of the picture, the established picture 
sight methods, from the point of view of phenomenology and hermeneutics which have 
an effect on the discourse of the deconstruction, principally expressed in his The truth in 
painting.  On one hand, through the foundations of Husserl’s meaning,- and picture theory, 
on the other hand, through Heidegger’s Origin of the Work of Art’s Derridian criticism 
she analyses the way the denotement modalities of pictures appear in différance’s field of 
play and how they are subordinated to the laws of writing, that is how to comprehend and 
evaluate the deconstructive era formations of verbal and visual ’closure of representation’. 

Sándor Radnóti, in his On Cliché: if we saw this sunset in a picture, it would be sob stuff 
he attempted to find the answer to the problem of sight and image replaceability, as not 
everything is an image that we see. He relies mainly on the works of 18-19th century painters 
and aesthetes’ of the Age of Enlightenment and of the Modern Era during the analysis of the 
concepts of sob stuff and fine, and the process of becoming an image. 

Tamás Seregi, in his The Century of Images? Anti-image tendencies in 20th century art 
study looks through how the conviction, that both the image and the tableau obstruct the 
unfolding of artistic creativity, came out in more waves in 20th century fine art, that an 
image is a sob stuff, non-art, the threat of the consumer society on art, an image is only an 
object that has to be treated by the artist just as any other materials or objects if he really 
wants to do art, that an image is the last bastion of a traditional aesthetic ideology, which 
regards visuality and contemplation as the most important aesthetics field and method of 
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reception. Hence tries to create a distance between the recipient and the work of art which 
cannot be eliminated. 

Nóra Horváth Beauty Is Truth – Fred Holland Day’s existence aesthetics, composed in a 
picture study concentrates on the era in which American photographers strived to create 
artistic pictures in a rather critic, often hostile audience, overstepping the previous, 
traditional limits of portraits. In the spotlight of his studies is Boston photographer Fred 
Holland Day, who made photo history in the 1890s USA. Aesthetic debates rose following 
his work, the participants examining the usages of the new medium were either for the 
reason of existence of artistic photography, or for the limited practical usage of photography. 
Day breaks taboos, makes image history, included his life’s defining ideas and set an altar for 
Beauty in his Beauty Is Truth photo. 

Erzsébet Dobsony’s Imagery and identity study gives us an insight into the territories of 
social sciences, literature and visualisation through the connection of identity, prose texts 
and images. She investigates pieces of Hungarian and World literature, in which imagery has 
an important role: different photographs, paintings, drawings, illustrations and after-images 
are key points of narrators and main characters’ identity-perception. She is looking for the 
answer for the question whether pictorial narrative can help the process of autobiographical 
recollection, the recording of characters’ identities or even reconstructing them. 

Endre Szkárosi’s Objectification of space and time: performance poetry in 
a book discusses those possible image/language structures, with which poetic 
creations, action,- and performance poems, created in live space and flowing time, 
can be displayed and reinterpreted in the book as a work of art. The essence of this 
is that beyond image and text documentation, a creative space should come into 
being, which can, on its own way beyond single momentums, reinterpret, reproduce 
the poetic energies to a certain extent, that constitute the original work as well. 
The base of this performance are the transmission experiences he gained during 
the development of his new volume (Verboterror – performance poetry, Magyar 
Műhely, 2013) The book explores the possible connotations of documentation, 
remembrance and (re-)reception with the introduction of the relationship between 
material, language and image structure.
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