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Meg ha tá roz ha tó-e, hogy mi a kép?

Igen, azt hiszem, én meg tudom hatá roz ni. A kép jelen tő felü let. Megpró bá lom jobban meg-
ma gya ráz ni. Ami kor azt mon dom, „je len tő”, ak kor egy olyan fe lü let ről be szé lek, amely kód 
sze rint ren dezett szim bólu mo kat tar talmaz, és amely le hető vé te szi a be foga dó nak, hogy 
dön tést hoz zon. És ami kor azt mon dom, „fe lü let”, ak kor pe dig ar ra gon do lok, hogy az in for-
má ció, amit a kép tar talmaz, szét terül. Szink ron ter mé sze tű, de én, a meg fejtő, a szink ro-
nitást diakronitássá vál toz ta tom. A kép fe lü le tét meg fej tő szem moz gá sát ne vez het nénk 
le ta po ga tás nak, szkennelésnek. A szem sa já tos uta kat kö vet. Ezek né me lyi két a kép ké szí-
tő jé nek szán dé ka je lö li ki. De van a szem nek bi zo nyos au to nó mi á ja is, sa ját út ját is ki ve tí ti. 
Ez az oka an nak, hogy az az üze net, ame lyet a kép tar tal maz, szük ség sze rű en kon no ta tív. A 
ké pet min den egyes be fo ga dó a ma ga mód ján ér tel mez he ti. En nek egya ránt van elő nye és 
hát rá nya. Elő nye, hogy az üze net sok je len té sű vé vá lik, hát rá nya, hogy ez az üze net ezért 
so ha nem vi lá gos és egy ér tel mű, bi zo nyos mér ték ben mind ig za va ros. Az ös vény, ame lyet 
a szem kö vet a fe lü le ten, ha mis. A szem bár mi kor vissza tud tér ni a kép bár mely össze te vő-
jé hez. Ez ál tal a kép szinkronitásának diakronitássá vá lá sa kör kö rös. A kép nek nem tu dunk 
li ne á ris ma gya rá za tot ad ni. A ké pet nem le het okok és kö vet kez mé nyek alap ján meg ma gya-
ráz ni. Nem tud juk li ne á ri san meg fej te ni; pél dá ul nem mond hat juk azt, hogy a ka kas azért 
ku ko ré kol, mert fel kel a nap, vagy azt, hogy azért kel fel a nap, mert a ka kas ku ko ré kol. 
Mind két ér ve lés helyt ál ló, ami ti pi ku san mi ti kus gon dol ko dás ra vall. A kép mi ti kus mé di-
um. Alap ve tő szer ke ze te te szi az zá. Szó val ez az, amit én kép nek ne ve zek. De ha a kép 
struk tú rá ját te kint jük, ak kor két fé le kép ről be szél he tünk. Az egyik szi lárd fe lü le tű. Ha job-
ban meg vizs gál juk, még az is ki de rül het, hogy bár mely más tárgy hoz ha son ló an ré szecs kék-
ből te vő dik össze. A kép nek ez pusz tán el mé le ti ma gya rá za ta. A ha gyo má nyos ké pe ket 
va ló já ban szi lárd fe lü let nek te kint jük. Lát vá nyok, két di men zi ós lát vá nyai an nak a négy di-
men zi ós vi lág nak, amely ben élünk. A kép ze let tu laj don kép pen azt fe je zi ki, hogy mi lyen 
mér ték ben va gyunk ké pe sek a lé te ző vi lá got két di men zi ós sá abszt ra hál ni, és két di men zi ó-
ban meg je le ní te ni. A kép abszt rak ció. Most vi szont új tí pu sú ké pe ink is van nak. Ezek kö zött el - 
ső a fo to gra fi kus kép. Itt már nincs szó töb bé szi lárd fe lü let ről; ez va ló já ban ki csiny ele mek 
mo za ik ja i ból áll. A fo tog rá fia ese tén ezek mo le ku lák: a kép az ezüst ve gyü let mo le ku lá i nak 
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mo za ik ja. Így töb bé nem ál lít hat juk, hogy a fe lü let abszt rak ció; he lyet te inkább pont sze rű 
ele mek ből ál ló össze nö vés ről be szél he tünk. Vé le mé nyem sze rint az új faj ta kép a kö vet ke-
ző kép pen ala kul ki. A fo tog rá fi á val kez dő dik, amely mo le ku lák mo za ik ja. A film mel foly-
ta tó dik, amely nek ha son ló on to ló gi ai szer ke ze te van. A vi deo ese té ben hát ra lé pés – pa ra dig-
ma vál tás – fi gyel he tő meg: töb bé nem mo le ku lák ról van szó, ha nem fo to nok ról, elekt ro nok-
ról mint össze te vők ről. El hagy juk a ké mi ai szin tet, és a nuk le á ris fi zi ka szint jé re lé pünk. 
En nek meg fe le lő en egy tel je sen új faj ta kép ze let lép mű kö dés be. Hadd fe jez zem ki más kép-
pen! Két faj ta ké pünk van. Az egyik az el ső tí pu sú kép ze let nek kö szön he tő, és tár gya kat 
je lent. A má so dik a pont sze rű szer ke ze tek konk re ti zá lá sa, és fo gal ma kat je lent. Az új ké pek 
je len té se a ré gi ké pek el len ke ző je. Vagy sa ját ki fe je zé sem mel él ve: a je len tés vek tor 180 
fo kos for du la tot vett. Épp ezért, ha rá né zünk ezek re a ké pek re, és a ré gi ké pek re vo nat ko zó 
kér dé se ket tesszük föl, ak kor rosszul kér de zünk. Ami kor te le ví zi ót né zünk, nem azt kér dez-
zük, hogy „Mi lyen tár gyat je lent?”, ha nem in kább azt, hogy „A kép al ko tó já nak mi lyen 
szán dé kát je len ti?”. Nem kri ti zál hat juk a te le ví zi ós ké pet az ál tal, hogy meg fejt jük, mi lyen 
tár gyat áb rá zol. In kább azt kell kér dez nünk, hogy mi lyen né ző pont ból, szem pont ból ve tí tik 
ezt a ké pet. Ez rend kí vül két ér tel mű hely zet, mert ha rossz kér dést te szünk fel, pél dá ul a 
te le ví zió ese té ben, ak kor ál do zat tá vá lunk, a kép ma ni pu lál min ket. Ez zel szem ben, ha a 
he lyes kér dést tesszük föl – mi lyen né ző pont ból ve tí tik a ké pet –, ak kor na gyon erős kri ti kai 
esz köz re te szünk szert. Hi va tá sa im egyi ké nek te kin tem, hogy amíg csak bí rom, ar ra ta nít-
sam az em be re ket, hogy he lye sen kér dez ze nek, ne vál ja nak a ké pek ál do za ta i vá, ha nem 
hasz nál ják őket kri ti kus elem zés esz kö ze ként.

Mi a vé le mé nye az úgy ne ve zett men tá lis ké pek ről, il let ve az agy tel jes vi zu á lis rend
sze ré ről?

Ko ráb ban már em lí tet tem: a tech no ló gi ai for ra da lom ban az az új do log, hogy szi mu lál ja az 
ideg rend szert. Nos, ho gyan mű kö dik az ideg rend szer, leg aláb bis mi az, amit je len leg tu dunk 
ró la? Be nyo má so kat szer zünk a vi lág ról. Ezek a be nyo má sok pont sze rű im pul zu sok for má-
já ban jut nak be az ideg rend sze rünk be, és na gyon össze tett – elekt ro mág ne ses és ké mi ai – 
fo lya ma ton ke resz tül jut nak az agy ba. Az agy va la mi lyen, ma még nem tel je sen is mert 
mó don az im pul zu so kat ké pek ké ala kít ja. Amit mi ér zé ke lés nek ne ve zünk, az en nek a fo lya-
mat nak az ered mé nye. A vi lá got nem rög tön, nem azon nal ér zé kel jük. In pu to kat (be jö vő 
ada to kat) dol go zunk föl, és ér zé ke lés sé vál toz tat juk őket. Azok az ap pa rá tu sok, ame lyek ről 
mi most be szé lünk, pél dá ul a te le ví zió vagy a vi deo ap pa rá tu sa és a szin te ti kus ké pek, egé-
szen vi lá go san ugya nazt te szik, mint az agy. Mi vel nem tud juk, ho gyan mű kö dik az agy, és 
mi vel csak igen egy sze rű, pri mi tív szi mu lá ci ók áll nak ren del ke zé sünk re, még csak na gyon 
a kez de tek nél tar tunk. Ez zel a kö vet ke zőt sze ret ném mon da ni: az ob jek tív vi lág re a li tá sa 
kér dé ses. Nem kell kantiánusnak len nünk ah hoz, hogy tud juk, nincs ér tel me ob jek tív vi lág-
ról be szél ni, mint hogy az ob jek tu mok hoz nincs köz vet len hoz zá fé ré sünk. Pusz tán a be nyo-
má sa ink van nak, me lye ket az ide ge ink fo gad nak. Azt ál lí ta ni, hogy a je len leg ké szü lő ké pek 
szi mu lá ci ók, szin tén ér tel met len. Ugyan olyan ha tást gya ko rol nak ránk, mint a tár gyak. Ez 
az én foly to nos, mond juk így, di a ló gu som Baudrillard-ral. Baudrillard sze rint olyan vi lág-
ban élünk, ahol a szi mu lá ci ók el ta kar ják a va ló sá got. Én ezt non szensz nek tar tom. Ne kem 
az a vé le mé nyem, hogy egy olyan vi lág nak va gyunk a kel lős kö ze pén, amely se nem konk-
rét, se nem abszt rakt. Azok a ké pek leg alább annyi ra konk ré tak, mint az az asz tal, amin az 
Ön gé pe áll. Nem áll ren del ke zé sünk re olyan on to ló gi ai esz köz, amellyel kü lönb sé get tud-
nánk ten ni a szi mu lá ció és a nem szi mu lá ció kö zött. Kri ti kai esz köz ként a konk ré tum és az 
abszt rak ció szem be ál lí tá sát hasz nál hat juk föl. Töb bé nem tu dunk a tu do mány és a mű vé szet 
kö zött kü lönb sé get ten ni. Va la ha a tu do mányt olyan tan ként ha tá roz tuk meg, mely a va ló sá - 
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got elem zi, a mű vé szet ről pe dig azt mond tuk, hogy mes ter sé ges dol go kat hoz lét re. Újab ban 
vi szont egy re töb ben gon dol ják úgy, hogy a tu do mány ál tal elem zett vi lág olyan kép ződ-
mény, ame lyet ma ga a tu do mány ter melt ki.

Vé le mé nye sze rint van egy olyan for du ló pont vagy dön tő pont, ami kor tól vál to zás 
kö vet ke zik be a tu do mány és mű vé szet kap cso la tá ban?

Azt hi szem, igen. Úgy gon do lom, hogy az a pil la nat ez, ami kor az ob jek ti vi tást mint ide ált 
föl vált ja az interszubjektivitás. A fi lo zó fia tör té ne té ben Carnap je len ti a dön tő pon tot. Előt-
te még fel té te lez ték, hogy lé te zik egy faj ta, föl fe de zés re vá ró ob jek tív va ló ság. Ma már egy-
re in kább úgy gon dol juk, hogy ak kor tű nik va la mi va ló sá gos nak, ha lé te zik er ről egy kon-
szen zus. A va ló ság az interszubjektivitás prob lé má já vá vált. Mint tud juk, az an tik vi tás 
ko rá ban az egy szar vú va ló sá gos volt, mert lé tét il le tő en volt egy faj ta kon szen zus. Ma már 
nem va ló sá gos, hi szen sem mi fé le kon szen zus nincs már az egy szar vút il le tő en.

Osnabrück, 1988.

(Az in ter jút Peternák Miklós ké szí tet te)

 replika 79


