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Ez a tör té net egy fény kép ről szól; vagy in kább sok tör ténet egy té má ra, me lyeket sok fény
kép ről el le hetne mon da ni. 

A ké pen lát ható hat éves kis lány a kan dalló mel lett ül egy szé ken, a nap pali ban. A la kás a 
lon doni Chiswickben van, ahol a kislány a szü lei vel él, Harryvel és Bettyvel. A kép az 1950es 
évek ele jén ké szült. A gye rek te nyerén Greeny, a tör pepa pagáj gub baszt. A kis lány szem mel
lát ható lag tel jes fi gyelmét a ma dárnak szen teli. Való színű leg té li es te van, mert a füg gönyök 
be van nak húz va, és a gye rek kéz zel kö tött pul csit, kar digánt és gyap júszok nyát vi sel.

A fent le ír tak nagy ré szét bár ki föl fe dez he ti, aki rá néz a kép re, de a hely és az idő nincs 
raj ta. Er ről más hon nan le het tud ni, mond juk, gyer mek ko ri em lé kek tár há zá ból; ilyen em lé
kei bár ki nek le het nek, hi szen elég gé köz hely sze rű ek. A kép le írá sát úgy is ér tel mez het jük, 
mint egy ké sőb bi drá ma be ve ze tő je le ne tét; mond juk, egy olyan szín da rab ét, ahol a sze rep
lők (né gyen van nak, és ennyi biz to san elég) a kö vet ke ző perc ben élet re kel nek, hogy be le
ves sék ma gu kat egy meg le he tő sen hét köz na pi, de va ló szí nű leg még is le bi lin cse lő csa lá di 
me lo drá ma cse lek mé nyé be. 

Mind ez bi zo nyos mér té kig igaz. Vé gül is a fény ké pek ta nú sí ta nak va la mit. No per sze 
nem kell őket kész pénz nek ven ni, nem is fel tét le nül tük rö zik a va ló sá got, még az sem biz
tos, hogy nyil ván va ló kap cso lat van egy fény kép és a raj ta lát ha tó dol gok kö zött. Pusz tán 
ar ról van szó, hogy a fény kép ér tel mez he tő – bi zony ság, amennyi ben meg fejt he tő, mint egy 
rejt vény; rejt je les üze ne tei ki bo goz ha tók, mint a hát ra ha gyott nyo mok egy bűn tény szín he
lyén. Az ef faj ta bi zo nyí ték azon ban el is rejt he ti azt, amit bi zo nyít, még ak kor is, ha a le lep
le zés szán dé ká val ké szült. A kép ala po san meg té veszt he ti vizs gá ló ját. Sem mi vel sem 
le szünk oko sab bak, ha pél dá ul na gyí tót ra ga dunk, hogy kö ze lebb ről meg néz zük: így csu pán 
vi lá gos és sö tét fol tok tá rul nak elénk, ap ró szem csék ki ve he tet len, há ló sze rű so ka sá ga. A 
kép el zár kó zik az ef fé le für ké sző vizs gá ló dás elől; egy sze rű en to va tű nik. 

Hogy meg tud juk, mi ről is ta nús ko dik a kép, mö géje kell néz nünk. A csa lá di fény ké pek 
nem fel tét le nül azt akar ják be mu tat ni, hogy va la ha ott vol tunk, ha nem hogy mi lye nek vol
tunk haj da nán: olyan em lé ke ket éb resz te nek, ame lyek nek sok szor vaj mi ke vés kö zük van a 
ké pen lát ha tó va ló ság hoz. A fény kép gon do lat éb resz tő, egy ap ro pó, egy ürügy: dísz le tül 
szol gál az em lé kek föl idé zé sé hez. Ha azon ban a fény kép az em lék gyár tás ré sze, mi az így 
lét re ho zott em lé kek sze re pe?

A kép ről pél dá ul eszem be jut hat, hogy a pa pa gájt Harry ad ta aján dék ba a kis lány nak, 
Annettenek; hogy a kis lány a két ré teg kö tött hol mi alatt va ló szí nű leg hor golt kis in get 
vi sel; hogy a szo bát, ahol a fény kép ké szült, hol hall nak, hol dol go zó szo bá nak hív ták, so ha
sem nap pa li nak. Eze ket az in for má ció fosz lá nyo kat bár mi lyen mo za ik ká össze rak hat juk – 
le het, hogy igaz lesz, le het, hogy nem. Is me ret anya gunk ha tá rol ja be, mit ho zunk ki be lő le: 
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az, hogy mit tu dunk az 1950es évek gyer mek ne ve lé si szo ká sa i ról, az ak ko ri al só ne mű di
vat ról, az an gol osz tály tár sa da lom ról és sok más egyéb ről. 

Ez zel te hát azt aka rom mon da ni, hogy a fény ké pek ál tal éb resz tett em lé kek nem egy sze
rű en a kép ről szól nak. Sok kal in kább a múlt és a je len, a szem lé lő és a kép és mind annyi uk 
együt tes pár be széd ének szö ve dé ké ből áll nak össze, mely be be le ját szik a kul tu rá lis kon tex
tus és a tör té nel mi pil la nat is. Mind eb ben a kép részt ve vői, a tár gyak és a sze mé lyek jel zé
sek, nyom ra ve ze tők: szük sé ge sek, de nem elég sé ge sek az ér tel me zés hez, a je len tés ki há mo
zá sá hoz. A je len tést mind ig va la hol má sutt kell ke res ni. A kul tú ra el mé le te ar ra ta nít min ket, 
hogy a csa lá di fény ké pe ken, il let ve az ál ta luk elő idé zett em lé kek ben ele nyé sző en ke vés a 
sze mé lyes tar ta lom és a ma gán jel leg. Mi vel azon ban em lé ke in ket a sa ját ja ink ként él jük 
meg, fe szült ség ala kul ki  a „sze mé lyes” em lé ke zet és a tár sa dal mi em lék te rem tés vagy 
em lé ke zés kö zött, és ez azt jel zi, hogy a je len tés és em lék al ko tást bi zo nyos kö rül ha tá ro lat
lan ság jel lem zi. A je len té sek és az em lé kek az idők so rán vál toz nak, köl csö nö sen el lent
mond hat nak egy más nak, sőt, adott eset ben egy csa lá di konf lik tus ki fe je ző i vé is vál hat nak.

E kép hát ol da lán anyám kéz írá sá val a kö vet ke ző szö veg áll: „Bournmouthból ha za tér ve 
(sza na tó ri um ból) [sic]”. A „Bournmouth” szó ki van húz va, és sa ját kéz írá som mal a „Broad
stairs” szó van fö lé ír va, to váb bá egy jegy zet: „de azt hi szem, a kép ko ráb ban ké szült”. 

Lát juk te hát: egy fény kép kap csán az em lé kek össze üt köz het nek, de va jon ki nek az em lé
ke ze te le gyen irány adó a csa lá di ar chí vum szá má ra? Ez az anya és lá nya kö zöt ti ap ró vi ta 
nem csak utal ar ra, hogy a föl me rü lő em lé kek nem kap cso lód nak a lát ha tó kép hez (s csak 
an nak ap ro pó já ból idé ződ nek fel), ha nem pél dáz za a csa lá don be lü li ha tal mi vi szo nyo kat is. 
Anyám so ra it úgy is ér tel mez het jük, mint anyám ar ra irá nyu ló óha ját, hogy bir tok ba ve gye 
a kép je len té sét. Az ő ér tel me zé se pe dig nem fe lelt meg tel je sen az enyém nek, ami ir ri tált 
en gem annyi ra, hogy (né mi leg vissza fo got tan) el len kez zem ve le. Mint ki de rül, le het sé ges, 
hogy mind ket tőn ket meg cs al ja az em lé ke ze te, de nem ez a fon tos. Az el len ke zés ön ma gá
ban je lez va la mit, amennyi ben elő tér be he lye zi az anya–lány kap cso la tot va la mi más ki ha
gyá sá val. A fény kép és a fel irat csu pán az zal utal er re a „va la mi más ra”, hogy ez a „va la mi 
más” hi ány zik. Le het, hogy a fo tó ép pen ezt a hi ányt ta nú sít ja, er re szol gál bi zo nyí té kul.

Az em lé ke zés nek eb ben a kis drá má já ban a hi ány zó je len lét az apám. Ő nincs raj ta a 
ké pen. Anyám sem lát szik, mind össze az zal vesz részt ben ne, hogy mint mond tam, meg pró
bál ja egy bi zo nyos cél lal meg ha tá roz ni a kép je len té sét. Más ér te lem ben azon ban apám 
na gyon is „ben ne van a kép ben”. Olyannyi ra, hogy anyám a be avat ko zá sa ré vén mint egy 
má gi ku san akart meg sza ba dul ni e za va ró je len lét től. A ké pen lát ha tó gyer mek fi gyel mét 
tel je sen le kö ti a pa pa gá ja. A ma da rat az ap já tól kap ta aján dék ba, aki a ké pet csi nál ta. A vál
to zó né zet nek – apa / lány / apa aján dé ka a lá nyá nak – egy íve és egy vég pont ja van, az anya 
eb ből tel je sen ki ma rad. A kép nek nincs kö ze hoz zá.

Íme, egy má sik tör té net: az 1950es évek beltéri, es ti fény ké pe zé sé ről szól, fe ke tefe hér 
film mel, 35 mmes ka me rá val. Az apám ér tett hoz zá, mert a fény ké pe zés volt a szak má ja. 
Ak ko ri ban af fé le vándor csa lád fény ké pész volt. Úgy szer zett meg ren de lé se ket, hogy be ko
po gott a ha son sző rű ek (va gyis, „tisz te let re mél tó” mun kás csa lád ok) aj ta ján, és fény ké pe ket 
ké szí tett a gye re kek ről a szü lői ott hon ban vagy a kert ben, majd egy bé relt sö tét kam rá ban 
elő hív ta őket. Ezek egy olyan kor utol só pil la na tai vol tak, amely ben az em be rek még meg
fi zet tek egy fény ké pészt, hogy fel vé te le ket ké szít sen a gyer me ke ik ről, ha va la mi job bat 
akar tak, mint egy ho má lyos, ama tőr pac nit. A ró lam ké szí tett kép min den bi zonnyal meg
áll ta vol na a he lyét Harry Kuhn ren de lés re ké szí tett mun kái kö zött. 

A stí lus te kin te té ben ez a kö vet ke zőt je len ti: a fény ké pész le mond a csa lá di fény ké pe zés 
ha gyo má nya i ról a stú dió port rék alap ve tő, ta lán szak sze rű sza bá lya i nak ja vá ra; vagy is tar
tóz ko dik az „ara nyos kis lány ma dár ká val” jel le gű ama tőr fo tó zás tól. Ezt a ké pet azon ban 
lét re jöt té nek sa já tos kö rül mé nyei olyan kul tu rá lis je len tés sel ru ház zák föl, s olyan egye di és 
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erő tel jes ér ze lem mel itat ják át, me lyet sem szak em ber, sem hob bi fény ké pész ál tal ké szí tett 
mun ka nem su gall. Harry szak em ber, és a szak mai tu dá sát ha za hoz ta egy olyan kö zeg be, 
ahol ezt a tu dást két ség be von ták, vagy leg aláb bis nem volt je len tő sé ge. Ez zel a kép pel az 
apám ki állt ön ma gá ért, és kö ve telt: nem csak a szak tu dá sa el is me ré sét kö ve tel te, nem csak 
tisz te le tet, nem csak önál ló sá got, ha nem a sa ját gyer me két is. Ez zel a kép pel Harry a sa ját 
lá nyá vá te szi a gye re ket. Ké sőbb az anyám azt ál lí tot ta, hogy ez nem igaz, hogy Harry Kuhn 
nem volt az apám.

A fény kép ki ala kít egy csa lá di drá mát, be mu ta tá sa pe dig meg te rem ti a dísz le tet an nak 
el be szé lé sé hez. Min den sze rep lő más kép pen mond ja el a tör té ne tet, és egyet len sze rep lő 
szá já ból sem hang zik el két szer ugya naz a tör té net. Amit én el mon dok – „az én tör té ne tem” 
– ma ga is ala kul. Ez a drá ma min den elő adá son, min den szín re vi tel kor ki csit más; új rész
le tek kel gaz da go dik, má sok ki ma rad nak, a tör té net ke re ke dik, új kap cso la tok lé te sül nek, az 
ér zel mi fel hang – cso dál ko zás, ha rag, szo mo rú ság – in ga do zik.

Néz zük anyám kép alá írá sát – nem tu dom, mi kor ír ta –, az én vál toz ta tá so mat és a láb jegy
ze tet, me lyet azért fűz tem hoz zá, mert úgy gon dol tam, anyám rosszul em lék szik gyer mek ko
rom egyik kulcs él mé nyé re. Nyolc éves ko rom ban (két év vel azu tán, hogy a kép ké szült) sza
na tó ri um ba küld tek, a kenti Broadstairsbe, egy csú nya tü dő gyul la dás és hosszú kór há zi tar tóz
ko dás után. A fel nőtt Annette a hellyel és az idő vel kap cso la tos nyil ván va ló té ve dés ben (ami 
ko ránt sem volt el szi ge telt eset) any ja rög esz més (és ál ta lá ban „rossz”) em lé ke ze té nek újabb 
ékes bi zo nyí té kát lát ta; úgy ér té kel te, hogy any ja meg pró bál ja má sok ra eről tet ni sa ját em lé ke
it, bár mily lég ből ka pot tak is azok. Hó bor tos ha tal mi játsz ma, ha úgy tet szik, de – a rész le tek 
egy ér tel mű pon tat lan sá ga tu da tá ban – elég gé könnye dén át lát ha tó.

Van azon ban egy en nél is za va róbb ol va sa ta anyám fel ira to zá sá nak: el kép zel he tő, hogy 
az élet raj zi ada tok he lye sek, de nem rám vo nat koz nak, a kép ál lí tó la gos tár gyá ra, ha nem 
anyám ra. Ak kor tájt, ami kor a kép ké szült, üze mi bal ese tet szen ve dett mint au tó busz ka la uz, 
és a lon do ni köz le ke dé si vál la lat egy ten ger par ti sza na tó ri um ba utal ta be. Le het, hogy er re 
az ese mény re vo nat koz nak a kép alá írt so rok? Ha ez így van, ak kor anyám egy, a lá nya 
éle té ből vett pil la na tot a sa ját éle té nek ese mé nyé hez kap csolt.

Az el ső ol va sat ban az anyám be le ír ja ma gát a kép be, mert a ki ha gyás és a be le szó lás 
esz kö zé vel él ve jo got for mál rá, hogy ki re kessze az apá mat a kép ből és a csa lád ból egya
ránt. A má so dik ol va sat nem csak az apám rész vé tel ét ta gad ja, ha nem az enyé met is: a fel irat 
ugya nis köz pon ti he lyet biz to sít az író já nak a drá ma cse lek mé nyé ben, mely hez egé szen 
nyil ván va ló an sem mi kö ze. Így anyám a csa lá di drá ma szer ző jé vé s egy szer smind fő sze rep
lő jé vé lép te ti elő ma gát.

E süllyesz tő ből elő ásott, csa lá di vi szá lyok ról és csa lá sok ról szó ló el be szé lés jó val erő
sebb ér zel mek ről árul ko dik, mint ami lyet a tör té ne tek fel szí ni tar tal ma in do kol na: az anyám 
ön ző ha ta lom haj há szá sá val szem be ni mér he tet len düh; az apám nak a kép ből és a csa lád ból 
va ló ki re kesz té se fö lött ér zett szo mo rú ság; az az öröm, mely apám dé del ge té sét föl idéz ve 
el tölt, és a bá nat, ami ért el ve szí tet te a ha tal mát, és ami ért én el ve szí tet tem őt – nem so ká ra 
ugya nis tény le ge sen az anyám bir to ká ba ke rül tem. Ezt a fény ké pet ah hoz hasz nál tam föl 
bi zo nyí ték ként, kulcs ként – ér tel me zé si alap ként –, hogy élt re kelt sem és szín re vigyem a 
csa lá di drá má nak, ha nem is az apa, de leg aláb bis a lány ál tal kép vi selt vál to za tát. 

Egy sú lyos je len tés be li és ér zel mi tar ta lom mal te lí tett fény kép, ami lyen ez is – Roland 
Barthes ter mi no ló gi á já val él ve – be lénk ha sít. Úgy tű nik, olyan igaz sá got tár föl, mely 
messze túl mu tat a stú di u mon, a nyil ván va lón, bár mily for té lyo san van is el rejt ve az üze net. 
Az én vá gyam az, hogy a ké pen lát ha tó kis lány olyan le gyen, ami lyen nek a kép ké szí tő je 
lát ta: a pa pá ja. Egy ba rá tom, aki nem hal lot ta a tör té ne tet, azt mond ta: „Fel tű nő, hogy a kis
lány mennyi re el van fog lal va a pa pa gá já val; olyan bá jos azok kal a le csün gő sza la gok kal a 
ha já ban és ab ban a me leg gyap jú ru há ban.” Az zal, hogy Harry Kuhn egy élő lényt aján dé ko
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zott en nek a gye rek nek, és fő ként az zal, hogy ké szí tett ró la egy ilyen ké pet, ta lán nem csak 
egy ké tes apa sá got bi zo nyít, ha nem a gye rek irán ti sze re te tét is. Sze ret ném azt hin ni, hogy 
ez a fény kép egy olyan kap cso lat ról szól, amely ki re kesz ti az anyá mat, és el len áll – vég
ered mény ben ta lán fe let te is áll – az anyám ki sa já tí tá si kí sér le té nek. 

A tör té ne tek, az em lé kek vál toz nak. Az utol só szó jo gá ért harc fo lyik. Küz dünk ér te: én, 
az apám, a vágy ál ma im ban élő apa és az anyám, a fan tá zi á im ban fel tű nő, ret te ne tes anya. 
Mi vel a sze rep lők kö zül már mind össze egy él, nem va ló szí nű, hogy va la ha is kimondatik 
az utol só szó, mint hogy a múlt bé li küz del mek a je len ben foly ta tód nak. Le het, hogy a csa lá
di fény ké pek lát szó lag a múl tat tár ják elénk, de amit te szünk ve lük – ahogy hasz nál juk őket 
–, az a má ról szól, nem a teg nap ról. Ko ráb bi éle tünk e le nyo ma tai be le kény sze rül nek az 
al ko tás, az új ra al ko tás, az ér tel me zés, va gyis mos ta ni ön ma gunk szol gá la tá ba. 

* * *
Áll jon itt még egy tör té net: a csa lá di al bum ról; azok ról a me sék ről (és azok ról a csa lá dok
ról), me lye ket a csa lá di al bu mok konst ru ál nak; to váb bá ar ról, ho gyan hasz nál tam föl egy
szer ré gen a ké pe met, ami to vább él az is mé telt föl hasz ná lás ban, új ra meg új ra.

A csa lá di fo tó kat gya kor ta csa ta rend be ál lít va mu to gat ják: egy más után vo nul tat ják föl 
őket, a vá lo ga tás és a sor rend ugya nis épp oly fon tos, mint ma guk a ké pek. A tel jes egész ből, 
a so ro zat ból bi zo nyos ér te lem ben úgy áll össze a csa lá di tör té net, mint egy klasszi kus 
re gény  – a ké pek és így a raj tuk lát ha tó tör té nések kro no lo gi kus rend ben kö ve tik egy mást; 
bár a cik li ku san vissza té rő, leg je len tő sebb pil la na tok – szü le tés, ke resz te lő, es kü vő, nya ra
lás (eset leg ha lál eset) – in kább a szap pan ope ra mű faj ára em lé kez tet nek, mint sem a klasszi
kus el be szé lő for má ra. A fény ké pek föl hasz ná lá sá nak fo lya ma tá ban – fo tó zás, ki vá lo ga tás, 
ren de zés, be mu ta tás – a csa lád va ló já ban mind annyi szor új já te rem ti, lét re hoz za ön ma gát.

A csa lá di al bum a csa lád kul tu rá lis konst ruk ci ó já nak egy mo men tu ma. Nem vé let len, 
hogy a csa lá di al bu mok ha gyo má nyai – hogy mi ke rül be lé jük, és mi lyen el ren de zés ben – 
meg le he tő sen jól kör vo na la zot tak. Ha azon ban a csa lá di al bum al kot ja meg a csa lá dot, 
sa já tos for má ban és sa já tos mó don, ak kor ezen be lül a ma nő ve re zés nek is van te re, mint 
ahogy bár mely egyéb mű faj ke re te in be lül is van. Az em be rek a sa ját íz lé sük sze rint ér tel
me zik a csa lá di al bum „szabályait”.

Csa lá dom egyet len al bu ma jól pél dáz za ezt. Én ké szí tet tem nyolc éves ko rom ban; össze
gyűj töt tem né hány he ve nyé szett ama tőr fel vé telt, pár mű ter mi port rét és egyetket tőt apám 
mű vé szi nek mond ha tó kí sér le tei kö zül. Be ra gasz tot tam őket egy al bum ba, és mind egyi ket 
fel ira toz tam. Fi a tal ko rom el le né re jól is mer tem a csa lá di al bu mok ha gyo má nya it: ké pek 
ró lam, a szü le im ről, né hány ro kon ról és ba rát ról, mind idő rend ben. Az el ső ké pen klasszi
kus hasalababa póz ban fek szem a sző nye gen. Hat hó na pos va gyok raj ta.

A nyolc éves Annette pon to san „tud ta”, mi re va ló a csa lá di al bum. Ami kor össze ra kos gat
ta „sa ját” tör té nel mé nek mo za ik ját, egy szer re al kot ta meg egy csa lád és egy egyén tör té ne
tét, vagy még in kább egy csa lád tag tör té ne tét. A lét re ho zott tör té net hi ány ér ze tet is ki fe jez, 
és át hat ja a jó vá té tel vá gya. A hi ány pót lá sá ra így jön lét re egy „iga zi” csa lád, egy olyan 
csa lád, ami lyet a gye rek szü lei nem tud tak meg te rem te ni. Ez a csa lád tör té net nem es kü vő
vel kez dő dik, ha nem egy gyer mek szü le té sé vel. Az al bum nak az a cél ja, hogy ezt a kis ba bát, 
ezt a gyer me ket, az al bum ké szí tő jét be le he lyez ze a csa lád ba: hogy biz to sít son ne ki/ma gá
nak egy csa lá dot.

Most, ahogy el mon dom ezt a tör té ne tet, ér tel mez ni tu dom, ho gyan lát ta az a nyolc éves 
kis lány a ké pe ket, me lyek nek annyi fi gyel met szen telt. Ma ér tem azt a ké pet, a gyűj te mény 
egyik da rab ját – ugya nar ról a gye rek ről né hány év vel ko ráb ban ké szült port rét, amint ott be  
céz ge ti a te nye rén ülő ma da rat. Anyám ér tel me zé se er ről a port ré ról nem csak az én mos ta  
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ni ol va sa tom mal/ol va sa ta im mal  nem fér össze, nem egye zik az al bum be li kis lány szán dé
ká val sem, aki ma ga ké szí tet te el azt az al bu mot ma gá ról és vá gyott csa lád já ról.

Al bu mom, mely az „Em lé kek ös vé nye” cí met vi se li, szá mos ké pet tar tal maz ró lam mint 
ka ron ülő gye rek ről és mint to tyo gó ról az apám tár sa sá gá ban, alig akad azon ban olyan 
ko rai fel vé tel, me lyen az anyám mal va gyok lát ha tó. Le he tet len ki de rí te ni, va jon azért 
vane ez így, mert  nem ké szül tek ró lam és az anyám ról kö zös ké pek, vagy pe dig azért, 
mert azok a ké pek ki es tek a ros tán, ami kor össze vá lo gat tam az al bum hoz az anya got. Bár
mi le gyen is a ma gya rá zat, tény, hogy a gye rek el ső éve i ben az apa–lány kap cso lat elő tér
be ke rül az anya–lány kap cso lat ro vá sá ra. Aho gyan Harry ki hagy ta Bettyt Annetteről 
ké szí tett ké pé ből, ugya núgy je len ték te len sze rep jut ne ki a csa lá di al bum ban is. Vagy leg
aláb bis úgy tű nik, ez a tö rek vés ér vé nye sül: a ké sőb bi ol da la kon több ször sze re pel az 
anyám, bár ak kor is több nyi re nél kü lem. Mind két imén ti meg fi gye lés konf lik tus ról árul ko
dik: apám és anyám kö zött mi at tam, va la mint anyám és kö zöt tem a múlt „igaz sá ga” mi att. 
Min den igye ke ze tem ar ra irá nyult, hogy apám lá nyá vá tegyem ma ga mat. Anyám köz ben 
– az ödipuszi há rom szög iro ni kus ki csa va rá sa ként – egye dü li nem zőm ként pró bál ta föl tün
tet ni ma gát. Ez nem si ke rült ne ki ma ra dék ta la nul: ha az ő tör té ne te ki áll ta vol na az idők 
pró bá ját, most nem az enyé met ol vas nák.

Tör té ne te im ben a múlt és a je len fe szült sé ge lük tet. El mond tam, hogy a gyer mek azért 
ké szí tet te azt a csa lá di al bu mot, hogy ki fe jez ze fé lel me it és vá gya it, il let ve meg pró bál ja 
hely re rak ni őket; hogy fel szín re hoz za azt a tu dást, amely ről nem le he tett be szél ni. Ezek a 
csen dek, ezek az el foj tá sok je len nek meg az al bum ba írot tak ban, a ké szí tés fo lya ma tá ban és 
ma gu kon a fény ké pe ken. Az összes bi zo nyí ték ugya nazt ta nú sít ja: va la mi nem volt rend ben 
a csa lád ban. Olyan konf lik tu sok fe szül tek, me lye ket a kis lány nem ér tett tö ké le te sen, de 
va la mi lyen szin ten tu dott ró luk, és meg akar ta ol da ni őket. Egy csa lád tör té ne tet a he lyes 
idő rend ben szük ség sze rű en csak úgy le het el me sél ni, hogy az em ber meg old ja a rej télyt, és 
a je len ben fölismeri a múlt be li csa lá di konf lik tu sok ha tá sát.

Amint a nyo mo kat für késszük, és össze rak juk a mo za i kot, las san ként ki ke re ke dik egy 
össze füg gő tör té net a tö re dé kek – egy fény kép, egy fény kép al bum, né hány em lék – su gall
ta múlt lát szó la gos eset le ges sé gé ből és zűr za va rá ból. Egy össze füg gő tör té net, mely nem
csak a hall ga tót köt he ti le, ha nem – mi vel az ön meg va ló sí tás egy lép cső fo ka – leg alább 
idő le ge sen a me sé lőt is ki elé gí ti.

A csa lá di fény ké pek em lé ke zet ről és em lé kek ről szól nak: va gyis tör té ne tek a múlt ból, 
egy em ber cso port kö zös tör té ne tei kö zös múlt juk ról, és ez a cso port az em lé kek lét re ho zá sa 
ál tal ala kul olyan csa lád dá, ami lyet meg te rem te nek. A csa lá di fény ké pe zés ugyan ak kor 
üz let ág is, és kü lön bö ző kel lé kei – fény ké pe ző gép, film, az elő hí vás hoz szük sé ges hol mik, 
al bu mok – mind he lyet kap nak az em lé ke ze tünk ben. A csa lá di fény ké pek kel fog lal ko zó 
ipar ág vi dám em lé ke ket ígér és nyi tott be fe je zést – a csa lá di tör té ne tek nek bol dog elejük 
van, bol dog kö ze pük, és so ha sincs vé gük. A dol gok ter mé sze té ből adó dik, hogy az ígé re tek 
a jö vő be mu tat nak: az em lé ke ink, a tör té ne te ink  majd ezu tán ke let kez nek. Majd meg oszt juk 
őket, majd bol do gok lesz nek. A csá bí tás el len áll ha tat la nul hang zik. Ha ren del ke zé sünk re áll 
a meg fe le lő ké szü lék, meg te remt het jük a sa ját em lé ke in ket, rög zít het jük mind azo kat a pil
la na to kat, me lye ket meg aka runk örö kí te ni a jö vő szá má ra, vissza idéz het jük őket, és tör té
ne te ket me sél he tünk ró luk.

Fé nye sebb múl tat ígér nek ne künk a jö vő ben, ha még ma meg ra gad juk az al kal mat, és 
meg vá sá rol juk a hol nap em lé ke i hez szük sé ges nyers anya go kat. Ez a jö vő be he lye zett múlt, 
ez a nosz tal giaígé ret mind ig be le ka pasz ko dik, be le akar il lesz ked ni egy bi zo nyos tí pu sú 
narratívába – egy csa lád tör té net be, meg pró bál ja meg al kot ni azt a ma ga for mai sok fé le sé
gében. A be ígért tör té net té má ja, bár nem tel je sen sze mé lyes (vé gül is a fo gyasz tás tár sa dal
mi te vé keny ség), de min den kép pen a „ma gán élet ben” ke re sen dő, a ház tar tás ban és a csa
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lád ban. Mind ez nem új don ság a kul tú ra fi gye lői szá má ra. A fo gyasz tás ol da lá ról va ló 
meg kö ze lí tés azon ban egy még na gyobb kép nek csu pán egyet len sze le tét je le ní ti meg, a 
csa lá di fény ké pe zés fel hasz ná lá si for má i ról szó ló, hosszabb – és fel te he tő en ér de ke sebb 
– tör té net egy rész le tét.

Kü lö nös do log a vágy. Ha fel éb red, za bo lát lan ná és sok szí nű vé vá lik, még ha a fo gyasz
tás szol gá la tá ba fog ha tó is. Le het, hogy az ama tőr fény ké pé szet az üz let ág ál tal ígért hol na
pi, bol do gabb múlt előtt vág tat, le het, hogy mö göt te kul log; az is le het, hogy egé szen más 
irány ba tart, vagy el sem in dul. Ha meg néz zük, ho gyan hasz nál ha tók a csa lá di fény ké pek 
– mit csi nál nak ve lük az em be rek, mi u tán el ké szül nek –, a múlt és a jö vő, va la mint a ket tő 
kö zöt ti fe szült ség va la hogy úgy egyen lí tik ki egy mást, hogy a hang súly egy bi zo nyos jö vő
kép fe lé to ló dik el. Ez föl ka var hat ja a dol go kat, össze za var hat min dent  – eset leg hasz no san. 
Aho gyan több fé le kép pen ké szít he tünk fény ké pet, ugya núgy több fé le kép pen hasz nál hat juk 
fel őket. Az én ké pe im és az én tör té ne te im, még ha köz hely sze rű ek is, egye dül az enyémek, 
az a mód szer azon ban, aho gyan a ké pek től a tör té ne tek hez ju tok, bár kié le het.

Meskó Krisztina for dí tá sa
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