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* Az írás a Wessely An na és Dessewffy Ti bor ve ze té sé vel fo lyó Ke let-eu ró pai Kul tú ra ku ta tás ré sze ként ké szült 
el. A vizs gá lat so ro zat kö zép pont já ban a be vá sár ló tu riz mus kul tu rá lis moz za na to kat sem nél kü lö ző je len sé ge állt. 
Itt sze ret nék kö szö ne tet mon da ni For gács Pé ter nek és a Ma gyar or szá gi Pri vát Fo tó Ar chí vum nak a ku ta tás tá mo-
ga tá sá ért, Kar dos Sán dor nak se gít sé gé ért és a Kodolányi Já nos Fő is ko la azon hall ga tó i nak, akik az in ter júk el ké-
szí té sé ben részt vet tek.

1 Ezt a kí sér le tet Bugner Szil vi á val kö zö sen vé gez tük el.

Ke zük be ad tuk a gé pet

So kak szá má ra is me rős hely zet az, ami kor tu ris ták meg kér nek va la kit, hogy fény ké pez ze 
le őket. Ilyen kor a fény képe ző vá ros lakó ban nemrit kán olyan gon dola tok is meg fogal ma-
zód nak, me lye ket az el ké szí ten dő kép té má ja, a tu ris ta kinézete és a fo tó ap pa rá tus pa ra mé-
te rei váltanak ki. Eze ket a gon dola to kat per sze meg tartja ma gá nak. De va jon be le visszük-e 
gon do la ta in kat, vé le mé nyün ket, és tá gab ban: ér té ke in ket, vá gya in kat a má sok ról ké szí tett 
kép be?

Egy kí sér let ben bu da pes ti já ró ke lő ket kér tünk föl ar ra, ké szít se nek ró lunk ké pet kü lön fé-
le hely szí ne ken. Tér kép pel a ke zünk ben vél he tő en tu ris ták nak néz tek min ket, s mi vel ma - 
gya rul be szél tünk, va ló szí nű leg ma gyar tu ris ták nak.1 Ab ból in dul tunk ki, hogy a fo tó zás ra 
meg kért em be rek pon to san tel je sí tik a ké ré sünket, az az oly mó don fény ké pez nek le min ket, 
aho gyan a gé pet a ke zük be ad juk. Ez zel szem ben azt ta pasz tal tuk, hogy a meg kért sze mé-
lyek az ese tek mint egy fe lé ben vé gül nem azt a ké pet ké szí tet ték el, amely re a fel ké rés vo - 

Fény kép ak tu sok
Ama tőr ké pek a rend szer vál tás előtt és után*
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2 Ez zel kap cso lat ban lásd Bourdieu ta nul má nyát (Bourdieu 1990).

nat ko zott. A ké pek vég ső 
for má já ba ap ró vál toz ta tá-
sa ik kal ma guk a fény ké pe-
zők is be le szól tak. Az elő hí-
vott fo tók és a fény ké pe zés-
re meg kért sze mé lyek meg-
jegy zé sei alap ján úgy tű nik, 
különös jelentőséggel bír a 
ké pek hát te re – va gyis az a 
tárgy, táj kép, amely elé a 
le fény ké pe zett be áll. A 
meg kér te ket alap ve tő en két 
szem pont ve zet te. Fon tos-
nak tar tot ták, hogy jó meg-
vi lá gí tás ban le gyünk, ami 
itt annyit je len tett, hogy a 
nap ra áll junk, más részt 
pedig – mint em lí tet tem, a 
hely ze tek kö zel fe lé ben – a ké pek ké szí tői nem tar tot ták meg fe le lő nek az ál ta lunk vá lasz tott 
hát te ret, s ezért ar rébb te rel tek, „meg fe le lőbb” hát te rek elé. Leg több ször pél dá ul nem vol tak 
haj lan dók le fény ké pez ni min ket sza ka do zó óri ás pla ká tok vagy épít ke zés hez tar to zó kon té-
ne rek előtt, ilyen kor meg pró bál tak a hely ben el ér he tő leg jobb hát tér elé be te rel ni (pl. a 
Vö rös mar ty té ri Ger beaud elé, a Ba zi li ka mel let ti épít ke zés nél a Ba zi li ka épü le te elé stb.). 
Ami kor a kö zel ben több fé le hát tér is el ér he tő volt, a vá ros ké pi leg dí sze seb bet vá lasz tot ták 
(pl. a Fő vám tér nél a Burger King ét te rem he lyett a Vá sár csar no kot).

A kí sér let ből annyi te hát ki tűnt, hogy a fény ké pe zők szá má ra a hát tér ki fe je zet ten fon tos, 
nem le het „akár hol” ké pet ké szí te ni.2 Tu ris ta fény ké pe in ken mi ma gunk is (vél he tő en a tisz-
telt ol va só val együtt) kü lön fé le – né ha fur csá nak tű nő – hát te rek előtt mu tat ko zunk. A kí sér-
let alap ján föl me rül a kér dés: ha a hát tér olyan je len tős, hogy a má sok ról ké szí tett kép be 

írat lan sza bá lyo kat vi szünk 
be le, va jon mi lyen rend szer 
alap ján vá laszt juk ki sa ját 
ké pe ink té má it, mi lyen tár-
gyak, sze mé lyek elé, mel lé 
ál lunk be fény ké pe in ken? E 
dol go zat té má ját a rend szer-
vál tás előtt nyu ga ti tu ris ta-
uta kon ké szí tett ama tőr ké-
pek szol gál tat ják, me lye ken 
már rá né zés re is át üt a hát-
te rek más sá ga. A ta nul-
mány ban meg pró bá lom 
ér tel mez ni a fény ké pek – és 
fő képp a hát tér vá lasz tás – 
je len té sét, úgy, hogy az 
ama tőr tu ris ta ké pek ről szó-

 
replika88

1. kép

2. kép



 replika 89

3 Az elem zés alap ját ké pe ző negy ven in ter jút a szé kes fe hér vá ri Kodolányi Já nos Fő is ko la kom mu ni ká ció és 
ta nár sza kos hall ga tói ké szí tet ték: Hor váth Tün de, Braun Gab ri el la, Fábik Be á ta, Terbe Krisz ti na, Schmander Tün-
de, Né meth Be á ta, Szi li Edi na, Balassa Ju dit, Szemerei Zol tán, Kiss Or so lya, Ud va ros Ri ta, Malina Ma ri ann és 
Gás pár Györ gyi.

A Ma gyar or szá gi Pri vát Fo tó Ar chí vum ban mint egy négy száz olyan, tu riz mus té má jú ké pet te kin tet tünk meg, 
ame lyet a rend szer vál tás előtt ké szí tet tek. Kar dos Sán dor Horus ar chí vu má ban is si ke rült át néz ni csak nem száz, 
szin tén a tu riz mus sal kap cso la tos ké pet. Pél dá in kat a fo tó ar chí vu mok és az in ter júk nyúj tot ták.

ló meg ál la pí tá sok az ama tőr 
fény ké pek ál ta lá nos meg ér-
té sé hez is hoz zá já rul ja nak.

 A rend szer vál tás előtt a 
ma gyar tu ris ták nyu ga ti 
or szá gok ban ké szí tett fény ké-
pei – a fény ké pe zés „ha gyo-
má nyos” té mái mel lett (pl. 
hí res épü le tek, mű tár gyak stb. 
előtt ké szí tett fo tók) – szá mos 
jel leg ze tes ség gel bír nak.3 
Ves sünk egy pil lan tást pél dá-
ul az el ső fény kép re. A fo tón 
lát ha tó nő egy já ték bolt és 
egy zöld sé ges stand előtt áll-
va for dul büsz kén az őt ép pen 
fény ké pe ző – s a ké sőb bi 
né ző – fe lé. Va jon ké szül-

nek-e ma olyan fény ké pek, ame lye ken a sze rep lő bol tok, ki ra ka tok vagy – mint ezen a ké pen – 
na rancs és ba nán „tár sa sá gá ban” mu tat ko zik? A má so dik ké pen lát ha tó fér fi szin tén olyan té ma 
elé áll be (gép ko csi sza lon előtt el he lye zett pi ros au tó ra tá masz kod va), amely ma nap ság ne mi gen 
kur rens; ilyen hát tér előtt ma már rit káb ban ké szí te nek fény ké pet ma gyar tu ris ták nyu ga ti uta kon. 
Mit je len te nek ezek a ké pek? Mi ért ké szült olyan sok fény kép kü lön bö ző au to ma ták kö ze lé ben 
(banko ma tok, fény kép-au to ma ták [17. kép], ci ga ret ta au to ma ták [16. kép]), mi ok ból ké szül tek a 
bol ti ki ra ka tok, gyors ét ter-
mek elé be ál ló tu ris ták ké pei 
(3. kép), az ut cán, par ko lók-
ban, au tó sza lo nok kö ze lé ben 
le ka pott „au tós”, „mo to ros” 
fo tók vagy akár a busz ról (4. 
kép), a ha tár át ke lők ről (5. 
kép), re pü lők ről és re pü lő te-
rek ről szó ló „be ál lós” fény ké-
pek stb.?

A hát te ret vél he tő en va -
la mi lyen szim bo li kus ho za-
ma alap ján vá laszt ja ki az 
uta zó (lásd Bourdieu 1990: 
36); Paul Almásy sze rint 
pe dig a fény ké pek a tár sa da-
lom ban el fog lalt po zí ci ónk - 

 replika 89

3. kép

4. kép



 
replika90

4 Lásd az össze ál lí tá sunk ban kö zölt Flusser-in ter jút.
5 A szá mos stra té gia kö zül Dessewffy Ti bor és Hammer Fe renc pél dá ja: a ci ga ret ta már kák szűk vá lasz té kát a 

do há nyo sok a már kán be lü li kü lönb ség té tel lel kom pen zál ták (Dessewffy és Hammer 1997). Töb bek sze rint a pé csi 
szofi volt a leg jobb, majd a deb re ce ni és az eg ri szofi kö vet ke zett. Ugyan ilyen hi ány pót lás volt pél dá ul a na gyobb 
réz tar tal mú két fo rin tos ok gyűj té se, nyu ga ti áru há zi ka ta ló gu sok be szer zé se stb.

6 Er ről lásd a blokk ban kö zölt in ter jút Vilém Flusserral.

ról is szól nak (Almásy 
1990). Vilém Flusser is azt 
mond ja egy in ter jú já ban,4 
hogy a kép mint je len tő 
fe lü let kó dok sze rint el ren-
de zett szim bó lu mo kat tar-
tal maz. Va jon mi lyen szim-
bo li kus ho za ma van a ké pen 
lát ha tó zöld sé ges stand nak, 
a gép ko csi nak vagy an nak a 
szó ra ko zó hely nek, ahol 
má sok töl tik est je i ket, a 
bank épü let nek, ahol má sok 
for gat ják pén züket? Egé-
szen bi zo nyos, hogy a ké pek 
tar tal ma össze füg gés ben 
van a szo ci a lis ta or szá go kat 
jel lem ző hi ány je len ség gel s 
azok kal a stra té gi ák kal is, ame lyek kel a szo ci a lis ta ál lam pol gár meg pró bál ta pó tol ni a 
hi ányt.5 Ah hoz azon ban, hogy ér tel mez ni tud juk a ké pe ket, elő ször is tisz táz ni kell, ho gyan 
vá lik a kép je len tő vé, mit ne vez he tünk a kép je len té sé nek.

Kép és je len tés

Ami kor fény ké pek je len té se it ku tat juk, ál ta lá ban két fon tos prob lé má ba üt kö zünk. Roland 
Barthes sze rint a fo tó kód nél kü li üze net, he lye seb ben: fo lya ma tos, meg sza kí tat lan „kó dok-
ból” áll (Barthes 1984). Ugya nak kor Barthes rá mu tat ar ra is, hogy a fény kép je len té se it 
für kész ve leg alább két fé le „üze ne tet” kü lön böz tet he tünk meg: a denotált, az az a kó do lat lan 
ikonikus üze ne tet és a konnotált, va gyis kó dolt ikonikus üze ne tet (Barthes 1984). Az előt-
tünk he ve rő kép nek (le gyen ez pél dá ul az előbb em lí tett, zöld sé ges stand előtt ál ló nő ké pe) 
van egy részt egy „szó sze rin ti” üze ne te: lá tunk egy nőt, a hát tér ben na ran csot, ba nánt, egy 
bol tot – eze ket a je le ket úgy mond ant ro po ló gi a i lag meg ta nult ké pes sé gek alap ján lát juk. Ez 
a kép denotált üze ne te, vagy Erwin Panofsky ter mi no ló gi á já ban (lásd Wessely 1986) a kép 
ter mé sze tes ér tel me. Emel lett lé te zik a kép je le i nek egy kul tu rá lis kö tő dé sű cso port ja is, 
hogy tud ni il lik a hát tér ben lát ha tó bolt nem Ma gya ror szá gon van, ha nem va la hol „nyu ga-
ton” (mond juk, Auszt ri á ban), és a kép nem ma, ha nem nagy já ból a nyolc va nas évek ben 
ké szül he tett – ami a kép má sod la gos vagy kon ven ci o ná lis je len té se. A kép ből még az is 
ki ol vas ha tó, hogy a nő büsz ke ar ra, hogy a na ran csot ilyen „sza ba don” tud ta (vol na) meg-
vá sá rol ni, il let ve, hogy ak ko ri ban Ma gya ror szá gon (va ló szí nű leg) hi ány cikk volt a na rancs 
– ami a kép ben ső ér tel me vagy tar tal ma (Panofsky). Ez utób bi je len té se ket – mond juk így 
– kul tu rá li san va gyunk ké pe sek lát ni, ez a kép konnotált üze ne te. A konnotált üze net mind ig 
poliszémikus, az az a kép nek nem csak egy, ha nem több ol va sa ta is le het sé ges6 (bi zo nyo san 
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7 Lásd a be ve ze tő ben em lí tett kí sér le tet.

mást je lent pél dá ul an nak, aki még nem állt órá kig sor ba na ran csért vagy ba ná nért, mint 
an nak, aki töl töt te már ilyes mi vel az ide jét).

A ké pek kel kap cso la tos má sik fon tos ne héz ség az, hogy a fény kép – a port ré fest mé nyek-
hez ha son ló an – úgy ál lít, hogy ho mály ban hagy ja az ál lí tást te vő ki lét ét. Ki az, aki az adott 
(konnotált, ben ső) je len tést a kép be „be le vi szi”? A fény ké pe ző sze mély, aki le het, hogy 
pusz tán egy ad hoc fel ké rés ré vén vált kép ké szí tő vé,7 vagy az az em ber, aki a ké pen sze re-
pel, vagy csu pán ma ga az „ol va só”? Ez a bi zony ta lan ság el kü lö ní ti a fény ké pe ket más al ko-
tá sok tól (re gény, esszé, fest mény, ze ne, film, új ság cikk), és nyil ván ma gya rá za tot ad a 
fény kép mű vé szet ként va ló el is mer te té sé nek ne héz sé ge i re is. A je len írás szem pont já ból 
azon ban in kább az a lé nye ges, hogy ilyen kö rül mé nyek kö ze pet te ki fe je zet ten ne héz bár mit 
is ál lí ta ni a fény ké pek je len té se i ről, mert nem nyil ván va ló, hogy a (ki)je len tést ki te szi meg. 
Itt ér de mes utal ni Peternák Mik lós fény kép pel kap cso la tos fel fo gá sá ra (Peternák 1993). 
Sze rin te min den fény kép el sőd le ges üze ne te az a kap cso lat, amely a fény ké pe zés pil la na tá-
ban a ké szí tő és a le fény ké pe zett (sze mély) kö zött áll fenn. Ha ab ba a he lyi ség be, mely ben 
a tisz telt ol va só most épp ezt a szö ve get ol vas sa, hir te len be lép ne egy fény ké pész, és fény-
ké pe zés be kez de ne, ak kor – a hely jel le gé től és a fo tós tól füg gő en – az ol va só re ak ci ó já nak 
(e le he tet len) hely zet re még fi zi ka i lag ész lel he tő je lei is len né nek az el ké szült ké pen. Gri-
ma szol na, el dob ná ezt az ol vas mányt, és elő ven né ked venc klasszi ku sát, mo so lyog na stb., 
az az a le fény ké pe zett hely zet meg vál toz nék, he lyé be ez az új (ki e rő sza kolt) vi szony lép ne, a 
fény kép ről te hát el ső sor ban ezt a vi szonyt le het ne le ol vas ni. A zöld sé ges stand előtt ál ló nő 
már nem a na ran csot né ze ge ti, nem vá sá rol, mint – ta lán – tet te azt ad dig, ha nem fér je fe lé 
for dul va ar rébb lép, hogy a gyü mölcs és a ki ra kat is látszódjék, meg iga zít ja a ha ját, ru há ját 
stb. Va ló szí nű leg majd nem min den fény kép ké szí té si hely zet ilyen jel le gű.

Úgy gon do lom, hogy Alfred Schütz fe no me no ló gi á ja (Schütz 1984) nyújt ja a leg jobb 
ala pot ah hoz, hogy a peternáki ér te lem ben vett kap cso la ton ala pu ló fény ké pek je len té se it 
meg ért hes sük. Amagánjellegűképekazegyénéletrajzilagmeghatározotthelyzetére,élet
raj zi ho ri zont ja i ra utal nak. Az élet raj zi hely zet Schütznél mind ig ön de fi ní ció kér dé se 
(Schütz 1984: 178–191), a fény kép pe dig en nek az ön de fi ni á lás nak a le nyo ma ta. Így meg-
ért he tők azok a ké pek is, ame lye ken az em ber ép pen nem olyan kö rül mé nyek kö zött fény-
ké pez te ti ön ma gát, me lyek re büsz ke. Pél dá ul az a fi a tal, aki az Eif fel-to rony előtt ké szült 
fény ké pen gri ma szol va áb rá zol(tat)ja ma gát, egy olyan kul tu rá lis ho ri zon tot je löl ki ön ma-
gá nak, amely ben a „szent he lyek” előt ti fény ké pe zés meg ko pott cse lek vés. Eb ből a pers pek-
tí vá ból néz ve meg ért het jük azt is, hogy az em be rek mi ért vál toz tat ják meg vi sel ke dé sü ket a 
ka me ra je len lét ében, az az mi ért jo gos úgy be szél ni a ké pek ről, mint egy kap cso lat meg je le-
ní tő i ről. A ka me ra előt ti vi sel ke dés vál to zást az ma gya ráz za, hogy a le fény ké pe zen dő sze-
mély a fény ké pe zé si ak tus pil la na tá ra ki lép sa ját, élet raj zi lag meg ha tá ro zott hely ze té ből, és 
a né ző pont ok köl csö nös sé gé nek ge ne rál té zi sé vel (Schütz 1984) meg pró bál ja a kö ze lebb ről 
meg nem ha tá roz ha tó má sik szem szö gé ből néz ni ön ma gát.

Az 1. ké pen lát ha tó nő pél dá ul a zöld sé ges stand és a já ték bolt ki ra ka tá ban va ló el me rült 
né ze lő dést föl vál tot ta egy, a fény ké pe ző és a ké sőb bi né ző fe lé for du ló po zí ci ó val. Ez biz-
to sít ja szá má ra az esz mé nyí tés le he tő sé gét, hi szen az eset le ges ség, a spon ta ne i tás – mint 
Almásy ér vel (Almásy 1990) – a presz tízs vesz te ség koc ká za tá val jár. A sze rep lő a má sik ér -
té ke i nek meg fe le lő en és leg jobb szo ci á lis én jét mu tat va pró bál vi sel ked ni. A nő azok értékei 
szerint viselkedik – pél dá ul azért for dul a gép fe lé –, akik vél he tő en e kép né zői lesz nek 
(má sok, más tár sa dal mi cso port ba tar to zók ta lán ép pen a ka me ra fe lé for du lást ke rül nék el, 
ha nem ép pen a bolt előt ti fényképezkedést ma gát). Eb ben az ér te lem ben a fény kép kü lön-
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8 Itt is sze re pel nek ar chí vu mok ból szár ma zó fény ké pek, ezért is tesszük a raj tuk sze rep lő ket föl is mer he tet-
len né.

9 Va ló szí nű leg szin tén ér de kes len ne, ha egy, a be ve ze tő ben em lí tett hez ha son ló kí sér let ben össze pá ro sí ta nánk 
a fény ké pe zők cso port ja it a le fény ké pe zett re rá tuk mált hát te rek kel.

le ges kom mu ni ká ció. Kü lön-
le ges, mert „nyi tot tabb mű”, 
mint pél dá ul az írás, ugyan is 
a fény kép fo lya ma tos, meg-
sza kí tat lan kó dok ból áll, 
vagy Vilém Flusser ki fe je zé-
sé vel a szét te rü lő, szink ron 
in for má ci ót a né ző ol va sa ta 
te szi diakronná. Ugya nak kor 
a ké pek leg több je át megy 
egy, a fény ké pe ző, il let ve a 
sze rep lő ál tal nem el len őriz-
he tő pon ton is: az elő hí vó he-
lyen.8 A ké pek nyi tott sá ga 
te szi le he tő vé, hogy az el len-
őrzésünk alól kicsúszott
ké pek más kon tex tus ba 
ke rül ve az ál ta lunk szán dé-
kolt tól me rő ben el té rő je len té se ket is alá tá massza nak, le gi ti mál ja nak. Pél dá ul a Ford Sierrára 
tá masz ko dó nő ké pe (6. kép) két fé le ki ad vány ban, két, egy más nak el lent mon dó narratívát is 
ki szol gál ha tott vol na: „A ma gya rok kö zött is nép sze rű a Ford leg újabb tí pu sa”, vagy: „A né pi 
de mok rá cia el len sé gei: he do nis ta disszi dens ma gyar az NSZK-ban”. A fény kép „kü lön le ges” 
kom mu ni ká ció, mert míg a kom mu ni ká ci ós ak tus fel adó ja a fény ké pe ző sze mély, a köz lést 
be fo lyá sol ja a fény kép (il let ve a raj ta sze rep lő sze mély), va gyis a csa tor na is, mi köz ben nem 
le het pon to san meg ha tá roz ni a ve vők kö rét, tár sa dal mi cso port ját (bár le het rá jó tip peket ten-
ni). A fen tebb em lí tett szi tu á ci ó ban – ami kor az ol va só mel lett hir te len meg je le nik egy fo tós 
– te hát az zal ma gya ráz hat juk az ere de ti hely zet meg vál to zá sát, hogy a le fény ké pe zen dő sze-
mély meg pró bál ja úgy ala kí ta ni a ró la ké szü lő ké pet, hogy az egy kö ze lebb ről meg nem ha tá-
roz ha tó cso port szem szö gé ből néz ve is el fo gad ha tó legyen (vagy ép pen el fo gad ha tat lan, lásd 
gú nyo ló dós ké pek). Ha a le fény ké pe zen dő em ber tud ró la, hogy fo tóz zák, mind ig be in dul nak 
ezek az oly kor csu pán cse kély vál to zá sok kal já ró kom mu ni ká ci ós fo lya ma tok. Ez le het az 
egyik oka an nak, hogy mi, fényképnézők, kü lö nö sen ked vel jük az el le sett fény ké pe ket, mi vel 
azok hi te le sen áb rá zol ják a le fény ké pe zet tek vi lá gát, hi szen eze ket a fény ké pe ket nem kom-
mu ni ká ci ó ként ol vas suk. A ma gán jel le gű ké pe ken te hát az egyén élet raj zi hely ze té nek de fi ní-
ci ó ja, il let ve ho ri zont jai mu tat koz nak meg, sőt bi zo nyos ese tek ben a ké pe ken meg mu tat ko zó 
ön de fi ní ció mássalnemhelyettesíthetőcselekvésis.

A fen ti meg fon to lá sok mel lett utal ni sze ret nék ar ra, amit Schütz a tu dás tár sa dal mi ere-
de té nek ne ve zett. Esze rint az egyén a szü lők től, ba rá tok tól stb. nem csak azt ta nul ja meg, 
ho gyan de fi ni ál ja kör nye ze tét, ha nem azt is, ho gyan kell a cso port sze mély te le nül egy sé ges 
szem pont já ból el fo ga dott relevanciákkal tí pu sos kép ze te ket al kot ni, és ez zel össze füg gés-
ben a cso port tag ja i hoz ha son ló élet stí lust, élet mó dot stb. ki ala kí ta ni. Úgy gon do lom, ép pen 
azért ér de mes vizs gál ni a kü lön bö ző, pre fe rált  „hát te re ket”, mert ezek ben a „hát te rek ben” 
az egyes élet mód cso por tok a relevanciáikat je lö lik ki.9

A ta nul mány ele jén le írt kí sér let azt tá maszt ja alá, hogy ezek a me cha niz mu sok annyi ra erő sek, 
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10 Maár András volt segítségemre – amit ezúton köszönök –, aki édesanyja révén japán származású.
11 Em lé kez zünk csak vissza, mi cso da so ro kat pro du kált az el ső pes ti gyors ét te rem meg nyi tá sa, rá cá fol va ez zel 

„ter mé sze tes”, nyu ga ti, ra ci o ná lis ol va sa tá ra, hogy ti. a gyors ét te rem azért jó, mert ott gyor san le het en ni. A ta nul-
mány ban elem zett ké pe ken sze rep lő tár gyak leg több je ép pen azért vált jel leg ze tes hát tér elem mé, mert az uta zók a 
sa ját kul tu rá lis kö ze gé től el té rő kul tu rá lis je len tés sel ru ház ták fel őket.

hogy még a má sok vélt élet-
raj zi ho ri zont ja i ra vo nat ko zó 
elő fel te vé se ink is be fo lyá sol-
ják a róluk ké- szí ten dő ké pek 
ki me ne tel ét (még ak kor is, ha 
ide ge nek ről ké szül a kép). A 
hát tér te hát mint a ho ri zon tok 
meg je le ní tő je mű kö dik. El -
vé gez tük ugya nezt a kí sér le tet 
úgy is, hogy a fel ké rő sze-
mélyt a fény ké pe zők vél he tő-
en ja pán vagy ame ri kai tu ris-
tá nak néz ték.10 Ér -de kes 
mó don a ja pán tu ris tát a fel-
kér tek sok kal in kább vol tak 
haj lan dók ún. „rossz hát te-
rek” előtt le fény ké pez ni, mint 
a ma gyar pá rost. Őt le fo tóz-

ták pla ká tok előtt, kon té ne rek előtt, ál ta lá ban ke vés bé tö rőd tek az zal, mi lyen kép ké szül ró la, bár 
őt sem mind ig úgy fény ké pez-
ték le, ahogy a gé pet át ad ta. A 
ja pán tu ris tá val szem ben ta lán 
ép pen azért vi sel ked tek ke vés-
bé „ud va ri a san” (va gyis 
ke vés bé vet ték fi gye lem be a 
hát tér jel leg ze tes sé ge it), mert 
a ró la vélt ho ri zon tok ke vés bé 
szi lár dak, ke vés sé is mer tek és 
fő ként ke vés bé kö zö sek, s ez 
a nem tu dás vál to zott „nem tö-
rő döm ség gé” az őt áb rá zo ló 
fo tó kon.

Fény ké pek elem zé se kor 
te hát mind ig fon tos ki emel ni 
a má sik sze re pét. A meadi 
ér te lem ben vett má sik majd’ 
min den fény kép en je len van, 
le gyen az egy cso port, egy 
egyén vagy az ál ta lá nos má sik. Más élet stí lust, iden ti tást je löl ki ugya nis ma gá nak az, aki a 
Louvre előtt fény ké pez te ti ma gát, és mást az, aki a McDonald’s elé áll be a fo tón (3. kép). A 
McDonald’s ét te rem mint az iden ti tás tar to zé ka nyil ván más je len tést hor do zott a rend szer vál-
tás előtt, hi szen ak kor a vá gyott nyu ga ti jó lét jel ké pe le he tett.11 Ti pi kus fény ké pe zé si rí tus az 
ide gen relevanciákkal va ló já ték (role taking), mint pél dá ul a monte-carlói  
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12 A be ál lí tás fo gal mát tág ér te lem ben hasz ná lom: nem csak a kép ké szí tő jé nek te vé keny sé gét je len ti, ha nem 
a kép sze rep lő jé hez va ló vi szo nyát is.

Casino kö ze lé ben a Rolls-Royce mel lett va ló fényképezkedés (7. kép) vagy akár egy (amúgy 
ne he zen meg en ged he tő) ét ter mi fo gyasz tás le fény ké pe zé se (8. kép) is.

A meg va ló sí tó kép – fény kép ak tu sok

Bi zo nyos tí pu sú nyil vá nos ké pek – pél dá ul a rek lám ké pek vagy a po li ti kai cél lal ké szült fo tók – 
két ség kí vül nem pusz tán áb rá zol nak va la mit, il let ve va la kit, ha nem cse lek sze nek: ígér - 
nek (ké nyel me sebb éle tet, szebb jö vőt), ál lí ta nak („prak ti kus va gyok”, „ve lem hó dít hatsz”,  

„csa lád és ha za sze re tő 
va gyok”), cá fol nak („X igen is 
ta lál ko zott Z-vel, lám, itt a 
ké pen a fü lé be súg va la mit”) 
stb. Ilyen tí pu sú – meg va ló sí-
tó – ké pek kel a ma gán jel - 
le gű ké pek kö zött is ta lál - 
koz ha tunk. A sze mé lye ket 
áb rá zo ló ké pek nek csak a ki -
seb bik ré sze pusz ta áb rá zo lás, 
no ha a ké szí tők gyak ran 
hi vat koz nak ar ra, hogy ők 
csak a sze mélyt kí ván ták 
meg örö kí te ni (do ku men tál -
ni). A sze mé lyek „meg örö kí-
té se” ugya nis a leg rit káb ban 
tör té nik eset le ges kö rül mé-
nyek kö zött, mint hogy a leg-

több kép be ál lí tás ered mé-
nye.12 A ma gán jel le gű ké pek 
egy ré sze olyan, más sal nem 
he lyet te sít he tő ál lí tá so kat 
tesz, me lyek a le fény ké pe- 
 zett sze mély bel ső tu laj don sá-
ga i ra – az az élet raj zi hely - 
ze té re, élet raj zi ho ri zont ja i ra 
– vo nat koz nak, s me lye ket 
gyak ran nem „il do mos” ki- 
mon da ni: pél dá ul „kul túr - 
lény va gyok”, „la za va- 
 gyok”, „meg en ged he tem 
ma gam nak ezt a lu xus szál lo-
dát” (9. kép), „így vá sá rol hat-
nék” (10. kép) stb. Ho - 
gyan tesz így a kép? Barthes 
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13 Mint Annette Kuhnnak a vá lo ga tás ban kö zölt írá sa is mu tat ja, az, hogy egy kép mi lyen mó don va ló sít meg 
egy üze ne tet, konf lik tus for rás sá is vál hat. A je len té sek ki sa já tí tá sa ép pen azért le het harc tár gya, mert a ké pi ak tus 
adott eset ben a lé tün ket vagy a szá munk ra fon to sak lé tét kér dő je lez he ti meg (Kuhn 1998).

szó hasz ná la tá val él ve: kon no-
tál. A nyil vá nos kép ab ban 
kü lön bö zik a ma gán jel le gű-
től, hogy a köz éle ti kép re 
szán dé ko san ke rül nek a 
konnotált je len té sek, sőt a kép 
vol ta kép pen azok mi att jön 
lét re. A ma gán jel le gű fo tók ra 
vi szont bi zo nyos au to ma tiz-
mu sok ré vén ke rül nek a 
konnotált je len té sek: a hát te-
rek kul tu rá li san rög zült ki vá-
lasz tá si me cha niz mu sa in 
ke resz tül. A kis jacht mel lett 
ön ma gát fény ké pez te tő nő nek 
te hát nem kell ki mon da nia 
azt, hogy ő egy kül föl di uta zá-
si iro da szer ve zé sé ben (lásd a 

fel ira tot a ha jó ol da lán) egy nem min den ki szá má ra meg en ged he tő jacht úton vett részt, ezt ugya-
nis meg te szi he lyet te a kép (11. kép). A kép pel rá adá sul anél kül ál lít hat va la mit ma gá ról a sze rep-
lő, hogy an nak je len té se tú lon túl egy ér tel mű len ne. A 11. kép kép ki vá gá sá ból nem fel tű nő en 
ugyan, de lát szik az is, hogy a nő – és a fény ké pe ző – szá má ra fon to sabb ma ga a ha jó és a ha jón 
ol vas ha tó fel irat, an nak szim bo li kus ho za ma, mint a sze mély tel jes igé nyű áb rá zo lá sa.

Ezek kel a meg va ló sí tó ké pek kel szem ben áll nak az áb rá zo ló ké pek: ezek is ál lí ta nak 
ugyan va la mit a vi lág ról, de az be he lyet te sít he tő más cse lek vé sek kel. Áb rá zo ló pél dá ul az 
olyan kép, ame lyen nin cse nek sze rep lők, vagy ha van nak is, nem tud nak, il let ve nem akar nak 
tu do mást ven ni a kép ké szí tés ak tu sá ról. E gon do lat me net ből az is lát szik, hogy az áb rá zo ló 
kép, ill. a meg va ló sí tó kép ka te gó ri ái pu ha ka te gó ri ák. Ami az egyik kö zeg ben meg va ló sí tó, 
az a má sik ban le het áb rá zo ló tí pu sú kép, lásd pél dá ul a dol go zat tár gyát ké pe ző, rend szer vál-
tás előt ti ké pe ket, ame lyek je len té se má ra vagy a tá vo lab bi jö vő ben ere jét ve szít he ti. Az, 
hogy a kód fe le dés be me rü lé sé vel a meg va ló sí tó kép áb rá zo ló vá vál hat, föl ve ti azt a kér dést, 
hogy a meg va ló sí tó kép va jon pusz tán csak a konnotált je len tés ál tal vá lik-e meg va ló sí tó vá. 
Ész re kell ven ni, hogy nem min den konnotált tar tal mat köz lő kép meg va ló sí tó jel le gű; nem 
ilyen pél dá ul az a fény kép, ame lyen csak a Mona Lisa vagy ame lyen az an gol ki rá lyi gár da 
lát ha tó, no ha két ség te len, hogy eze ket a ké pe ket is kul tu rá lis kó dok sze rint ol vas suk, és ezek 
a kó dok fe le dés be is me rül het nek az idő vel. A meg va ló sí tó kép te hát olyan cse lek vést vé gez 
el, amely nem he lyet te sít he tő más sal, és az is lát szik, hogy ilyen né csak a ké szí tő, az áb rá zolt 
sze mély(ek) és a szem lé lő hár ma sá ban, az az a fény kép hasz ná la tá ban vá lik.13

A ké pek

A fen ti ér ve lés rend szer ből ki de rült, hogy a je len ku ta tás szem pont já ból azok a ké pek ér de-
ke sek, ame lye ken az uta zó ma ga is meg je le nik, az az nem fog lal ko zom a sze mé lyek nél kü li 
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táj- és vá ros ké pek kel. A sze mé lye ket is áb rá zo ló tu ris ta ké pek nek alap ve tő en há rom tí pu sa 
bon ta ko zott ki a rend szer vál tást meg elő ző fény ké pek vizs gá la ta alap ján:

• Az én va la mi más va gyok tí pu sú ké pek re jel lem ző, hogy a sze rep lő egy ide gen re le-
van cia rend szer rel ját szik, úgy tesz, mint ha egy má sik vi lág hoz, egy má sik mi li ő höz tar toz-
nék, de mind ezt tá vol ság tar tó iró ni á val te szi, va gyis tu da to sít ja a já ték jel le get. Szél ső sé ges 
faj tá ja en nek a kép tí pus nak az olyan kép, ame lyen a sze rep lő a fes tett kar ton test be csak a 
fe jét dug ja be („erős em ber”, „cow boy”, „ke zet fog tam Clin ton nal” stb.), eze ken a ké pe ken 
a tá vol ság tar tó iró nia nyil ván va ló. Szin tén ilyen az Au di Sza lon ban a ked venc ko csi mel lé 
mo so lyog va be ál ló lány ké pe (12. kép). Er ről a kép ről az is lát szik, hogy azo kat az au tó rek-
lá mo kat utá noz za, me lye ken 
len ge öl tö ze tű höl gyek kel 
pró bál ják a gép ko csi imá-
zsát emel ni (lásd a ko csi ra 
mu ta tó bal, il let ve a csí pő re 
he lye zett jobb ke zet, s ez út-
tal ne vegyük ész re, hogy az 
in ter júk alap ján az Au dik 
sze rel me sé nek tű nő lány 
strand pa pucs ban van). 
Ugyan csak ide gen rele van-
cia rendszerrel ját sza nak a 
Rolls-Royce gép ko csik mel-
lett fény ké pez ke dők is (7. 
kép). A monte-carlói Hotel 
de Paris előtt ké szí tett kép 
ugya nak kor ket tős jel le gű, 
hi szen a hát tér ben lát ha tó 
szál lo da és a monte-carlói 
au tó ver senyt idé ző, rek lá mok kal te li sza lag kor lá tok mi att a hát te ret jelentős helyként is 
ér tel mez het jük (lásd alább). Jel lem ző ezek re a ké pek re, hogy az alany a ka me rá ba néz, va la-
mint az, hogy ál ta lá ban fi zi ka i lag is érint ke zik a tárggyal (rá te szi a ke zét, meg érin ti, ne ki-
dől). A ké pek ből még is egy ér tel mű en ki de rül, hogy az a relevancia rend szer, amely be a 
sze rep lő lát szó lag be le he lyez ke dik, nem az övé, va gyis egy faj ta tá vol ság tar tás sal, iró ni á val 
mu tat ko zik va la mi más nak.

• Az élet for ma ké peken, avagy az „én va gyok va la hol” ké pe ken a sze rep lők tud nak ugyan 
a fo tó zás ról, sőt gyak ran ők ma guk ké rik fel a fény ké pe zőt, még sem for dul nak egy ér tel mű-
en a ka me ra fe lé, úgy tesz nek, mint ha bent ma rad tak vol na az ép pen fény ké pe zett hely zet-
ben. Ilye nek a ki ra ka tok előtt áll do gá lók ról, szál lo dai szo bá ban ol vas ga tók ról ké szült 
ké pek, és ké szül nek ilye nek presszó ban, bár ban, ét te rem ben stb. (8. kép). A bár ban ké szült 
be szél ge tést áb rá zo ló kép ből a né ző szá má ra egy részt ki de rül, hogy kül föl dön va gyunk (fel-
irat ok), más részt az is lát szik, hogy a be szél ge tők csak úgy tesz nek, mint ha spon tán fény ké-
pez ték vol na le őket, a hát tér ben ugya nis egy – vél he tő en – hely be li, új sá got ol va só nő a 
ka me rá ba néz ve le lep le zi ezt az igye ke ze tet. E ké pi ak tu sok sze rep lői au ten ti ku san pró bál-
ják be le he lyez ni ma gu kat egy olyan élet for má ba, élet stí lus ba, mely re büsz kék; ők te hát úgy 
tesz nek, mint ha az adott relevanciarendszer szá muk ra nem len ne ide gen – ho lott per sze ha 
va ló ban tö ké le te sen a sa ját juk len ne, nem fény ké pez nék le.

• Az énajelentőshelyen,avagy az „én ilyen va gyok” tí pu sú ké pe ken az ala nyok fél re-
ért he tet len mó don jel lem zik ma gu kat. Eze ken a ké pe ken a szereplők büsz kén je lö lik ki sa -
ját ér ték rend sze re i ket, s a fény ké pe ző, a ka me ra fe lé for dul nak. Ilyen an nak a kis jacht ra tá- 
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14 Az aláb bi táb lá zat ban eze ket a ké pe ket is az én va la mi más va gyok tí pus ba so ro lom.

 masz ko dó nő nek a ké pe, aki 
va ló szí nű leg uta zott is a 
jacht tal (s nem csak mel lé 
állt) (11. kép), ilye nek a 
kü lön fé le ne ve ze tes mű em-
lé kek kör nye ze té ben ma gu-
kat fény ké pe zők fo tói, a vic-
ces je le ne te ket pro du ká lók 
ké pe, vagy az olyan gép ko-
csik előtt fényképezkedőké, 
akik va ló ban utaz tak is a 
fel vé te len lát ha tó au tó val 
stb. Ilyen a ki ra ka tok előtt a 
ka me ra fe lé for dul va fény-
ké pez ke dők ké pe (te hát pél-
dá ul a ki ra kott na rancs és 
ba nán előtt le fo tó zott nő 
ké pe is, lásd még 10. kép), 

és ilyen a szál lo da előtt jól meg kom po nál va be ál lók ké pe. A 13. kép ből az is lát szik, hogy 
az épí té sze ti leg nem túl im po záns szál lo dá ból a há rom csil lag, va gyis a ho tel ka te gó ria fo-
ko za ta volt fon tos a fény ké pe ző és a be ál ló alany szá má ra, va la mint a ho tel mel lett ál ló, az 
ar chi tek tú ra és el he lye zés szem pont já ból je len tő sebb épü let meg a ten ger par ti sé tány („a 
ten ger kö zel sé ge”). A McDonald’sek, Burger Kingek és ál ta lá ban a gyors ét ter mek front ja 
előtt ké szí tett ké pek is e ka te gó ri á ba so ro lód nak. A 3. ké pen lát ha tó tár sa ság va ló szí nű leg 
egy kint élő pár ból (lásd: ku tya) és az őket meg lá to ga tó csa lád ból (fe le ség, gye rek és férj 
– lásd a férj ár nyé ka a ké pen) áll. A kép nyil ván azért ké szült, hogy meg örö kít sék ezt a ta lán 
mind két csa lád szá má ra fon tos kap cso la tot, az együtt lé tet, s eh hez vá lasz tot ták ki egy részt 
az ot ta ni köz le ke dés ben je len tős sze re pet ját szó bi cik lik tö me gét s a gyors ét ter met. E két 
utób bi kom po nens be he lye zi be le ma gát a ki lá to ga tó csa lád, a – ta lán a nyu gal ma sabb, de 
min den kép pen – más élet for mát je len tő ke rék pár ok kal és a jó lé tet is szim bo li zá ló 
McDonald’s ét te rem mel.

Az „én a je len tős he lyen” tí pu sú szi tu á ci ók ki for dí tá sá val le het azo kat a ne ga tív, vagy is 
ta ga dó jel le gű ké pe ket is el ké szí te ni, ame lyek épp a fény ké pe zett hely fon tos sá gát vagy az 
ilyen fény ké pek ere de ti sé gét kér dő je le zik meg. Ef fé le ké pe ket leg gyak rab ban fi a ta lok 
ké szí te nek, meg ta gad va szü le ik fo tók ban meg nyil vá nu ló iden ti tá sát. Ilye nek azok a fény ké-
pek, ame lye ken a sze mély va la ki mást mí mel ve, pó zol va áll be egy, az ál ta la kri ti zált cso-
port iden ti tá sát kép vi se lő tárgy, pél dá ul egy temp lom, a szál lo da vagy épp a busz elé.14

Ugya nazt a té mát te hát kü lön bö ző kép pen le het „föl dol goz ni”. Az Eiffel-to rony és a ki ra-
ka tok alap té má já ból a kö vet ke ző kép pen le het az egyes tí pu so kat elő ál lí ta ni:
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A háttér

A ké pek tí pu sa mel lett ter mé sze te sen ér de mes szám ba ven ni a ké pek té má it, va gyis a rend-
szer vál tás előtt a nyu ga ti uta kon ké szült fény ké pek hát te re i nek faj tá it.

A fen ti ek ből is ki tű nik, hogy a szo ci a liz mus idő sza ká ból szár ma zó, nyu ga ton ké szült 
ama tőr ké pek egyik köz pon ti ele me a vá sár lás sal kap cso la tos. Az zal, hogy a bol tok és a szu-
per mar ke tek lu xus cik ként, ki ál lí tá si tárgy ként tud ták pre zen tál ni a min den na pi tár gya kat, 
egy sze rű en sok kol ták a ke let-eu ró pai tu ris tá kat, akik egy olyan vi lág ból ér kez tek, ahol az 
áru vá sár lás ban a „van” vagy „nincs” két esé lyes játsz má já hoz szok tak. Így ta lán nem meg-
le pő, hogy a ki ál lí tás ként meg je le nő szu per mar ke tek kel kap cso lat ban is a mú ze u mok ál tal 
elő hí vott fo tó zá si kész te té sek mű köd tek. Szá mos kép ké szült te hát bol tok ki ra ka tai előtt 
(lásd 1., 10. és 14. kép), 
il let ve bol tok ban, be vá sár ló-
köz pont ok ban, be vá sár ló-
utcákban (15. kép). A 10. 
ké pen lát ha tó nőt pél dá ul 
va ló szí nű leg a ki ra kott dé li-
gyü mölcs esz té ti kus ha tá sa 
nyű göz te le, hi szen nem a 
bolt kö zép pont já hoz, ha nem 
a na rancs hoz áll kö zel – az 
én a jelentős helyen tí pu sú 
ké pen. A 14. ké pen vi szont a 
nő az ék szer bolt ki ra ka tát 
né zi, va gyis egy élet for ma-
ké pen áb rá zol tat ja együtt 
ma gát az ék sze rek kel, s a 
spon ta ne i tás ha tá sát a né ze-
lő dés köz ben csí pő re tett 
kéz zel erő sí ti.

Egy részt a vá sár lás, más részt a nyu ga ti élet for ma meg je le ní tés ka te gó ri á já ba so rol ha tók 
a gyors ét ter mek előtt ké szí tett ké pek, va la mint az ét ter mek ben, bá rok ban és ezek előtt 
ké szült fel vé te lek – me lye ket szin tén vagy élet for ma kép ként (8. kép), vagy éna jelentős
he lyen tí pus ként (3. kép) kom po nál tak meg a kép ké szí tők.
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Eiffel-torony Kirakat

va la mi más va gyok

élet for ma kép

jelentőshely,„ilyen
va gyok”

a sze rep lő pó zolt büsz ke-
ség gel áll a to rony előtt

a to rony lá bá nál ál ló sze-
rep lő nem a ka me rá ba néz

egész ala kos kép a to rony-
ról és a sze mély ről, a sze-
mély a ka me ra fe lé for dul

a sze mély úgy csi nál, mint-
ha ép pen be akar na lép ni a 
lu xus bolt ba

a sze rep lő csí pő re tett kéz-
zel a ki ra ka tot né zi

egész ala kos kép a ki ra kat-
ról és a sze mély ről, a sze-
mély a ka me ra fe lé for dul

14. kép
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 Szin tén a tá gabb ér te-
lem ben vett vá sár lás té ma-
kö ré be tar toz nak az „au tós”, 
„mo to ros” ké pek, bár ezek 
már – az előb bi cso port hoz 
ha son ló an – in kább so rol ha-
tók az élet stí lust, élet for mát 
rep re zen tá ló, s a raj tuk sze-
rep lő ket eh hez a lét for má-
hoz kö tő ké pi ak tu sok cso-
port já hoz. Eze ken a ké pe-
ken a sze rep lők ko mo lyan 
(ilyen va gyok) vagy vic ces-
ked ve (én va la mi más va -
gyok) utal nak ki ma guk nak 

egy olyan élet stí lust, ami-
lyen re vágy nak. Ha meg néz-
zük a 2. ké pet, lát szik, hogy 
az ide gen relevanciával va ló 
já té kot a kép sze rep lő je – ta- 
lán szin te au to ma ti ku san – 
rész le te i ben is pon to san mű- 
ve li. A pi ros Re nault mel lett 
ál ló fér fi moz du la ta i val – la -
zán zseb re du gott bal kéz és 
az aj tó fö lött a ko csi ra he- 
 lye zett jobb kéz („ép pen be -
szál lás előtt”) – a tény le ges 
au tó bir tok lás ké pét imi tál ja. 

A 6. ké pen lát ha tó nő is a 
ko csi ki lin csét fog ja, bár itt 
az is lát szik, hogy ő nem a 
so főr po zí ci ó ját mí me li já té-
ko san, ha nem az anyós ülés-
re „fog nem be ül ni”.

 Az au to ma ták tár sa sá gá-
ban ké szí tett fel vé te le ket 
nem so ro lom a vá sár lás 
té ma kö ré be, an nak el le né re 
sem, hogy el ső rá né zés re 
két ség kí vül ez a funk ció tár-
sít ha tó hoz zá juk a leg in-
kább. Az au to ma ták – ci ga-
ret ta au to ma ta (16.), fény-
kép-au to ma ta (17.), mér leg 
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15. kép

16. kép

17. kép
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15 A gon do la tot Wessely An ná tól köl csön zöm.
16 Ma gya ror szá gon a het ve nes évek vé gén és a nyolc va nas évek ele jén je len tek meg az el ső au to ma ták alul já-

rók ban, uszo dák ban stb. Mi vel azon ban csak na gyon ke vés volt be lő lük, a ve vő több nyi re üre sen ta lál ta őket.

(18. kép), bankomatok – a 
ké pek nek a szo ci a liz mus ból 
oda ve tő dött ké szí tői szá má-
ra nem pusz tán a fo gyasz tói 
ma ga tar tás más sá gá ra utal-
tak, ha nem fel te he tő en egy 
na gyobb fo kú sza bad sá got 
is meg tes te sí tet tek.15 Az 
au to ma ta ugya nis olyan 
szer ke zet, amely a vá sár lás 
ak tu sá ból ki ik tat min den fé le 
alá-fölérendeltségi vi szonyt. 
Ez a vi szony a rend szer vál-
tás előtt az ar ro gáns, a ve vő-
nek szí ves sé get te vő el adó-
val, ill. a ki szol gál ta tott 
hely ze té ben a pult alól elő-
ke rü lő hi ány cikk re áhí to zó 

ve vő vel volt leg in kább jel le mez he tő.16 A fény kép-au to ma tás fel vé te len a fér fi nem pusz tán 
azt mu tat ja be, hogy két per cen be lül el ké szü lő fény ké pe ket csi nál tat ha tott vol na (ha akart 
vol na), ha nem ma gát az or szá got is, ahol er re le he tő sé ge nyí lott – az Egye sült Ál la mo kat 
(zász ló, 17. kép). A 18. ké pen lát ha tó cso port nak csak a vi sel ke dé sé ből le het ar ra kö vet kez-
tet ni (s csak tü ze te sebb vizs gá lat után), hogy itt egy ut cai mé redz ke dés ké pét lát juk. A kis 
kom pá nia tag jai öröm mel hasz nál ják test sú lyuk meg mé ré sé re a ru ha bolt elé ki he lye zett 
au to ma tát. Az au to ma tás ké pek ese té ben a hasz ná lat kép ei, va gyis az élet for ma ké pek tűn tek 
jel lem zőbb nek.

A kö vet ke ző, ma nap ság rit kán elő for du ló hát tér tí pus a ha tár át ke lő (5. kép). Az or szág ha tár-
okon ké szí tett fel vé te le ket va ló szí nű leg szin tén a sza bad ság kér dé sé vel ma gya ráz hat juk. Ná lunk 
ugya nis olyan te rü let volt a ha tár (is), ahol az egyén el ve szí tet te az önál ló cse lek vés le he tő sé gét, 
ahol kor lá toz ták sza bad aka ra tát, hi szen min den fé le tor tú rák po ten ci á lis he lyei vol tak a ha tár át ke-
lők. „Nor má lis” gon dol ko dá sú em ber nek eszé be sem ju tott, hogy a ha tár ál lo má son épp úgy le het 
sé tál ni, vá sá rol ni, pénzt vál ta ni (ne tán fény ké pez ni!), mint má sutt, va gyis, hogy itt is ugyan olyan 
jo gai len né nek, mint má sutt. Ezért vá laszt ják so kan ké pe i ken hát tér ként a zöld me zőt vagy az 
aszfaltutat, ami nek csak a meg fe le lő „kontextualizálás” ad ja meg a he lyi ér té két. A ha tár át ke lős 
ké pek leg gyak rab ban az énajelentőshelyentí pus ba tar toz tak.

A re pü lő te re ken, a re pü lők kö ze lé ben ké szí tett ké pe ket (19. kép) egy részt a ha tár át ke lős 
ké pek hez so rol hat juk, más részt egy újabb nagy ka te gó ri á hoz: az uta zá si esz kö zök tár sa sá-
gá ban ké szí tett ké pek cso port já hoz. A fran cia gyors vo nat, a ha jó vagy a kis re pü lő mel lett 
ké szí tett fel vé te le ket szin tén le het ma gya ráz ni a sza bad ság kér dé sé vel, de ezek az esz kö zök 
össze füg gés be hoz ha tók a nyu ga ti jó lét tel is. Ezen a tí pu son be lül a bu szok kal va ló együtt-
fény ké pez ke dés volt a leg gya ko ribb. Azok, akik a vál tás előtt nyu ga ti tí pu sú busszal utaz tak 
nyu gat ra, leg több ször ké szí tet tek ma guk ról egy olyan ké pet, ame lyen ők áll nak a busz előtt. 
Sze re pel uta zá si esz köz (pl. Ikarus busz) más fény ké pe ken is, ezek től azon ban kü lön - 
böz nek a szó ban for gó ké pek, eze ken ugya nis csak két sze rep lő van: a busz és a sze mély(ek). 
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18. kép



 replika 101

A nyu ga ti (eme le tes, 
„légkondis”, té vés…) busz 
ak ko ri ban a jó lét be va ló be lé-
pés el ső, szim bo li kus lép cső je 
le he tett, azt mu tat ta, hogy 
va la ki egya zon szín vo na lon 
vett részt va la mi ben (je len 
eset ben egy uta zá son), mint a 
nyu ga ti polg árok. A 4. ké pen 
lát ha tó nő há ta mö gött ál ló 
bu szon lé vő fel irat – F.lli 
BUCCI Pesaro – szim bo li kus 
ho za ma nyil ván több volt, 
mint mond juk, az IBUSZ-é, 
amel lett, hogy az eme le tes 
busz előtt ké szí tett kép ele ve 
töb bet ért, mint egy egy szin tes 
előtt ké szí tett. A bu szos fény-
ké pek leg na gyobb részt az énajelentőshelyentí pus ba tar toz nak.

S vé gül szól ni kell ar ról a ka te gó ri á ról is, amely – át ala kul va bár, de – a je len le gi ké pek kö zött 
is gyak ran elő for dul: a szál lo dás ké pek ről (9., 13. kép). A szál lás hely meg mu ta tá sá val leg gyak-
rab ban ab ban, az itt ho ni tól el té rő, jobb élet szín vo nal ban he lye zi el ma gát az alany, amely ben 
át me ne ti leg élt, s mely re büsz ke. A szál lo da ugya nak kor ál ta lá ban an nak a nar ra tí vá nak a fon tos 
ré sze, ame lyet a ké pek ké szí tői a ké pek be mu ta tá sá val te rem te nek – bár tegyük hoz zá, a narratíva 
ál ta lá ban a ké pek ma gya rá zá sa nél kül is vi lá go san ér zé kel he tő.

Ilyen narratívát le he tett föl fe dez ni az egyik ri port alany ké pe i ben. Eze ken a ké pe ken egyál-
ta lán nem vol tak olyan tí pu sú hát te rek, ami lye nek ről ez a dol go zat szólt, a „be ál lós” ké pek 
ugya nis mind ig „kul túr ja vak” (szob rok, épü le tek, mú ze u mok) kö ze lé ben ké szül tek. Volt 
vi szont egy olyan kép, ame lyen a csa lád lát szott, amint egy park ban a pa don eszik a „ha za it”, 
il let ve egy olyan, ahol a sá tor és a Zaporozsec típusú autó volt lát ha tó a csa lád dal. A kér de zett 
el mond ta, hogy ő el ítél te azo kat, akik csak vá sá rol ni men tek ki nyu gat ra, akik „er re her dál ták 
azt az öt ven dol lárt”; ők vi szont lát ni akar tak, akár olyan „szen ve dés” árán is, hogy így esz-
nek, és ilyen kö rül mé nyek kö zött száll nak meg és utaz nak. Eb ből a pers pek tí vá ból úgy tűnt, 
hogy a ké pek sa já tos narratívája már ma guk ban a ké pek ben is meg je lent (csak ad dig nem 
volt nyil ván va ló), egy sa já tos szen ve dés tör té net a kul tú rá ért és a meg is me ré sért.

A ké pek so ro za tá ban meg nyil vá nu ló narratíva még erő tel jes eb bé vá lik az ál tal, ha al bu-
mok ba ren de zik őket. A ké pi ak tu sok ban ön ma gun kat, énképünket, csa lá dun kat konst ru ál-
juk meg, az al bu mok ré vén pedig még nyil ván va lób bá vá lik ez a konst ruk ció (lásd Annette 
Kuhn ta nul má nyát). No ha ilyen gyűj te ményt csak ke ve set lát tunk, meg koc káz tat ha tunk né- 
 hány meg jegy zést. Az olyan fény kép al bum ok, me lye ket ké szí tő jük a pusz ta sor ren di ség be -
ál lí tá sa mel lett egyéb el vek sze rint is meg szer keszt, a fény ké pek ér tel me zé si rá csa i ból emel-
nek ki pre fe rált ol va sa to kat, va gyis a szer kesz tő (gyak ran ma ga a ké szí tő) azt sze ret né, ha 
fény ké pei úgy vál ná nak fény kép ak tu sok ká, hogy a né ző ben egy bi zo nyos szán dé kolt ol va-
sa tot ér je nek el. Ezek be az al bu mok ba sok szor nem csak fo tók ke rül nek be, ha nem az uta zás 
más rek vi zi tu mai, a nya ra lás ki emelt pont ja it meg idé ző tár gyak is: ké pes lap ok, vo nat-, 
busz- és met ró je gyek, mú ze u mi be lé pők, sa ját raj zok vagy má sok raj zai, ét ter mi szám lák, 
tér ké pek (meg je löl ve a fon tos pon to kat), meg jegy zé sek, sőt akár olyan „fur csa sá gok” is, 
mint egy le pré selt vi rág, az al bum zá ró ol da lán kis vo na tot áb rá zo ló rajz „so u ve nir” cím ké-
vel. Ezek az al bum ba ra gasz tott tár gyak azért kü lö nö sen ér de ke sek és fon to sak szá munk ra, 
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19. kép
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mert – azon a nar ra tív több le ten ke resz tül, me lyet e tár gyak köl csö nöz nek a fény ké pek nek 
– a ké pek fent le írt – vol ta kép pen lá tens – funk ci ó ját (a fény kép ak tust) mint egy ma ni fesz-
tál ják, mi vel föl vál lal ják, nyil ván va ló vá te szik. Az egyik ilyen al bum ba pél dá ul a ké pek 
kol lá zsok, mon tá zsok ré sze ként ke rül tek be. Az egyik ol da lon az ut cát áb rá zo ló kép mel lé 
ét ter mi szám la ke rült, mel let te pe dig egy sa ját ké szí té sű rajz az olasz ét la pot ér tet len ked ve 
né ző uta zók ról. A szám la be ra gasz tás büsz ke gesz tu sa ki fe je zi, hogy a rend szer vál tás előtt a 
nyu gat ra uta zók mi lyen rit kán en ged het ték meg ma guk nak az ét ter mi fo gyasz tást. Az 
al bum ban a fény ké pek a tá gabb kép ré sze ként vál nak ké pi ak tu sok ká, a sze mély, csa lád, 
em be ri vi szo nyok lét re ho zó já vá.

Az in ter júk vi szony lag ala csony szá ma mi att ke ve set tu dunk mon da ni az újab ban, a rend-
szer vál tás után nyu ga ton ké szí tett ké pek ről. Egy részt lát szott, hogy nap ja ink ban a fen ti 
hát tér tí pu sok jó val rit káb ban for dul nak elő a ké pe ken. Má ra már leg töb ben sa ját ju ké vá tet-
ték a ré gen vá gyott tár gya kat, azok kul tu rá lis je len té se meg vál to zott, min den na pi kel lé ke ink 
ré szé vé vált. Ugya nak kor bi zo nyos tár sa dal mi cso por tok szá má ra ép pen most vál tak el ér he-
tő vé azok a ja vak, ame lyek re má sok a het ve nes-nyolc va nas évek ben még csak áhí toz tak – s 
ké szí tet tek ké pet „ve lük”. Azok ról az ala cso nyabb tár sa dal mi po zí ci ó jú em be rek ről van szó, 
akik csak a rend szer vál tás után ju tot tak ki tu ris ta ként nyu ga ti or szág ba. Őná luk meg fi gyel-
he tő volt, hogy ér zé ke lé sük bi zo nyos fo kig még a ré gi mó don mű kö dik, va gyis „kü lönb sé-
get” lát nak ott, ahol a nyu gat ra gyak rab ban uta zók már nem lát nak sem mit. Az egyik in ter-
jú alany, egy idősebb asszony – fény ké pét ma gya ráz va – pél dá ul a „nyu ga ti gép ko csi’” 
ki fe je zést hasz nál ta ma az 1991-ben ké szí tett fel vé tel kap csán (ak kor volt elő ször nyu ga-
ton), no ha e ki fe je zés so kak szá má ra ta lán már nem is lé te zik.

Az is lát szott, hogy azok, akik a rend szer vál tás előtt b árok, ét ter mek, gyors ét ter mek előtt 
fény ké pez tet ték ma gu kat (énajelentőshelyen),ma már bent ül nek a bá rok ban, ét ter mek ben, 
és élet for ma ké pe ket ké szí te nek – va gyis vá gya ik meg va ló su lá sá nak le he tünk szem ta núi.

A fény kép te hát nem pusz tán áb rá zol, ha nem cse lek szik. A je len ben te rem ti meg a múl tat, 
ér tel me zé sei, ol va sa tai egyé ne ket, csa lá do kat, tár sa dal mi vi szo nyo kat konst ru ál nak. Aki vel 
együtt fényképezkedem, az zal kö zös sé get vál la lok. A fény kép ak tu sok – mint Annette Kuhn 
ta nul má nyá ban is lát hat juk – gyak ran egé szen éles élet hely ze te ket is hor doz hat nak, csa lá di 
vi szá lyok, erő vi szony ok meg tes te sí tői le het nek. Küz dünk fény ké pe ink ér tel me zé sé ért, s 
ez ál tal ön ma gunk ért. A ké pek ta nul má nyo zá sa so rán te hát ta lán a cso por tok kö zös élet raj zi, 
tár sa dal mi ho ri zont ja it ér de mes ku tat ni, va gyis azo kat a jel leg ze tes hely ze te ket, hát tér ele-
me ket, ame lyek ben a (nem csak tu ris ta) fény ké pé szek cik li ku san hoz zák lét re tár sa dal mi 
vi szo nya i kat, a tár sa da lom fe lé mu ta tott én jü ket.
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