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Lassan másfél évszázada fordult a társadalomtu-
domány a mindennapi élet mediáltságának/mediati-
záltságának problémaköre felé. Ennél természetesen 
jelentősebb múltja van a képekkel való tudományos 
foglalkozásnak, igaz ugyan, hogy a vizualitás jelen-
ségére rákérdező munkák sokáig a képek létmódját 
magától értetődő, felül nem vizsgált kontextusok-
ban tanulmányozták. A képi mediálás, a képek hét-
köznapi használatának problémája e két kérdéskör 
metszéspontján fogalmazódik meg, és mára már 
jelentős szakirodalma van annak, amit gyűjtő-
szóval vizuális kultúrának nevezhetünk. A társa-
dalomtudományokban sorra jelentek meg az olyan 
részterületek, mint a vizuális szociológia, a vizuális 
antropológia, a vizuális tartalmat létrehozó médiu-
mok társadalmi technikatörténete, melyek számos 
globális hipotézist és részeredményt hoztak létre. Az 
itt bemutatásra kerülő két kötet tematikája e tudo-
mányos aldiszciplínákhoz kapcsolódik. Recenzióm 
keretei között nem lehet célom e folyamatok felvázo-
lása, mindössze három olyan kutatót emelek ki a ma-
gyar tudománytörténetből, akiknek munkái a bemu-
tatott két könyv előzményeinek tekinthetőek: Kunt 
Ernőét, aki a magyar etnográfi ában meghonosította 
a képi fordulatot, Bán Andrásét, aki a vizuális antro-
pológia tudományterületét tudatosan határolta körül, 
illetve Kolta Magdolnáét, aki a fénykép technikai 
médiumának magyar társadalomtörténetét írta meg. 
Ugyanakkor Blos-Jáni és Szalma munkái egy má-
sik tudományos irányzathoz is felzárkóznak. Ahhoz, 
amelyet az Erdélyi Múzeum-Egyesület Emberek és 
kontextusok sorozata hoz létre (Szalma Anna-Mária 
könyve a 10., Blos-Jáni Melindáé pedig a 13. a szériá-
ban, szerkesztők Keszeg Vilmos és Szikszai Mária), s 

amely tudatosan vizsgálja azt, hogy a különböző mé-
diumok milyen szerepet töltenek be az erdélyi népi 
(urbánus és paraszti) kultúra közegeiben.

Blos-Jáni Melinda könyve három erdélyi család 
privát fi lmgyűjteményének elemzésére vállalkozik. 
A három fi lmgyűjtemény az Orbán, a Haáz, illetve a 
Keresztes családokhoz kapcsolódik, s azoknak több 
generációját fogja át. Az első 1930-ban, a második 
az 1960–2000-es években, a harmadik pedig 1989 
és 2006 között keletkezett és mediális szempontból 
is sokféle, valamilyen vizuális médiumban létrejött, 
privát természetű, a családi emlékezethez, önmegje-
lenítéshez kapcsolódó forráscsoportot fed. 

Szalma Anna-Mária szintén három személyes 
fényképkorpusz feldolgozására vállalkozik. Az első 
B. I. 1925-ös, gyergyószentmiklósi születésű nőé, aki-
nek 750 fényképet tartalmazó gyűjteménye életidejét 
dokumentálja. A második H. E. 1938-as, mezőkeszüi 
születésű nő nyolcszáz fényképből álló korpusza, 
melynek sajátossága, hogy a néptáncmozgalomban 
is tevékenykedő tulajdonos magánszférájához, illetve 
„szakmai” életszférájához is kapcsolódik. A harma-
dik S. A. 1953-as születésű nő archívuma, aki a ko-
lozsvári központi fényképészeti laborban dolgozott, 
s így egy hivatásos fényképész többrétegű anyagát 
bocsátja a kutató rendelkezésére.

S ha már adott az Emberek és kontextusok so-
rozatcím, ebben az ismertetésben arra vállalkozom, 
hogy azokat a tudományos kontextusokat mutassam 
fel, melyek e két vizsgálat koncepcionális hátterében 
állnak, a kontextualizált embereket és családokat e 
tudományos szempontok ürügyén fogjuk látni egy-
egy villanásnyi időre. Pedig – bizonyítani fogom – a 
szerzőket az emberek érdeklik leginkább.

A megmutatás művészete és az élettörténet megmutatása
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A legeslegelső tudományos hívószó, mely e kö-
tetek ihletőjeként felmerül, az az, melyet a címben is 
felidéztem: Michel de Certeau arts de faire / cselek-
vés művészete kifejezését parafraze áltam a megmuta-
tás művészeteként, mely Lev Manovichnak köszön-
hetően a nemzetközi médiatudomány kontextusába is 
átkerült, s legutóbb a selfi city kifejezésbe átalakulva 
kortárs amatőr vizuális kommunikációs gyakorlatok 
leírására is alkalmassá vált. A megmutatás művé-
szetét általam tákolt fogalomként a családi vizuális 
önreprezentáció azon vizsgálati hagyományára alkal-
mazom, mely két fontos tudományos premisszával 
rendelkezik. Egyrészt elveti az eltömegesítő média-
környezet neofrankfurti iskolás elméleteit, melyek 
médiapesszimista megközelítésben leggyakrabban 
esszészerű, nem rendszeres empírián alapuló elem-
zésekben aggódtak a médiumok identitástól meg-
fosztó hatásai miatt. Másrészt viszont felzárkóznak 
a médiakörnyezetekben való viselkedés participatív 
fogyasztói gyakorlatainak birminghami iskolás értel-
mezéseihez. Ennek a vizsgálati hagyománynak kö-
szönhetően látunk rá arra, hogy a technomédiumok 
milyen használati szokásokat teremtenek. Blos-Jáni 
Melindánál erősebb az a kérdés, hogy az amatőr fi l-
mezés gyakorlatának elsajátítása, domesztikálása, 
terjedése milyen használói, felhasználói kreativitást 
hoz mozgásba. Szalma Anna-Máriánál – a médium 
elterjedtségéből kiindulva – erősebb az a kérdés, 
hogy a fénykép milyen viszonyban áll az élettörté-
nettel, „milyen tartalmi-formai sajátosságokkal ren-
delkezik az az egyéni élettörténet, mely (pusztán) a 
fényképekből olvasható ki?” (201). Mindkét kötet 
legfőbb erényének azt a kutatói alázatot tekintem, 
mely a barkácsolás köznapi gyakorlataira fogékony 
De Certeau-t is jellemezte: képesnek lenni a nem 
professzionális típusú médiakörnyezethez való vi-
szony mintázatainak megértésére. Ebben a megér-
tő gesztusban a beszélés néprajzának módszertana 
azonosítható: a két szerző egyének, családok pá-
lyaívében helyezi el az informatizálódás különböző 
fázisában létrejött fénykép- és fi lmgyűjteményeket, 
s vizsgálja azt, hogy a médiumok ezen elsajátítása 
milyen pózokat, viselkedésmintákat, kamerához 
való viszonyulásmódokat tett lehetővé.

A második fogalom a genealógia. Ezt a szintén 
francia teoretikusra, Michel Foucault-ra visszavezet-
hető kifejezést hozom most át a médiaelméleti viták 
területére. Az archívumok történeti paramétereiből is 
látható, hogy a kétszerhárom vizsgált családi archí-
vum vizuális önmegjelenítése leír egy olyan hosszú 
tartamú történetet, mely a tableau vivant-tól az egy-
előre a snapchatig terjedő idővonalon helyezhető el. 
E történet az én technomédiumok általi megmutatá-
sának históriája. A hosszú tartam előnye, hogy a mé-
diaarcheológia nézőpontja mindig a folytonosság el-
sődlegessége mellett érvel: amellett, hogy az egymást 
váltó, kettős, sokféle születéssel rendelkező médiu-
mok nagyon sokszor hasonló fejlődési utat járnak be, 
és különböző korokban egymással rokonítható igé-
nyeket elégítenek ki, egymással kontinuus használati 
logikákkal rendelkeznek. E kontinuitáselv kapcsán 
vethető fel kérdésként, mennyiben diszkontinuusak 
ehhez az ívhez képest az individualizációs folyamat 
betetőzéseként jellemzett Haáz Vince vagy S. A. fi lm-
jei. Érdekes egyébként megfi gyelni, hogy a két kuta-
tásban megmutatott folyamatok mennyire erősítik fel 
egymás következtetéseit, s mutatnak rá mindkét eset-
ben a harmadik vizsgálati korpusznál (melyek egyéb-
ként nem azonos generációhoz tartozó személyekhez 
kapcsolódnak) azonos típusú használati mintázatok 
megjelenésére.

A harmadik fogalomnál csalnom kell kissé. Két 
terminusra bomlik ugyanis ez a jelenségkör: Blos-
Jáni Melindánál az amatőr, Szalma Anna-Máriánál a 
mindennapi szavak tudományos kontextusai válnak 
erőteljessé. Mindkét fogalom viszont a kutatás tár-
gyaként választott korpusz elhelyezésével kapcsola-
tos. Az amatőr fogalmát egy olyan hármas viszony-
rendszerben lehet megérteni, melynek egyik pontján 
a professzionális és művészi ambíciójú, a tiszta esz-
tétika ihlette, erősen intézményesített médiahasznála-
tok állnak, a másikon pedig alkalmazott, márkázott 
környezetekbe illeszkedő alkotások. Erről a fi lm 
studies-tól a production studies-ig terjedő skáláról lép 
le a kutató akkor, amikor vizuális antropológiát vagy 
pontosabban, Blos-Jáni kötete és Jay Ruby kifejezé-
sével, a vizuális kommunikáció antropológiáját vá-
lasztja kutatási paradigmaként. Az amatőr fi lmezési 
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technikákat vizsgáló kötet megközelítésére termé-
kenyen hat a kutatónak a professzionális fi lmgyártás 
gyakorlataira való rálátása, hiszen a három család 
fi lmes archívumának értelmezésébe egyszerre játsza-
nak bele a privát fi lmek ihlette professzionális alko-
tások, illetve a nagybetűs fi lmtörténet korszakolási 
hagyományai, valamint a professzionális fi lm privát 
fi lmet ihlető formulái. Ezek az átjárási logikák e vizs-
gálat legizgalmasabb komponensei. Ugyane szem-
pont kapcsán érdemes kiemelni azt is, hogy mind-
három családi archívum konstituálódásában szerepet 
játszanak intézményépítési, professzionalizálódási 
szándékok: az EKE és a Tessár Teke Társaság polgári 
környezete, illetve a szakszervezeti fi lmklub, majd a 
magánvállalkozásként működő fi lmstúdió a kreatív 
médiagyakorlatok politikatörténeti aspektusaira is 
ráirányítják a fi gyelmet. A professzionalizálódás kér-
désköre határolja el egymástól Szalma Anna-Mária 
vizsgálatának tárgyait és kapcsolja össze a három, 
nagyon eltérő alapítástörténettel és használattal ren-
delkező fényképgyűjteményt a mindennapiság fogal-
ma mentén. A német történetírás Alltagsgeschichte 
fogalmából kiindulva a Gyáni Gábor által a magyar 
történettudományban is meghonosított mindennapi 
élet mint kutatási probléma indokolja a szerző azon 
meggyőződését, hogy a fénykép médiumát az élettör-
téneti narratíva megértésben lehet leginkább kama-
toztatni. Nála nem annyira a médiumokra fókuszál a 
kutatás, hanem arra, hogy az oral history és a fény-
kép milyen viszonyban áll egymással, vagy ahogyan 
leglényegretörőbben mondja: „Hogyan függ össze a 
képpel a ‘valóság’?” (52.) E vizsgálat erőteljesen ref-
lexió tárgyává teszi azt is, hogy a néprajzos praxis ho-
gyan változik a fényképtípusú forrásokból felépített, 
ún. „virtualizálódó” terep hatására. Szalma szerint 
egészen másképpen médiumhasználó a családköz-
pontú, a specialista és az utazó/útkereső archívumépí-
tő (e három fogalommal jellemzi a szerző a három 
vizsgált egyén profi lját).

A negyedik fogalom az archívum. Mindkét kö-
tetnek elszámolnivalója van az archívumképzés, 
az archívumlogika jelenségével. S ha már eddig 
végig francia teoretikusokra hegyeztem ki az elem-
zést, a rendszeresség kedvéért Blos-Jáni kötetére 

hagyatkozva Jacques Derridát is meg kell említe-
nünk az archívumképzés e családi gyűjteményekben 
tapasztalható poétikáját elemezve. Foucault hatal-
mi és hierarchikus archívumolvasatával szemben 
Derrida Blos-Jáni Melindának arra kell, hogy ellen- 
és demokratizált archívumként jellemezze a privát 
fényképek, fi lmek felhalmozását. A családok gyűj-
tőszenvedélyének és habitusának megértése mögött 
azonban az a tudás is tetten érhető a kötetben, mely 
az örökségesítéshez, e gyűjtemények intézményesí-
tett regisztrálásához, megünnepléséhez és kiállításá-
hoz kapcsolódik. Szalma Anna-Mária archívum- és 
korpuszfogalma képlékenyebb: nála a fényképgyűj-
temény képcsoportokra, rétegekre bontható. A gyűj-
temény poétikájánál itt reprezentativitása, empirikus 
értéke erőteljesebb szerepet kap.

A két szerző valószínűleg nem értene egyet e be-
mutatás a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek tár-
sadalomtudománya hívószavaira épített logikájával. 
Jogosan. Hiszen az említett fogalmak mellett fris-
sebb, aktuálisabb, a Kodak-kultúra, a vizualitás házi 
módjai, a home video, a home movie szakirodalmához 
kapcsolódó terminusok (reprezentáció, medialitás és 
intermedialitás, médiaarcheológia, nomád, újmédia-
kultúra, konvergencia stb.) joggal töltenek be kitűn-
tetett szerepet. Úgy látom azonban, e négy fogalom 
rajzolja ki leginkább a két vizsgálat problématérképét 
az értelemmel felruházandó jelenségek körét.

Társadalomtörténet, mindennapok története, 
média archeológia, vizuális kommunikáció antropo-
lógiája, szemio-pragmatikai kommunikációelmélet, 
konvergenciakultúra, mindennapi élet médiagyakor-
latainak vizsgálata, intermedialitás kutatása, újmédia-
gyakorlatok-vizsgálata – ezek azok a tudományos 
irányzatok és területek, melyek között Szalma Anna-
Mária és Blos-Jáni Melinda elemzései eltájékozód-
nak. Sűrű leírásaikban a médiumok használói szerző-
vé alakulnak, s a két kötet legizgalmasabb két fejezete 
kétségkívül az, melyben egyfelől a fényképezőgép 
által „szűrt, szabdalt, (újra)kerek(ített) világról” ol-
vashatunk, illetve másfelől mely a kameratekintet 
környezetét tekinti át a fotografi kusan pózoló gye-
rekektől a játékosan refl exív videókorszakig. Az ol-
vasóban folyamatosan érlelődik a kíváncsiság: egyre 
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többet és többet kíván megtudni ezekről a könyv so-
rán hozzánk egyre közelebb kerülő fényképhasználó 
nőkről, ünnep- és hétköznapjaikat megörökítő csalá-
dokról, akiket úgy kezdünk ismerni, mint a szerzői 
fi lmek alkotóit, hivatásos fényképészeket. Ez a köz-
elkerülés viszont abból a szempontból szükségszerű, 
hogy meg kell értenünk, milyen társadalmi, gazdasá-
gi, szocializációs feltételei vannak a fotós és amatőr 
fi lmes médiumhasználat kialakulásának, a szülők 
és felmenők végzettsége, neveltetése, a lakóhely és 
adottságai milyen szerepet töltenek be a fotózási, fo-
tógyűjtési, fi lmezési szenvedély kialakulásában.

Mindkét kötet struktúrája a társadalomtudo-
mányi disszertációk formai sajátosságait hordozza. 
Szalma Anna-Mária könyve hét nagyfejezetre és két 
nagyobb egységre oszlik. Az első egység a kutatás 
elméleti, módszertani és operacionális megalapozá-
sát tartalmazza négy fejezetben, a második egység-
ben a fényképkorpuszok olvasatai kerülnek sorra. 
A zárófejezetben olvasható az a kísérleti vizsgálat, 
mely a fényképarchívumot vizuális élettörténetként 
értelmezi, s mely e kutatás kétségkívül legfontosabb 
hozadéka. Blos-Jáni kötetének hat nagyfejezete a 
következőképpen strukturálódik: az első fejezet a 
privát fi lm fogalmát, kutatási tradícióit vizsgálja, 
a második viszont tágít a kutatási kérdésen, ami-
kor annak jár utána, hogyan kerülnek a médiumok 
privát használatokba, s a vizuális önreprezentáció 

médiumai milyen egymásmellettélést valósítanak 
meg. Más irányba tágít a következő egység, mely a 
családi médiagyakorlatok történeti stádiumait, az új 
technológiák családokba való bekerülését vizsgálja. 
Az 5. és 6. fejezet megy közel a vizsgálat tárgyához: 
a research design-t tartalmazó ötödiket a kutatás for-
rásait alaposan körüljáró és archívumtörténetet adó 
hatodik követi, hogy a hetedik kvalitatív elemzése 
a kameratekintet történetével feszes lezáró elemzést 
adjon. A könyveket hasznos, igényes mellékleteik 
miatt módszertani mintaként is érdemes fi gyelembe 
venni. 

Egyetlen dolgot sajnáltam csak a két kötet olva-
sása során, hogy e folyamatok elemzésében a literacy 
fogalma nem vagy csak nagyon érintőlegesen került 
elő. E fogalom az elmúlt három évtized vizualitás ku-
tatásának központi kategóriája, hiszen éppen annak 
megértésében lehet segítségünkre, hogy a kortárs, ké-
pek uralta társadalom milyen műveltségformákat kí-
ván meg, ír elő, s hogy e műveltségformáknak milyen 
előzményei lehetnek. Ez a két első rendszeres erdélyi 
kutatás a lokális multimediális vizuális műveltségről, 
s ezért is lenne fontos a műveltségszerkezet megérté-
sében kijelölni helyüket. E zárómegjegyzés azonban 
nem módosítja a zárszót: olvassák élvezettel, forgas-
sák haszonnal mindkét munkát, mert rászolgálnak a 
fi gyelemre.

Keszeg Anna

„Megengedem ö nmagamnak, hogy ismé t tü ndé rkert legyen”

Hubbes László Attila − Povedák István (szerk.): Már a múlt sem a régi… 
Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. 

Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT) Modern Mitológiakutató Műhely − MTA–
SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Bp. 2015. 289 old. (Vallási Kultúrakutatás Könyvei 18. − MAKAT–

Modern Mitológiakutató Műhely Könyvek 1.)

Szabó Miklós (1982) – kulturális antropológus, tanársegéd, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, miklos.
szabo12@gmail.com

A mindennapi kultúra felé forduló kutató azt a 
változatos módot hivatott feltárni, mellyel az egyé-
nek átélik, újraalkotják, megjelenítik a múltat az 

életük pillanatnyi jelenében. Vagyis a kortárs disz-
ciplína kapcsolata eltér a történeti antropológiától, 
mert az elmúlt események etnográfi ai feltárásán 
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