
De ha egy mûvészetelmélettel
foglalkozó forgatja az opust, az is
talál újdonságokat. Kezdve a histori-
kus kuriózumoktól, melyeknek
valódi jelentõségük volt a
maguk idejében, egészen a
fogalommeghatározások
és -konstruálások problé-
májáig.

A fordító pontos mun-
káján kívül két lényeges
mozzanatot feltétlenül
meg kell említenünk. Elõ-
ször is Szombathy Bálint
példás szerkesztõi munkáját, alapos-
ságát, ami azt eredményezte, hogy
(lehet hogy túlzás, de) a magyar
nyelvû változat jobbra sikeredett,
mint az eredeti. Mindezt alátámaszt-
ja a filológiai pontosság és a kép-
anyag igényes kivitelezése.

Másodjára a jelzésértékû borítót
szükséges kiemelni, melyet L. Si-
mon László (a kiadó vezetõje) terve-
zett, Haász Ágnes elektrográfiájá-
nak felhasználásával. Ezzel azt is ér-
zékeltetni kívánta, hogy az elmúlt
másfél évtizedben intézményesült,
mûvészi energiával egyre inkább töl-
tõdõ hazai elektrográfia e határmû-
faja jeles és nemzetközi szinten is
mérhetõ egyéniséggel (itt a többes
szám is indokolt lenne) rendelkezik.
Amibõl az következik, hogy a honi
történet kanyargós útja is megírható
lehetne, a politikai-ideológia fel-
hangok és �környülállások� idõsza-
kától (vagyis a nyolcvanas évektõl)
kezdve egészen a napjainkra jellem-

zõ esztétikai és intézményes fejlemé-
nyekig.

S itt gondolhatunk azon létezõ
lapok és szervezõdések jelenségére

és jelentõségére (Árnyék-
kötõk, Magyar Elektro-
gráfiai Társaság), amelyek
ezt a határmûfajt ápolják (s
nem eltakarják). Hozzá-
gondolva azt a folyamatot
is, amelynek keretében a
másolás mûvészete fokoza-
tosan virtualizálódik, ám
mégis megmaradnak azok

a vizuális munkák, ahol a techné jó
esetben az emberi kreációval és sza-
badsággal párosul.

S ha az elején azzal kezdtük,
hogy sokat tanulhatunk a kopírozás
mûvészetérõl Klaus Urbons köny-
vét forgatva, akkor most azzal fejez-
hetjük be, hogy még egyszer megis-
mételjük, ide másoljuk mindezt, jó
fény-másolatokat kívánva minden
olvasó-gondolkodó alkotónak.

BOHÁR ANDRÁS

(Fordította Szöllõsi Adrienne, Magyar
Mûhely Kiadó, 2005, 383 oldal, 3500 Ft)

HEMZÕ KÁROLY:

CCssaakk  lloovvaakk

Már Swift óta � ha nem régebbrõl �
tudjuk, hogy a lovak is emberek. Va-
gyis egy kicsikét jobb és nemesebb
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lás is fennmaradt, amelyeken a min-
dennapi élet (a munka � szõlõter-
mesztés, szüret, feldolgozás, vala-
mint a szórakozás � azaz az ivászat)
jellemzõ jeleneteit tanulmányozhat-
juk; ezekbõl is bõségesen válogatott
a szerzõ.

A kötet záró fejezetében közel öt
évszázad legnagyobb festõinek (Ar-
chimboldótól Caravaggión, Veláz-
quezen, Cézanne-on, Manet-n, Van
Goghon, Renoiron és társaikon át
egészen Dalìig) legszebb � szõlõs-bo-
ros � csendéleteibõl szemezgethe-
tünk. Örömünkre és lelki egészsé-
günkre.

L. SIMON LÁSZLÓ

(Fordította: Sárosdy Judit, 
Officina �96 Kiadó, Budapest, 2005, 
208 oldal, 8900 Ft)

KLAUS URBONS:

CCooppyy  aarrtt
Fénymásolás-mûvészet

Jelen sorok írójának mondhatni
könnyû dolga van, mivel a munkát
eredeti megjelenését követõen
(1991) már jócskán forgatta. Meg-
tanulva belõle azt, milyen elõzmé-
nyekkel és kifutási lehetõségekkel
rendelkezik a kopírozás mûvészete.
Az, hogy a helyzet mégsem ilyen
egyszerû, e határmûfaj jellegzetessé-
geinek köszönhetõ.

Ismét szembesülnünk kell azzal,
hogy a fénymásolás története jóval
korábban kezdõdött, mint azt honi
kultúránkban tudhattuk volna. S azt
is nyomon követhetjük, milyen ké-
séssel és miféle módon alakultak a
mi történeteink. Ráismerhetünk
azokra a technikai trükkökre, ame-
lyeket egykoron egyedinek véltünk,
s láthatjuk azt is, milyen elõnyök és
hátrányok származtak helyi lehetõ-
ségeinkbõl/korlátainkból.

De tovább is folytathatjuk a le-
hetséges felvetések sorát, amit pél-
dás alapossággal támasztanak alá
Urbons észrevételei. Itt elsõsorban a
technika szerepére kell gondolnunk,
amely mint esély tûnik fel. Nem kor-
látozódik arra, hogy tõlünk idegen
információkat, effekteket, hang- és
képmanipulációkat tárjon elénk, ha-
nem sokkal inkább egy korunkhoz
kötõdõ közvetítést jelenít meg. Így a
mûvészet horizontja is tágasabbá
válhat, hiszen látható, hogy az a bi-
zonyos autonóm eszközhasználat eb-
ben az esetben is tetten érhetõ.

Ha valaki mint alkotó veszi kezé-
be a könyvet, akkor történeti és tech-
nikai összefoglalások, tipológiák és
értelmezések sokasága mentén tájé-
kozódhat, de érzékelheti azt is,
mennyi tartalék rejlik ebben a határ-
mûfajban. Elég, ha csak a fotográfi-
át, a vizuális költészetet vagy az
egyre inkább elõtérbe kerülõ számí-
tógépes grafikát említjük, amelyek
eredõit rendre felfedezhetjük az
egyes munkák szemlélése során.
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