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A milicista halála mindent visz?
Szempontok és képelemzések Robert Capa 

fotóinak újraértékeléséhez

Idén ünnepeljük Robert Capa születésének századik évfordulóját. A 20. század egyik legjelentősebb fotósának 
életműve sajnálatosan korán, 41 éves korában lezárult, amikor egy vietnami hadszíntéren taposóaknára lépett. 
Sorsszerűen, hiszen két évtized alatt több földrész szinte valamennyi háborús övezetéből tudósított – többnyire 
az első vonalból. Kamerájával megörökítette a spanyol polgárháború eseményeit, a japánok kínai invázióját; ott 
volt a II. világháború észak-afrikai és európai hadszínterein: Olasz-
országban a szicíliai, Franciaországban a normandiai partraszállás 
első hullámában. Az előrenyomuló amerikai csapatokkal részt vett a 
franciaországi hadmozdulatokban; Párizs felszabadításától egészen 
Németország kapitulálásáig követte a háború eseményeit, közben 
megfordult Belgiumban, Dániában – és légideszantosként – Hol-
landiában is. A II. világháború után az első arab–izraeli, majd az 
indokínai háborús övezetekből tudósított – a szó szoros értelmében 
az utolsó leheletéig.

Az 1954-ben bekövetkezett fatális baleset végérvényesen lezárta egy 
nyughatatlan és szenvedélyes haditudósító életművét. Az azóta eltelt kö-
zel hat évtizedben Robert Capa elfoglalta az őt megillető előkelő helyet 
a fotótörténetben. Hat évtized viszont hosszú idő, különösen egy olyan 
művészeti ág történetében, amely maga is alig másfél évszázados múltra 
tekinthet vissza. Éppen ezért Robert Capa születésének centenáriuma 
és halálának közelgő hatvanadik évfordulója alkalmából időszerűnek 
tűnik, hogy friss szemmel és elfogulatlanul vegyük szemügyre a 20. 
század egyik legjelentősebb fotósának életművét. 

A magam részéről azzal kívánok tisztelegni Robert Capa emléke előtt, 
hogy nem az életét és műveit övező legendáriumot próbálom újabb adalé-
kokkal bővíteni, hanem éppen ellenkezőleg: arra akarok rámutatni, hogy 
ezek a legendák valójában kontraproduktívak voltak, hiszen pontosan az 
elfogulatlan, „a képet magát néző” befogadást és a tárgyilagos kritikai megítélést nehezítették meg. Meggyőződésem 
ugyanis, hogy egyedül és kizárólag a műközpontú elemzés az, ami bármely műalkotás tényleges esztétikai értékeinek a 
felismerését megalapozhatja. Éppen ezért a továbbiakban Robert Capa néhány – számomra legkedvesebb és módszer-
tani szempontból legizgalmasabb – fotográfi ájának tárgyilagos és műközpontú elemzésével megpróbálom felhívni a 
fi gyelmet alkotómódszerének néhány olyan sajátosságára, amelyek eleddig talán nem kaptak kellő fi gyelmet.

Szőnyi 
István

Robert Capa, a haditudósító
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Egy képlegenda nyomában

A Friedmann Endreként Budapesten született Capát már életében „a világ leghíresebb háborús fotósának” tartot-
ták – méltán, hiszen a spanyol polgárháború idején készített A milicista halála című képe már 1936-ban bejárta 
a világsajtót, és azóta is valószínűleg az egyik legtöbbet reprodukált fotográfi a. Bár a kép hitelességét sokan már 

ekkor kétségbe vonták, mondván: nem valódi do-
kumentumról, hanem „megrendezett, beállított” 
képről van szó, a szakmai közvéleményben mára 
az a vélemény vált uralkodóvá, hogy a kép valóban 
azt a pillanatot örökíti meg, amikor a milicista a 
halálos lövést kapta.

A milicista halála kétségtelenül a fotótörténet 
egyik legemblematikusabb fotója – egyúttal egyik 
legnagyobb rejtélye is. Mivel Capa munkásságá-
nak is egyértelműen leghíresebb képéről van szó, 
nemcsak kézenfekvő, hanem elengedhetetlen is, 
hogy ha a fotós jellegzetes alkotó módszerének 
titkait szeretnénk megfejteni, akkor vizsgálódá-
sunkat ennek a fotónak az elemzésével kezdjük.

A milicista halála című kép hitelessége azért 
vált ilyen kardinális kérdéssé, mert a sajtófotó 
műfaja legsúlyosabb etikai vétségének, a mani-
pulációnak a lehetőségét veti föl. Kevésbé szi-
gorúan és általános érvénnyel megfogalmazva 
a problémát: a kérdést úgy kell feltennünk, 
hogy egy fotó, amelyet műfaji sajátosságai és 
közzétételének módja egyértelműen és nyilván-
valóan a dokumentumfotó kategóriájába sorol, 
mennyire lehet előre megrendezett és beállított? 
A kérdés természetesen csak azokra a képekre 
vonatkozik, amelyeken emberek is szerepelnek 
az ábrázolt külső vagy belső térben, ám nyilván-
valóan nem portré igénnyel. Mivel Capa képe-
inek többsége – a viszonylag kisszámú portrét 
leszámítva – a dokumentumfotóknak ebbe a 
műfajába tartozik, a kérdésre adott válasz Ro-
bert Capa munkásságának egészére kiterjeszt-
hető érvénnyel bírhat.

Nos, ami A milicista halála című képet illeti, annyit már első pillantásra meg kell állapítanunk, hogy a 
képen látható tragikus jelenet fotográfi ai megörökítésének az esélye még a mai automatikusan fókuszáló és több 
nagyságrenddel gyorsabb kamerákkal is gyakorlatilag a nullával egyenlő. Hát még egy olyan felső fényaknás 

1. kép: A Milicista első megjelenése a VU címlapján, 1936. szept.23.
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Leicával, amellyel Capa a spanyol polgárháború éveiben dolgozott. Az egykori technikai feltételek mellett nem 
tűnik igazán „életszerűnek” egy olyan soktényezős konstelláció, amely esélyt adna egy ilyen, a pillanat törtrésze 
alatt bekövetkező és főleg nem várt esemény megörökítésére, különös tekintettel a fotós és a fényképezőgép 
„objektív” reakcióidejeinek korlátaira. Ez a szituáció a mai sportfotózás műfajához áll a legközelebb – azzal a 
nem elhanyagolható különbséggel, hogy ehhez speciális és extra gyors gépre van szükség. És akkor még nem 
beszéltünk az esemény bekövetkezésének váratlanságáról.1

Ha valakit nem győzne meg a fotográfi ai praxissal szemben támasztott „életszerűségnek” a követelménye, an-
nak a kedvéért – Mórocz Csaba jóvoltából (2010) – mellékelem a címlapját annak az újságnak, amelyben először 
megjelent A milicista halála (1. kép). Pontosabban – mint a képen látható – nem is egy, hanem mindjárt két milicista 
halálának is szemtanúi lehetünk, ami nem igazán erősíti a szituáció életszerűségét. 

Mivel a domboldal és a felhők formája tökéletesen azonos mindkét felvételen, egy dolgot biztosan állíthatunk: 
a két fotó ugyanazon a helyszínen és lényegében ugyanabból a nézőpontból készült. Ebből a tényből kiindulva a 
két kép létezésének puszta ténye logikailag két feltételezést tesz lehetővé: 1. Ugyanaz a milicista szerepel mindkét 
fotón, eltérő időpillanatban megörökítve. 2. Ugyanazon a helyszínen két különböző milicista halálát sikerült egymás 
után, mintegy sorozatfelvétellel elkapni.

Mivel a két katona ruházatának tónusa, mozgásának íve, a fegyver tartásának iránya annyira eltérő, hogy a 
két képen nyilvánvalóan nem ugyanazon személy időben egymásra következő mozgásfázisainak a kimerevítését 
láthatjuk, ezért az első feltételezést egyértelműen kizárhatjuk.

A második feltételezés csak két újabb feltétel egyidejű teljesülése esetén lehet igaz: ha
a) az ellenség mesterlövésze(i) ugyanazon a helyszínen, közel egy időben valóban kilőtt(ek) két milicistát;
b) Capa ugyanazon a helyszínen és közel egy időben mindkét halálos sebet kapott milicista elestét meg tudta 

örökíteni. Elvileg és logikailag természetesen egyik feltétel, sőt akár mindkét feltétel egyidejű teljesülése sem zárható 
ki, de gyakorlatilag külön-külön is a csodák birodalmába tartoznak, hát még együttes teljesülésük feltételezése esetén.

Némiképp gyengíti a fenti, többszörösen csodaszámba menő „együttállás” egyidejű teljesülésének valószínű-
ségét, hogy az azonos helyszín és nézőpont ellenére egyik képen sem látható a „másik” milicista is, „akár élve, akár 
halva”. Erre a tényre alapozva logikailag egyetlen lehetőség marad: Capa ugyanazon a helyszínen, közel egy időben, 
két – ruházata alapján – különböző milicistát fotografált le különböző pózokban. Ám az, hogy bármelyiküket is 
halálos fejlövés vagy bármilyen sebesülés érte volna, illetve hogy annak következtében zuhanna a földre vagy a föld 
felé, a két kép összevetésével felvázolt fenti logikai gondolatmenet alapján egyértelműen kizárható.

Ha így van, márpedig így van, akkor a két kép puszta tényéből levezethető módon már csak egyetlen logikai-
lag védhető lehetőség marad. Mégpedig az, hogy „előre megrendezett és beállított” jelenetekről van szó, amelyek 
egyáltalán nem egy (vagy két) milicista valódi halálát örökítik meg, hanem azokat a pillanatokat, amelyekben két 
különböző milicista – több-kevesebb átéléssel – színpadszerű alakítással mintegy „eljátszotta” a saját halálát, amit 
Capa megörökített. Kétségtelen, hogy a két jelenet közül egyértelműen a később emblematikussá váló kép a hatáso-

 1 Ennek a soktényezős együttállásnak a valószínűségét jottányival sem növeli az a nemrégiben előkerült hangfelvétel, amelyen 
Capa úgy emlékezik vissza ennek a fotónak az elkészítésére, hogy ő sem látott a megörökített eseményekből semmit, tekintve, hogy 
csak a lövészárokból a feje fölé emelt fényképezőgéppel, mintegy vaktában exponált. A valószínűség-számítás tudományának mai 
állása szerint egy ilyen újabb véletlenszerű mozzanat nemhogy növelné az egyébként is a nullához konvergáló konstelláció valószí-
nűségét, hanem csak tovább csökkenti, bár erről matematikailag értelmetlen beszélni. Ehhez képest apróság, de nekem az is furcsa, 
hogy a képen lövészároknak híre-hamva sincs.
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sabb: éppen azért, mert a szerepét egyébként is hatásosabban alakító milicistát még az eldőlés pillanatában sikerült 
lencsevégre kapni, míg a földön fekvő milicista mozdulatából hiányzik ez a látványos dinamika: ő már csak a földön 
fekve próbál valamilyen – általa elképzelt haláltusára emlékeztető – erőltetett mozdulatot tenni a puskájával. Az is 
vitathatatlan, hogy kettejük közül a világos inges milicista nyújtott látványosabb és meggyőzőbb alakítást. Ez még 
akkor is így van, ha szerintem túlságosan teátrálisra sikerült a mozdulata, különösen a puskát tartó kéz íve, iránya 
és dinamikája nem igazán „halálszerű”, ha szabad így kifejeznem magam. Nem igazán indokolt, hogy a puskát 
tartó kéz ilyen széles gesztussal lendüljön hátra, és hogy a puskát ilyen szögben tartsa el magától valaki, akit éppen 
fejlövés ért. Azt viszont nem kell különösebben bizonygatni, hogy kompozíciós szempontból nagyon is hatásos ez 
az elrendezés: látszik, hogy egy nagyon tudatosan komponáló, igazi művészi érzékkel és formakultúrával rendelkező 
fotós instruálta az alkalmi statisztát. Egy olyan fotós, aki még arra is ügyelt, hogy a milicista árnyékának vonala és 
a puska sötét foltja formailag olyan szépen összekapcsolódjon a képen. 

Akinek netán még mindig kétségei lennének a tekintetben, hogy itt egy nagyon tudatosan megrendezett és 
beállított jelenetről van szó, amelynek az volt a célja, hogy egy művészileg megtervezett, hatásos kép optikai mo-
dellje legyen milicistástól, domboldalastól, felhőstől és puskástól, annak felhívom a fi gyelmét, hogy Capa számos 
– nyilvánvalóan előre beállított – képén ugyanilyen kompozíciós céllal, „a legjellemzőbb nézet” elvének megfelelő 
beállításban és szembeszökően formalizált mátrixban rendezi el a fegyvereket mint a háborús kontextus felidézésére 
leginkább alkalmas vizuális motívumokat.

Ennek a megállapításnak az érvényessége könnyen ellenőrizhető: nem kell hozzá mást tenni, mint elfogulatlanul 
és friss szemmel tanulmányozni Robert Capa képeit. Természetesen nemcsak a közismert és emlékezetes darabokat, 
hanem érdemes módszeresen végighaladni a Capa életművét átfogó módon bemutató reprezentatív válogatáson.2

Nos, az itt található nagyszámú fotó – kompozíciós szempontú – áttekintése alapján csak megerősíteni tudom 
Mórocz Csaba tanulmányának egyik fő tételét, mely szerint „[m]int tucatnyi más Capa-fotó, úgy A milicista megren-
dezett volta is immár tény” (uo.). A képek jellegzetes és ismétlődő kompozíciós „fogásainak” felismerése és tipizálása 
alapján – ami egy önálló monografi kus igényű tanulmány tárgya lehetne – mindössze azzal kell kiegészítenem az 
idézett tételt, hogy nemcsak „tucatnyi más Capa-fotó” tartozik a „megrendezett” kategóriába, hanem – horribile 
dictu – az eddig feltételezettnél jóval nagyobb a számuk. 

Mielőtt bárki is dehonesztáló, negatív értékítéletként, netán normatív kategorikus imperatívusz érvényesítése-
ként értelmezné az állításomat, amellyel úgymond Robert Capának a fotótörténetben betöltött szerepét és jelentő-
ségét próbálnám kisebbíteni, sietek leszögezni, hogy ebben a megállapításban ilyesminek nyoma sincs; mindössze 
a vizsgálódásaim alapján számomra egyértelművé és nyilvánvalóvá vált tényeket rögzítettem. Annál is inkább, 
mert ebben a tekintetben is tökéletesen egyetértek Mórocz Csabával, aki így folytatja: „De felróhatjuk a fotográ-
fusnak, hogy felvétele manipulatív? Vádolhatjuk azzal Capát, hogy elsősorban a képzeletre, mi több, a kollektív 
képzeletre kíván hatni? Csak azért, mert tetten értük, hogy a kép csak »olyan, mintha«, visszautasíthatjuk, hogy 
ez az ikonikus fotó végül is saját énünk mélyébe kalauzoljon bennünket? Vajon csalódottan kellene néznünk ezt a 
fényképet, tudva azt, hogy valaki egy háború kellős közepén – valójában annak szünetében – talán tehetetlensége 
vagy tanácstalansága jeleként – nem a harcok kétségtelenül lezajlott véres valóságát tárja elénk, hanem minderről 
egy dramatizált történetet mesél?” (Uo.)

 2 A tanulmány valamennyi képének forrása – kivéve a VU egykorú címlapjának reprodukcióját, amelyet Mórocz Csaba publikált 
először hivatkozott írásában – az alábbi honlap: http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_
VForm&ERID=24KL535353.
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Természetesen nem – válaszolom a költői kérdésre. Mindössze arról van szó, hogy ne csapjuk be magunkat és 
egymást, és annak lássuk ezt az emblematikus fotót (és a többi megrendezett társát), ami, nem pedig annak, ami-
nek „el akarják adni”. Ahogy Mórocz Csaba fogalmaz: „a fotó egyetlen és kizárólagos olvasatát kínálják, kiskorú 
»képfogyasztóként« kezelve bennünket. Elhallgatva a fotó történetét, egy valószerűtlen és utópisztikus fotográfi ai 
bravúrt ajánlanak, óvatosan elkendőzve Capa kivételes narrációs képességét.” (Uo.)

Nos, pontosan itt van az „esztétikai” kutya elásva. Bár Mórocz Csaba tanulmányának további részében nem 
fejti ki részletesebben az itt exponált fotóesztétikai problémát, ám nagyon pontosan tapint rá a lényegre. Nevezete-
sen arra, hogy sajnálatos módon éppen a jelenleg is uralkodó szakmai felfogás az, amely élen jár abban, hogy e kép 
legfőbb értékének egy esztétikai szempontból tökéletesen irreleváns, ma úgy mondanánk: bulvárízű „fotográfi ai 
bravúrt” tesz meg, amely így nemcsak önértékű esztétikai kategóriává lép elő, hanem teljesen elhomályosítja még 
ennek az ikonná vált képnek a valódi értékét is: a döbbenetes hatású narratív kompozíciót. Sarkosan fogalmazva: 
A milicista halála nemcsak azért válhatott emblematikus képpé, mert úgymond „Capa szinte mágikus jelenlétének, 
ügyességének, tudatosságának fotografi kus gyümölcse”, amelyen sikerült lencsevégre kapnia a halál pillanatát, 
hanem azért, mert egy olyan hatásos kompozíciót alkotott, amely formailag is alkalmas volt arra, hogy a nézőben 
meggyőző és elhitető erővel keltse ezt a sokkoló illúziót.

Ez az állítás is könnyen ellenőrizhető. Módszertani ellenpróbaként elegendő összehasonlítani a „másik” mili-
cista halálát „dokumentáló” fotóval, amelynek kompozíciója hatásosságban össze sem hasonlítható a „fotográfi ai 
bravúrral” megörökített jelenet drámai erejével. Nem véletlen, hogy a kettő közül melyik válhatott emblematikus 
fotóvá. A „fotográfi ai bravúr” (a milicista állítólagos halálának megörökítése) elvben (vagyis ha a legenda igaz len-
ne) mindkét képen megvan – csak a kompozíciójuk különbözik. Magyarán: az egyik művészi erejű, láttató erővel 
bíró fotó, míg a másik mindössze egy nem megfelelő mozgásfázisban elkészített werkfotóként érdemelhet említést, 
amely legfeljebb azt dokumentálhatja, hogy azon a napon, azon a dombon hogyan zajlottak A milicista halálának 
próbafelvételei.

A bulvárjelleg diadalának egyébként az az egyértelmű bizonyítéka, hogy a kép keletkezésének sztorija fontosabbá 
vált magánál a képi történésnél (a szegény milicista halálánál),3 a „fotográfi ai bravúr” pedig mintegy esztétikailag 
is relevánsabb mozzanat lett, mint maga az igen erős érzelmi reakciót kiváltó kompozíció. Jóllehet a kép hatásme-
chanizmusának a nézőre gyakorolt hatása esztétikai szempontból semmit sem változik, ha a felvétel állítólagos 

 3 És akkor még nem is említettük a tragikus esemény kegyeleti aspektusát. Vagyis azt, hogy szegény milicista személyazonos-
ságának beazonosításával évekkel később kellett megpróbálkozni, tekintve, hogy az első megjelenéskor minden fontosabbnak 
tűnt a képeket kísérő szövegben, mint a milicista (milicisták) személye és személyazonossága. Ami nem igazán „életszerű”, 
különösen akkor, ha egy ilyen szenzációs körülmények között megörökített tragikus halálról van szó. Ez a kegyeletsértő hoz-
záállás annál is különösebb, mert Capáról köztudott volt, hogy személyesen is jó kapcsolatot ápolt az adott alakulat katonáival, 
vagyis feltehetően ismerte ez(eke)t a szegény milicistá(ka)t is. De ha nem, akkor sem igazán „életszerű”, hogy az áldozat(ok) 
neve nélkül jelentek meg ezek a képek, hiszen ha ő nem is ismerte volna őket, az alakulat többi katonája közül nyilván akadt 
nem egy, aki tudta, melyik bajtársáról van szó. Netán az áldozat(ok) hozzátartozói is azonosíthatták volna szerettüket, ha már 
ilyen kivételes világszenzáció lett családtagjuk halála. Hogy csak egy szándékosan végletesen abszurd analógiát említsek: André 
Kertész Latrina a fr ont mögött című képét, amelyhez a szerző az alábbi megjegyzést fűzte: „Lefényképeztem négy katonát a 
latrinán. Egyiküket később megölték. Szerettem volna, ha a feleségének van egy utolsó képe róla, de ez volt az egyetlen. Meg-
értette és megköszönte.” Az idézet forrása: http://fotomuzeum.hu/fotografi ak/kertesz__andre__latrina_a_front_mogott__
lonie__galicia___lengyelorszag __1915__ julius_22. Ha egy „latrinás” kép megfelelt kegyeleti célra, fel nem foghatom, hogy 
egy világsajtót bejárt, szenzációs fotósbravúr miért nem töltötte be ugyanezt a funkciót.
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keletkezésének legendájától függetlenül, önmagában vizsgáljuk. Paradox módon Robert Capának és A milicista 
halálának is azzal tennénk a legnagyobb szolgálatot, ha ezt az emblematikus képet a legendás körítéstől függetlenül, 
önmagában, saját kompozíciós értéke alapján ítélnénk meg.

Képek legenda nélkül, avagy: fotók „a milicista árnyékában”

Még a fentieknél is súlyosabb következmény, hogy ez a bulvárízűvé vált, emblematikus kép, amely bravúrra kihegyezett 
„mitológiája” következtében látszólag programszerű és demonstratív jellegű tagadása mindenféle „előzetes beállításnak 
és megrendezettségnek”, éppen világsikere, emblematikus médiajelenséggé válása miatt – paradox módon – Capa 
egész munkásságára árnyként nyomta rá a bélyegét. Hiszen ettől kezdve mindenki Robert Capa alkotói védjegyének 
tekintette, hogy neki úgymond „nincsenek beállított képei”. Ráadásul azzal a ki nem mondott értékítélettel, miszerint 
a „megrendezettség és beállítottság” hiánya esztétikai szempontból ab ovo értékesebbé tenné a képeit. 

Nos, ez a fajta fotóriporteri spontaneitás Ca pá nak elsősorban azokra a képeire jellemző, ahol a színhely és a 
szereplők létszáma eleve kizár mindenféle „színészvezetési” instrukciót vagy fotóműtermi jellegű mesterkedést. 

2. kép: Partraszállás Normandiában



47A milicista halála mindent visz?TÁRGY – KULTÚRA

Ebbe a kategóriába tartoznak mindenekelőtt a nor-
mandiai partraszállás képei (2. kép). A nevezetes 
D-nap képei egyébként a haditudósítás műfajában 
is egyedülállóak Capa munkásságában: ezek a fotók 
ugyanis – ellentétben a nagyszámú hadműveleti 
területen exponált felvételeivel – nemcsak „olyanok, 
mintha”, hanem valóban az Atlanti-óceán hideg 
vizében, az ellenséges gépfegyvertűzben készültek.4

A normandiai partraszállás első hullámában 
készült felvételek – különösen születésük drámai 
körülményei és tragikus utóéletük okán – tényleg 
legendásak, ám nem abban a „költött” értelemben, 
ahogyan A milicista halálát próbálják manapság is 
„eladni”, hanem az embertelen körülmények közöt-
ti hősies helytállás értelmében, amiért Capa tényleg 
megérdemli a legnagyobb elismerést.5

És ami mindebben a legdöbbenetesebb: Capa még ilyen körülmények között sem csak kattintgatott a hideg 
vízben félig megdermedve, hanem szemlátomást törekedett arra, hogy képileg is hatásos fotókat komponáljon. 
Számomra ez a tény önmagában sokkal többet árul el Capa habitusáról, tehetségéről és a jól megkomponált kép-
hez fűződő szinte megszállott viszonyáról, mint bármi más, legyen az akár egy szerencsétlen milicista fejlövésének 
spontán és bravúros megörökítése is. Mert ez a lényeg: a formailag is hatásosan megkomponált kép, amely erős 
érzelmi-hangulati hatást képes kiváltani a nézőből. 

Nos, az érzelmi-hangulati hatás szempontjából a normandiai képek – paradox módon a szerző szándékától 
függetlenül, a fatális laborbalesetnek „köszönhetően” – extra erővel bírnak: „ezek a roncsolt fotók sajátos esztétikai 
minőséget is képviselnek, hiszen mindennél jobban érzékeltetik azokat az órákat, amiket a normandiai partraszállás 
valóságos vágóhídja jelentett a tenger felől támadó alakulatoknak.”6

A 3. kép egy chartres-i felvonuláson készült – szemléletes példája Capa legendás narrációs tehetségének. 
Ahogy mondani szokás: egy igazán jó kép mindig egy egész történetet mesél el. Nos, ebbe a képbe vizuálisan 

bele van sűrítve Franciaország II. világháborús története egyik legsúlyosabb traumájának, a kollaborációnak egy 

 4 A képek dokumentumértékét csak fokozza, hogy „Robert Capa egyedüliként vett részt és fotózott haditudósítóként az első támadó 
alakulatokkal a D-napon. Itt készült fotóinak utóélete pedig eléggé tragikusan alakult. Összesen hat tekercset fotózott, amelyeket 
rögtön a Life londoni irodájába küldött laborálni. A tizenéves laboráns srác az előhívás, a fi xálás és a mosás után túl magasra állította 
a hőmérsékletet a szárítószekrényben, ahol a száradó fi lmekről szabályosan leolvadt az emulzió. A 106 felvételből összesen nyolc 
maradt meg viszonylag épségben, további három pedig részben felismerhető állapotban. Így fordulhat elő az, hogy Robert Capa talán 
legismertebb fotográfi ái meglehetősen elmosódottak és roncsoltak.” (http://mandiner.blog.hu/2009/02/22/robert_capa_hagyateka)
 5 Aligha lehet véletlen, hogy „…a fotográfi a későbbi történetében, a képzőművészetben és a fi lm műfajában komoly inspiratív 
hatása lett ezeknek a fotóknak. Elég megemlíteni, hogy ezeknek a bemozdult, »rossz« fotóknak az expresszív ereje és mögöttes 
tartalma, valamint Capa személyes visszaemlékezése nagyban inspirálta többek között Steven Spielberget, amikor leforgatta a 
Ryan közlegény megmentésének első jeleneteit a normandiai partraszállásról. Itt ugyanis nyers és dokumentarista igénnyel próbálta 
a rendező a partraszállás napjának történéseit visszaadni.” http://mandiner.blog.hu/2009/02/22/robert_capa_hagyateka.
 6 http://mandiner.blog.hu/2009/02/22/robert_capa_hagyateka.

3. kép: Felvonulás Chartres-ban
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speciális esete. A történet negatív főszereplője a kép drámai és kompozíciós kulminációs pontjában gyermekét 
karjában tartó nő, akit azért borotváltak kopaszra, mert a gyermek apja egy német katona volt. Néhány kivételtől 
eltekintve minden szem ráirányul – megannyi pszichológiai tanulmány arról, hogy ki-ki hogyan viszonyul a 
bűnbe esett nőhöz.

Capa olyan mesterien választotta meg nézőpontját és a látószöget, hogy akkor sem született volna a drámai képi 
történés emberi viszonyrendszerét hatékonyabban és kifejezőbben megörökítő pillanatfelvétel, ha a jelenet egészét 
előzetesen megtervezte és beállította volna, illetve ha a tömegjelenet minden szereplőjét amolyan fotóriporteri 

„színészvezetéssel” külön-külön instruálta volna. 
A 4. kép egy normandiai kísértetvárost mutat, 

amely akár egyetemes mementója is lehetne a hábo-
rús pusztításnak. 

A kompozíció enyészpontjában az utcakeresz-
teződésben ugyan felfedezhető egy katonai jármű, 
mögötte egy másik – a városon keresztülhaladó 
harckocsi-menetoszlop tagjai –, ám nem ők a kép 
főszereplői; legfeljebb statiszták, a háborús szituáció 
beazonosítását szolgáló kellékek, a városon éppen 
áthaladó front attribútumai. A főszereplő maga a 
város, a maga kísérteties elhagyottságával, ember-
nélküliségével. Egy városi utca romos épületekkel 
és emberek nélkül – lehet-e ennél akár metafi zikai 
értelemben is sokkolóbb látomás? Capa megmutatja, 
hogy lehet.

A városi utca romos épületei között ugyanis 
mégis meglátunk egy élőlényt – igaz, ő sem illik 

ebbe a környezetbe, hiszen a gazdátlan fekete tehén nyilván a harci cselekményektől megriadva egy közeli faluból 
csatangolhatott el számára idegen környezetbe: egy emberektől elhagyott kísértetváros labirintusába. A képi tör-
ténésnek ez a szimbolikus motívuma azt érzékelteti, hogy a háború teljesen felforgatta és feldúlta az élet normális 
rendjét, hiszen senki sem maradhatott a helyén: az emberek elmenekültek a városból, a faluból a városba menekült 
állat pedig puszta jelenlétével arról tanúskodik, hogy vidéken sem lehet jobb a helyzet. 

A fotó megdöbbentő és sokkoló képi erejének nyilvánvalóan ez az eltévedt állat a kulcsa. (Talán egy elveszett 
kisgyerek látványa lehetne még ennél is sokkolóbb, de őt természetesen még az objektívbe néző fotós sem hagyná 
magára). Ez a gazdátlan állat viszont nyilván még akkor is folytatja reménytelen útját, amikor a fotós már – a fronttal 
együtt – rég máshol keresi a témát. 

Fogalmam sem lehet, hogy Capa hány képet fotografált erről a jelenetről, de az biztos, hogy ez egy tökéletesen 
elkapott pillanatot ábrázol: azt, amikor a reménytelenül és cél nélkül, de mégis kitartóan mendegélő állat – nyilván 
a fotós jelenlétének és valószínűleg furcsa pózának hatására – egy pillanatra megtorpan, és rábámul (mint borjú az 
új kapura) a számára szokatlan jelenségre, és az objektív lencséjén keresztül ránk, nézőkre. Elveszetten, „tanácsta-
lanul”, mintegy segítségkérően.

Itt kell megemlíteni Capa tudatos komponáló képességének egyik csalhatatlan bizonyítékát: azt, hogy 
mindig megtalálja a kép témájának és saját mondanivalójának leginkább megfelelő nézőpontot. Száz fotósból 

4. kép: Város Normandiában
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száz biztos, hogy szemmagasságból exponált 
volna ebben a szituációban is – Capa azon-
ban ezúttal is egyik kedvenc nézőpontját, az 
enyhe békaperspektívát választotta, amely-
lyel nemcsak optikailag, hanem jelképesen 
is „leereszkedett” az eltévedt állat szintjére, 
szubjektív nézőpontjával mintegy vizuálisan 
is érzékeltetve az együttérzését. Ezáltal viszont 
a nézők is „egy szintre kerülnek” ezzel az elté-
vedt és reménytelenül megtorpanó, egyenesen 
a szemükbe néző állattal, és valószínűleg nincs 
olyan jóérzésű ember a földön, aki ne tekintene 
rá empátiával. 

Capa ezen a képén olyan katartikus hatást 
ért el, amely alól valószínűleg senki nem von-
hatja ki magát: érző és szubjektív kamerájával 
egy oktalan állatot az egyetemes emberi sors 
szimbólumává volt képes emelni.

Hasonló csodának lehetünk tanúi az 5. ké-
pen, amely egy Haifa melletti menekülttáborban egy keservesen síró kislányt örökít meg.

A kép hatásának titka mindenekelőtt a felvétel helyszínének és nézőpontjának tudatos megválasztásában 
rejlik. Az előtérben síró kislány és a háttér sátrai a világ minden táján érthető szituációt tárnak elénk. Capa itt 
még erősebb békaperspektívát használ, mint a normandiai kísértetváros esetében. Így éri el, hogy a pöttömnyi 
gyerek optikailag is a kép főszereplőjévé váljék. A látószög tudatos megválasztása tovább növeli ezt a hatást, 
hiszen az erős perspektivikus rövidülés miatt a háttérben álló felnőtt is eltörpül mellette, a sátrakkal egye-
temben. A valószínűleg tudatosan elkapott pillanat teszi fel a koronát az optikai varázslatra: az egyik lábáról 
a másikra billegő kislány egyik lába éppen a levegőbe emelkedik, a felsőtest és különösen a fej balra billen – a 
sátor ívének és csúcsának sajátos formai ellenpontját képezve –; mindez olyan dinamikát visz az egyébként 
statikus kompozícióba, ami határozottan a mozgás képzetét kelti. Ellenpróbaként képzeljük el, hogy a kislány 
mindkét lábával statikusan a földön áll – máris megbicsaklik a kompozíció „dallamíve”, oda az egész testet 
átható fájdalmat ingómozgással kísérő testbeszéd instabil dinamikája, amely egy virtuális „panaszfal” előtt 
adja a világ tudtára egy csöpp kislány mérhetetlen bánatát.

Számomra ez az egy kép – amely az első arab–izraeli háború idején készült – egy síró gyermek szimboli-
kussá növesztett alakján keresztül „élményszerűbben” teszi átélhetővé egy háborús konfl iktus civilekre nehe-
zedő megpróbáltatásait, mint száz másik. Ahogy John Steinbeck – ugyan nem ezzel a képpel kapcsolatban, 
hanem általánosságban – megfogalmazta: Capa „egyetlen gyermekarcon egy egész nép rettegését volt képes 
megmutatni”.7

Valahogy úgy, mint a 6. képen, amely egy bilbaói légiriadó idején készült. Capa különböző városokban több 
hasonló kompozíciót is fotografált. Közös bennük, hogy nem az égen elhúzó bombázókat kapta lencsevégre, 

 7 Idézi Richard Whelan. In: Capa 2009, 10. o. Sziklai 2011.

5. kép: Menekülttábor Haifában
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hiszen akkor csak hadászati dokumentumokat 
fényképezett volna, hanem a fenyegetett civilek 
gesztusaiban, testbeszédében és főleg tekinte-
tében megragadható érzelmi reakcióit. Ahogy 
ezen a képen is látható: az előtérben egy anya 
kislányát kézen fogva aggodalmasan kémleli 
az eget, ahonnan bármikor érkezhet a halál. 
Érzékelhetően gyorsítja lépteit, a kislány össze-
szorított szájjal, szó nélkül igyekszik felvenni az 
anyja tempóját. Arckifejezése felejthetetlenül 
kifejező. A kompozíció egyensúlyát biztosító 
többi alak szintén az eget kémleli, de ők még 
– mivel nincs velük gyerek – egyelőre várako-
zó állásponton vannak. Ez a kép is önmagáért 
beszél: a világ bármely pontján élő néző egy 
szempillantás alatt képes átérezni a képen meg-
örökített fenyegető helyzetet.

Az impresszionista jellegű kompozíció dur-
ván megsérti az iskolás „szabályt”, miszerint „a 
kép zártságát veszélyezteti, ha a szereplők ki-
néznek a képből”. A merészen félbevágott autó 
sem kerülne be egy fotós tankönyvbe. Ez a kép 
viszont éppen azt bizonyítja, hogy a konvencio-
nális szabályok tényleg csak azért vannak, hogy 
legyen mit megsérteni.

A 7. kép – a háttérinformáció szerint – egy 
madridi nő portréja, aki egy légitámadás során 
vált hajléktalanná. A portré szuggesztív erejét 
azonban mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
feltehetően e háttértudás nélkül is ugyanolyan 
emóciót vált ki a világ bármelyik kultúrájában 
felnőtt nézőben. 

A félig takaróba bugyolált arc, a szinte erővel 
csukva tartott szemek, kissé egzaltáltan fésületlen 
haj – megannyi jele egy frissen átélt súlyos traumá-
nak. A kis mélységélesség következtében a háttér 
motívuma éppen annyira elmosódott, hogy már 
ne legyen felismerhető, ám az elmosódott világos 
és sötét foltok éppen „meghatározatlan tárgyi-
asságuknak” köszönhetően önkéntelenül is egy 
egyetemes szimbólum – egy kereszt – asszociáci-7. kép: Hajléktalanná vált nő Madridban

6. Légiriadó Bilbaóban
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óját is felkelthetik a nézőben. Ezt a képzettársítást erősítik a kép bal oldalán fenyegetően a képbe meredő, feltehetően 
valamilyen fából ácsolt tárgyba vert szögek is. Capa tudatos komponálási módszerét ismerve kétség nem férhet hozzá, 
hogy nem véletlenül kerültek a képmezőbe.

Ezt a szuggesztív portét igazán döbbenetessé az teszi, hogy nélkülözi a portrék két legfontosabb – a konvenció 
szerint nélkülözhetetlen – elemét: a szemeket (a lélek tükreit!), és a szájat, amelynek aktuális íve pontosan jelzi a 
személy emocionális állapotát. Aki ezt a portrét látja, azonnal érzékeli, hogy itt egy olyan mélységű traumát átélő 
emberrel áll szemben, aki legszívesebben maga is a föld alá bújna: teljesen magába burkolózva, befelé fordulva, 
végletesen depresszív állapotban van. Szemének erővel történő csukva tartásával, arcának takaróval való eltaka-
rásával azt jelzi a külvilág felé, hogy nem kíváncsi senkire és semmire, és csak azt szeretné, hogy hagyják békén. 
Ez a néhány elemre redukált portré olyan egyetemes fájdalmat és traumát mutat fel emblematikus módon, amely 
természetszerűleg minden kultúra számára ismert lehet, ám amelynek klasszikus archetípusai a görög sorstragédiák 
tragikus sorsú hősnői. 

A 8. kép Kínában készült 1938-ban, egy japán 
légitámadás után. 

Valószínűleg nem dönthető el egyértelműen, 
hogy valódi dokumentumfotóról van-e szó, vagy 
olyanról, amely – mint annyi hasonló a műfajban 
– valódi szituációt ábrázol ugyan, de nem nélkülöz 
némi utólagos „megrendezettséget”, vagyis a felvétel 
kedvéért megismételt (magyarán beállított) jelene-
tet örökít meg. Ezzel a fotóval éppen azt igyekszem 
demonstrálni, hogy egy ilyen szituációt ábrázoló 
kép esetében a kérdés eldöntésének valójában nincs 
is jelentősége, mert egyáltalán nem az a lényeg, hogy 
a képen megörökített jelenet spontán módon ját-
szódott-e le, hanem az, hogy egy olyan emlékezetes 
kompozíció készüljön, amely emléket állít ennek a 
kétségbeesett küzdelemnek. Tekintettel arra, hogy 
a tűzoltás folyamata ezzel a házilagos módszerrel 
nyilvánvalóan sokáig tartott, bizonyos, hogy a ké-
pen látható mozdulatfázis többször megismétlő-
dött. Ki döntheti el, hogy melyik az igazi? Másképp löttyintette-e a kínai férfi  a lavór vizet az üszkös gerendákra, 
ha a fotós a mozdulat megismerésére kérte? A világ számára ennek semmi jelentősége nincs, csak az volt a fontos, 
hogy elkészüljön egy olyan látványos kompozíció, amely fotográfi ailag is méltó emléket állít ennek az egyenlőtlen 
küzdelemnek.

A kép elkészült, a világ pedig gazdagabb lett egy emocionálisan átélhető vizuális kompozícióval. Egy láttató 
erejű fotográfi ával, amely – Capa szavaival – „úgy van kivágva az egész eseményből, hogy több igazságot mutat meg 
valakinek, aki nem volt ott, mint maga a jelenet”.8

Akár Robert Capa ars poeticájaként is értelmezhetjük ezt a mondatot. És ebben az összefüggésben az „úgy 

 8 Idézi Sausan Shillinglaw, Utószó. In: Steinbeck 2009, 230. o. Sziklai 2011.

8. kép: Kínai város japán légitámadás után
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Szőnyi István 1989-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar nyelv és irodalom, vala-
mint művészettörténész szakos diplomát. Kedvenc területe a tágan értelmezett műelemzés, amibe 
az irodalmi és képzőművészeti műalkotásoktól a filmeken át a fotográfiáig sok minden belefér. 
Az utóbbi években kezdett el intenzíven fotózni. Művészettörténész végzettségének megfelelően 
elsősorban a műemlékek fotózása érdekli. Ősszel négy fotópályázaton indult el, és mindegyiken 
döntőbe kerültek a képei – élete eddigi legnagyobb sikerét a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 
„Capa-projektjén” érte el, ahol a nemzetközi zsűri az öt díjazott közé az ő pályázatát is beválasztotta.

van kivágva” fordulat a lényeg: az a mód, ahogyan a fotós megkomponálja a képet annak érdekében, hogy az is 
el tudja képzeli az egész eseménysort, aki nem volt jelen. A láttató erejű képkivágás egy eseménysor sűrítményét, 
legjellemzőbb nézetét mutatja be, mégpedig úgy, hogy a kompozícióban megformált képi történés térben és idő-
ben túlmutat azon a jeleneten, amit a képen látható, ezáltal a néző azt is el tudja képzelni, ami a képen valójában 
nem látható. Ahogy Capa képeinek mélyebb megismerése nyomán mi is el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett 
a normandiai partraszállás első hullámában részt venni, választhatunk, hogy kivel azonosuljunk a chartres-i utcai 
tömegjelenetben, átérezhetjük a haifai menekülttábor pöttömnyi lakójának keserves bánatát vagy a normandiai 
kísértetváros egyetlen élőlényének tanácstalanságát, elképzelhetjük további céltalan kóborlását, lelki szemeinkkel 
mi is láthatjuk a Barcelona fölött köröző repülőket, átélhetjük a városlakók rettegését, együttérezhetünk a hajlék-
talanná vált madridi nővel, és elképzelhetjük, mintha a kínai férfi hoz hasonlóan mi is egy szál lavórral próbálnánk 
megfékezni a házunkra ledobott bombától fellobbant tüzet.

Igen, mindezt elképzelhetjük, mert Robert Capa megmutatta nekünk.
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