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Földényi F. László

Látni a láthatatlant
A fényképészet és a láthatatlan

 � Albertina, Bécs 
 � 2009. március 20 – május 24.

Nagyszerű kiállítás, amelynek egyedül a címe félrevezető. A fényképészet és a 

láthatatlan. Így is mondhatnám: „A láthatóvá tett láthatatlan”. Mit tett, a cím 

állítása szerint, a fényképészet 1840 és 1900 között? Napvilágra hozta, ami addig 

rejtve volt. És ez az, ami megtévesztő. Mert e cím azt sugallja, hogy a világ a 

maga teljességében öröktől fogva készen van, csupán az ember az, aki ezt még 

nem látta be teljesen. A világ tehát türelmesen vár, hogy mi, esendő embe-

rek megfelelő technikák segítségével minden részletét megvilágítsuk és szem-

ügyre vegyük. Vagyis a fényképészet nem tesz egyebet, mint azt, ami már „meg-

van”, láthatóvá teszi. Felmutatja, azaz megismételi. Ám ettől a fotográfia való-

ban puszta technikává minősül vissza — bűvészeszközzé, amely a világhoz sem-

mit nem tesz hozzá, és semmit nem is vesz el belőle.

Azért érdemes ezt a kezdet kezdetén tisztázni, mert a cím, amelynek ismereté-

ben a néző bemegy a kiállításra, eleve irányt szab gondolatainak és befolyásolja 

nézését. Sarkítottan fogalmazva: azt fogja látni, amit a kiállítás címe sugall.  

És a fényképészetet továbbra is annak tekinti majd, aminek a közvélekedés 

majdnem két évszázada beállítja: technika segédeszköznek, amely a világot 

csupán reprodukálja.

A kiállítás azonban — szerencsére — ennek 

épp az ellenkezőjéről szól: a látás és ezzel 

együtt a fényképezés kreatív jellegéről. Egy-

felől pontosan végigjárja a 19. századi tudo-

mányos fényképezés állomásait, bemutatva, 

hogy a mikroszkóp, a távcső, a röntgen és sok 

egyéb technika miként járult hozzá a látás kitá-

gításához. Másfelől egy alapvető témát is kör-

bejár: azt, hogy a látásunk soha nem „ártatlan” 

és „természetes”. Ellenkezőleg: milliónyi olyan 

egyéb tényezőtől függ, amelynek kevés köze 

van a szemhez, mint érzékelő szervhez. Vagyis 

a látvány, amit megpillantunk, olyan, akár a jég-

hegy csúcsa. Soha nem azt látjuk, „ami van”, a 

maga tisztaságában és lényegiségében, hanem 

csakis azt, amit látnunk megengedett. A nevel-

tetés, a kultúra, a hagyomány, az öröklöttség 

ezért éppúgy felelős, mint a testi, biológiai meg-

határozottság, a törzsfejlődés sajátos irányult-

sága, stb. Schopenhauer az 1816-ban megjelent 

A látásról és a színekről című értekezésében föl-

tette a kérdést, hogy vajon mit látna a környező 

világból egy olyan ember, akit egy pillanatra 

minden értelmétől megfosztanának. A válasza: 

„Az egész látványból nem maradna számára 

egyéb, mint egy rendkívül sokrétű hatás a reti-

náján, amely egy festőpaletta sokféle színfolt-

jához hasonlatos — amely egyszersmind az  

a nyersanyag is, melyből értelme korábban a 

látványt létrehozta.”

Más szavakkal: ha hirtelen megfosztanának 

a tudásomtól, akkor a világ látványa rettene-

tessé válna. Vagy érthetetlenné. Schopenhauer 

után száz évvel Kandinszkij ezt írta: „Az embe-

rek legegyszerűbb mozgása is, ha nem ismerjük 

annak gyakorlati célját, önmagában valami fon-

tos, sejtelmes, ünnepélyes mozgás hatását kelti. 

Úgy hat, mint a tiszta hang, és olyan drámai és 

megejtő, hogy mozdulatlanul állunk előtte, mint 

egy látomás előtt, mígnem hirtelen meg nem 

ismerjük a mozgás okát, és a varázslat eltű-

nik.” Kandinszkijt Erdély Miklós előadásából idé-

zem, amelyet 1975-ben tartott, Montázsgesztus 

és effektus címmel. S ezzel a kör nem bezárult, 

hanem még tágabb lett. Azzal ugyanis, hogy 

Erdély a vágást és a montázst nem filmes tech-

nikának nevezte, hanem emberi alaphelyzetnek, 

magának a látásnak a mibenlétéről tett fel alap-

vető kérdéseket. Nevezetesen: ha nézünk vala-

mit, valóban azt látjuk, amit nézünk? Látásun-

kat nem befolyásolja eleve az, amit öntudatla-

nul is látni szeretnénk?

***

E kiállítás attól nagyszerű és lenyűgöző, hogy 

éppen a a címében ígért naiv álláspontot cáfolja 

meg. Azt bizonyítja több száz felvétel segítsé-

gével, hogy a 19. századi „szem” a fényképezés 

segítségével nem egyszerűen megpillantotta 

azt, ami eleve megvolt, csak éppen láthatatlanul 

William Henry Fox Talbot
Molylepke szárny mikroszkópikus fotója, 1840 k., kollotípia negatív
© National Media Museum Bradford, England
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lappangott a természet mélyében, hanem  

a megpillantás révén teremtette meg azt.  

Természetesen nem arról van szó, hogy például 

a radioaktív sugárzás ne létezett volna azt meg-

előzően is, hogy 1901-ben sikerül fényképpel lát-

ható tenni. Persze hogy létezett, Csak éppen a 

létezése irreleváns volt a legtágabban értelme-

zett kultúra számára. És ennyiben mégsem léte-

zett — mint ahogyan ma is nemlétezőnek kell 

nyilvánítanunk mindazt, amiről nincsen tudá-

sunk, noha egy pillanatig sem vitatjuk ezek lehe-

tőségét. Csak éppen nem tudjuk, mi az, aminek 

a lehetőségét állítjuk. Nem semmi, de nem is 

valami. Hát akkor micsoda? Nem tudni, hiszen a 

lényege éppen az, hogy még csak „micsodának” 

sem mond ható. Egy óriási senkiföldje. Ebbe 

ágyazódik a kultúránk.

A 19. századi fényképészet hatalmas eredmé-

nye nem a meglévő dolgok megörökítése volt, 

hanem hogy hihetetlen iramban nyomult előre 

erre a „semmi” és „valami” közötti senkiföldjére. 

Olyasmit tett láthatóvá, ami addig érzékelhetet-

len volt — ám ezzel a világot nemcsak áttekint-

hetőbbé és pontosabban láthatóvá tette, hanem 

egyre problematikusabbá is. A távcső és a mik-

roszkóp jóval korábbi felfedezését a német filozó-

fus, Hans Blumenberg a „valóság felrobbanásával” 

hozta kapcsolatba: ahogyan szaporodtak az érzé-

kelő szerv (ez esetben a szem) kisegítésére siető 

médiumok, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy 

az ember nem képes utolérni a valóságot, amely 

e médiumok révén egyre sokrétűbb és behozha-

tatlanabb lett. A médiumok, ahelyett, hogy az 

embertől eltávolodott „természetet” visszahoz-

nák és közvetlenné tennék, még jobban eltávolít-

ják és még közvetetettebbé teszik a hozzá való 

viszonyulást. Jean Baudrillard és Paul Virilio más 

irányból, de ezzel rokon következtetésre jutottak: 

szerintük az optikai médiumok a reneszánsztól 

kezdve arra irányultak, hogy fölszámoljanak min-

denféle köztes elválasztó teret, aminek eredmé-

nyeként magának a reálisnak a határa és fogalma 

változott meg. A valóság annál megfoghatatla-

nabb lett, minél inkább tetten akarta érni az őt 

vizsgáló ember.

A 19. században a fényképészet tette fel az i-re 

a pontot (s onnan nézve még nincsen tudásunk a 

mozgóképről, az elektronikus és a digitális képről). 

A fényképészet hőskorában persze általános 

volt az a meggyőződés, hogy a fényképek révén 

a természet önmagát képezi le, az ember közre-

működése nélkül. William Henry Fox Talbot 

például „a természet ceruzájának” („The Pencil 

of Nature”) nevezte a fényképészetet, s ebben 

a meggyőződésében sokan osztoztak. Auguste 

Comte pozitivista filozófiája azért lehetett a 

század legnépszerűbb filozófiája, mert soha 

korábban nem helyeztek ilyen nagy hangsúlyt  

az empirizmusra. Ennek megfelelően a 19. szá-

zadi fotót is a kortársak elsősorban mint infor-

máció-forrást értékelték — és értékeljük ma is. 

Andreas Ritter von Ettingshausen
Clematis metszete, 1840. március 4., dagerrotípia

© Albertina, Wien

Albert Obermayer
Elektromos áram okozta kisülés 10 cm-es vaskábelen, 1893 k.

© Albertina, Wien
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Mindenek előtt mimetikusnak látjuk, pedig sokkal többről van szó. A probléma 

ugyanis, amellyel az első fényképek megjelenésétől kezdve mindenki szembesült, 

nem az volt, hogy „mi látható a fényképen?”, hanem hogy „mit jelent fényképek 

által látni?”. Az első kérdésre elég könnyű válaszolni. A másodikra azonban jóval 

nehezebb. A fénykép révén ugyanis olyasmit látni, amit emberi szem még soha 

nem látott. A fénykép ugyanis nem „tükrözi” a valóságot, hanem új valóságot 

teremt. Amikor Daguerre 1839-ben más-más napszakban fényképezte le ugyan-

azokat a házakat, akkor nem egyszerűen valamelyik párizsi sugárút egyik részle-

tét örökítette meg (miközben természetesen ezt tette), hanem a fények sajátos 

eloszlását, árnyalódását, vetületrendszerét. Vagyis olyasmit, amit szabad szem-

mel soha nem tudunk érzékelni. És amikor Nicéphore Nièpce 1826-ban 8 órás 

expozícióval elkészítette a világ első fényképét, akkor nem csupán egy párizsi 

háztetőt mutatott be örök időkre, hanem a feketének, a fehérnek és a szürkének 

egy olyan bonyolult rendszerét rögzítette, amely legfeljebb Turner korabeli fest-

ményeivel állítható párhuzamba. A háztető olyan elmosódott, hogy szinte alig 

fedezhető fel; az absztrakt fényszerkezet az, ami ma is lélegzetelállító. Daguerre, 

miként Nièpce is olyannak mutatta Párizst, amilyennek szabad szemmel soha 

nem látjuk. 

Ezek az első fényképek nem egyszerűen a természetet, a környezetet, vagyis 

„a” világot örökítették meg, hanem egy új minőséget adtak hozzá ehhez a világ-

hoz. Egy olyan minőséget, amely létezett ugyan, de közben, amíg nem rögzítet-

ték, mégsem létezett. Volt is, meg nem is volt. Attól lett létező, hogy látvánnyá 

varázsolták. Más szavakkal: már a legelső fényképek is a semmiből teremtettek 

valamit. S mivel erre (az istenen kívül) csak a művészet képes, ez eleve el is dön-

tötte, hogy a fényképészetnek hol a helye.

Daguerre és Nièpce eljárása némileg előlegzi 

Monet szénakazal-festményeit, amelyekből 

Monet 1888 és 1893 között körülbelül harmincat 

festett. Ugyanazok a szénakazlak, mindig más 

megvilágításban, más nap- és évszakban.  

Amikor 1895-ben Moszkvában kiállították őket, 

a fiatal Kandinszkijnak nem tetszettek a képek, 

ugyanis, mint beszámolt róla, csak a katalógus-

ból jött rá, hogy szénaboglyákról van szó.  

Az volt a kifogása, hogy a képeknek nincsen 

tárgya. És, bár ezt akkor még kritikának szánta, 

nagyon is igaza volt. Monet a tárgyi objektivi-

tás szentségét rendítette meg — úgy, ahogyan 

fél évszázaddal korábban a fényképészek tet-

ték, noha a közvélekedés éppen a feltételezett 

tárgyi objektivitás miatt szokta őket ünnepelni. 

Mind a fényképészek, mind pedig Monet azzal 

szembesültek, hogy minél pontosabban akarják 

megragadni a tárgyat, az annál megragadhatat-

lanabb, vagy akár elmosódottabb lesz. 

Pedig „tudományosan” jártak el: a tér, az 

atmoszféra, a fény, stb. egységét kívánták 

megragadni. Ugyanazt tették, amit a 19. szá-

zad egyik jelentős fizikusa és filozófusa, Ernst 

Mach hirdetett meg: nevezetesen hogy a világ 

elemekből áll, amelyek örökösen változnak és 

csoportosulnak, hol ún. testekké sűrűsödnek, 

hol ún. „lélekké” ritkulnak. Mach megkérdője-

lezte a hagyományos metafizikát, megszün-

tette az én és a külvilág, illetve a test és a lélek 

dualizmusát. A világ úgynevezett anyagiságát 

teljesen más szintre helyezte, s ebben az örö-

kösen változó, cseppfolyós halmazban keresett 

kapaszkodót — például a fényképészet segít-

ségével. A kiállítás egyik érdekes darabja az az 

1893-as felvétel, amelyet Mach egy kilőtt puska-

golyóról készített. Hasonlít ez mindenre — nyíl-

vesszőre, tutajra, bárkára, stb. —, csak éppen 

kilőtt puskagolyóra nem. Nem is hasonlíthat 

rá, mivel ilyet szabad szemmel soha nem látni. 

Olyan látványt rögzített Mach, amelynek szigo-

rúan véve nincsen előképe.

***

Előkép nélküli képek. A 20. század második felé-

ben a képelméletnek lesz ez nagy témája. Ám 

a fényképezés megszületésével egy időben ez 

olyan kihívás volt, amellyel mindenkinek, aki 

fényképezőgépet vett a kezébe, a gyakorlatban 

szembe kellett néznie. Az 1851-es londoni világ-

kiállításon a fotográfiát (helyesebben a készü-

léket, valamint a fényképeket) a „Filozófiai esz-

közök és folyamatok” címmel ellátott részleg-

ben helyezték el, abból a meggondolásból, hogy 

a fénykép legfontosabb feladata nem annyira a 

valóság rögzítése, mint inkább a látás kiterjesz-

tése, átalakítása. A fotó eleve metafizikai kér-

déseket vetett föl, még akkor is, ha szigorúan 

„tudományos” felvételről volt szó — mint pél-

dául John Adams Whipple és George Phillips 

Hermann Schnauss
Kéz elektrográf, 1900, ezüstzselatin
© Albertina, Wien
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Bond első sikerült Hold-felvétele, amely ezen 

a világkiállításon aranyérmet kapott. (A Marsról 

1905-ben készült először értékelhető fénykép.) 

Távcsövön keresztül már 1845-ben is készítet-

tek egy felvételt a Napról, majd ezt követően 

csillagászati távcsövekbe bonyolult mechaniká-

kat építettek. 1871-re sikerült nagy fényérzé-

kenységű lemezeket gyártani, s ekkor vetődött 

fel a sorozatképek készítésének a gondolata — 

miként lehet gyorsan egymásután felvételeket 

készíteni mozgó jelenségekről. 1874-ben már 48 

felvételt készítenek másodpercenkénti interval-

lumokban, s ezzel sikerült üstökösöknek és hul-

lócsillagoknak a pályáját rögzíteni.

A távcsővel párhuzamosan a mikroszkópot is 

bevetették. Talbot már 1840-ben készített egy 

mikroszkopikus felvételt egy molylepke szár-

nyáról; később August-Adolph Bertsch vég-

zett úttörő kísérleteket ezen a téren (1853-ban 

készült el egy sorozata, amely egy tetű világra-

jövetelét követi nyomon). Robert Koch fényké-

pek segítségével győzte meg a szkeptikusokat 

a baktériumok létezéséről, és amikor 1876-ban 

Londonba utazott, hogy találkozzon Darwin-

nal, már nem a műszereit vitte magával, hanem, 

akár egy pendrive-ot, a fényképeket. 

Részben a tudományos fotográfia fellendülésé-

nek is köszönhető volt, hogy felgyorsult a szem 

működésének és a látás folyamatának a vizs-

gálata. Orvosi és tudományos körökben elfo-

gadottá vált az, amire a huszadik században 

a fenomenológia ráépült, vagyis hogy a látási 

tapasztalat elsődlegesen nem a látott tárgy-

tól függ, hanem sokkal inkább a látó szemé-

től. Más szavakkal: minden élő szem mást lát. 

1890-ben Sigmund Exner lencsék segítségével 

a légy szemének a felépítését reprodukálta, és 

egy ilyen lencserendszerrel készített felvétele-

ket. Első ízben igazolódott az, hogy egyfelől a légy is viszonylag nagy teret képes 

befogni egyetlen pillantással, másfelől viszont, az emberrel ellentétben nem for-

dított, hanem állóképet lát.

Exner felvételén egy jól kivehető szobabelsőt látni, amely ugyanakkor rejtélyes, 

homályos. Van benne valami furcsa. 

A fénykép új, nem sejtett látványokkal szembesítette a nézőt. A daguerrotípiát 

már megszületésekor „emlékezettel bíró tükörnek” nevezték, és André Bazin sze-

rint is a fénykép „bebalzsamozza az időt”. A berlini Technische Hochschule tanára, 

a fényképész Hermann Wilhelm Vogel 1875-ben azt írta, hogy a lemez olyas-

mit rögzít, ami a szem számára láthatatlan. Emiatt is féltek sokan a fényképtől: 

a kamera meglátja azt, aminek titokban kell maradnia. Külön téma lehetne — bár 

e kiállításon erről nem történik említés — a pornográfia fellendülése az 1870-es 

évektől. Helyette a kiállításon az ún. szellem-felvételek fellendüléséről esik szó. 

Egy portré elkészítésekor ugyanarra a lemezre több képet készítettek (nem tisz-

tították meg a lemezt), majd ezeket a felvételeket úgy adták el, mintha a portrén 

látható alany gondolatait is rögzítették volna. Ezek a korai trükkfelvételek tech-

nikailag nem voltak úttörők, és a látás kiterjesztését sem segítették elő. Később 

azonban közvetve mégis jelentőséget nyertek: a futuristák, a szürrealisták elő-

szeretettel alkalmazták e technikát a fotográfiában, nem is szólva Duchamp-ról. 

Eadweard Muybridge
Ló zsokéval, 1887 k., kollotípia

Josef Maria Eder és 
Eduard Valenta

Kaméleon, 1896
fotogravuere
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Kókai Károly

Minőségi munka
Viennafair 2009

 � Messe Wien, Bécs 
 � 2009. május 7 – 10.

Elöljáróban néhány adat: az idei bécsi kortárs művészeti vásáron, az ötödik 

Viennafairen 122 jelenlévő galéria közül 48 először állított itt ki. A galériák közül 

47 volt osztrák (számuk így ugyanannyi, mint tavaly), 30 pedig kelet- és délkelet-

európai, tehát abból a régióból való, amelyre a vásár a Central and Eastern Europe 

címszó alatt fókuszál (ez a szám 2008-ban 21 volt). Lengyelország képviseltette 

magát a legnagyobb számú, összesen nyolc galériával, Magyarországról hat, Szlo-

véniából öt, Szlovákiából és Romániából négy-négy, Csehországból, Litvániából 

és Szerbiából egy-egy galéria érkezett. Egy külön részlegben számos kulturális 

intézet építette fel standját, ezek között hat magyarországi is. Csupán a szám-

arányok alapján is észrevehető tehát, hogy a vásárnak sikerült elérnie célját: Kelet- 

és Közép-Európa vonatkozásában nemzetközileg valóban a legjelentősebb ilyen 

jellegű rendezvénynek számít.

A vásár egészére jellemző, hogy — a képzőművészet jelenlegi helyzetének megfe-

lelően — nem látszottak világosan elhatárolható és konkrétan megnevezhető ten-

denciák. A választék széles és kiegyensúlyozott: fiatal és befutott művészek, az 

összes fontos szerepet játszó média egymásmellettisége — mindez a hónapok 

óta minden gazdasági jellegű összejövetelre jellemző, a jelenlegi krízis kihatásait 

felbecsülni próbáló diszkusszió és az ezt kísérő nyomott hangulat ellenpontjaként. 

A Viennafair művészeti vezetője, Edek Bartz munkatársaival ismét beutazta 

Kelet- és Délkelet-Európát. Jártak Törökországban is, ahonnan azonban az idén 

még nem sikerült elhozni egy galériát sem. Bulgáriából, az előző évvel ellentét-

ben, idén nem érkezett senki. Bartzék természetesen eljutottak Budapestre is. 

Mivel a magyarországi galériák — Knoll kivételével — a Viennafair tanácsadó tes-

Eltűnt a szellem-fényképészet, de megma-

radt a szándék, hogy látni lehessen a láthatat-

lant. Wilhelm Conrad Röntgen 1895-ben 

fedezte fel a röntgen-képet, amelynek segít-

ségével be lehetett pillantani a test belsejébe. 

(1910-ben a futurista festők a manifesztumuk-

ban már a röntgensugár esztétikai aspektu-

sára hivatkoznak.) 1896-ben Becquerel felfe-

dezte, majd fénykép segítségével azonnal rögzí-

tette is a radioaktivitást. Az anyag addigi sajá-

tosságai (áthatolhatatlanság, nehézség, tömeg, 

stb.) robbanásszerűen megváltoztak. Ha felidéz-

zük a röntgenképről szőtt elmélkedéseket Mann 

Varázshegyéből (1924), akkor pontosan nyomon 

követhető, hogy nemcsak az anyag lett megfog-

hatatlan és változékony, hanem az ember is. Az 

ember — Musil regényének címére utalva — tulaj-

donságok nélküli emberré vált. (Musil a disszer-

tációját Machból írta, aki elsők között hirdette 

meg ezt az álláspontot.) A fényképészet nem-

csak megmutatta, milyen a világ, hanem alat-

tomban felrobbantotta a valóságot, és végül az 

embert is megingatta önmaga bizonyosságában.

A fényképnek ez a sajátos helyzete (megmu-

tat valami láthatatlant, vagyis: „teremt”, elő-

hív valamit a semmiből) azt a kérdést is felve-

tette, hogy művészet-e (teremtés) vagy tech-

nika (mechanikus reprodukció). A 19. sz. nagy 

vitája volt ez: a fotó művészet vagy technika? 

Az osztrák vegyész Josef Maria Eder (1855–

1944), a 19. század legjelentősebb tudományos 

fényképésze 1888-ban fényképészeti iskolát 

alapított Bécsben (Lehr- und Versuchanstalt für 

Photographie und Reproduktionsverfahren), de 

már 1885-ben javaslatot tett arra, hogy a fény-

képészetet a művészeti iskolákban is tanítsák. 

Bár tudományos felvételeket készített, mes-

terségét művészetnek is tartotta. 1897-ben az 

intézetét egy újabb részleggel kibővítette, ahol 

könyvtervezést és illusztrációt tanítottak.

Az 1840–1900 közötti időszakot átfogó kiállítás 

első megtekintésre technikatörténeti látványos-

ságnak tetszik. Mégis, önmagában is árulkodó-

nak tartom azt, hogy Amerikában 2008 végén a 

San Francisco Museum of Modern Art-ban néz-

hettem meg, Bécsben pedig az Albertinában 

rendezték meg. Tény és való, hogy a kiállításon 

látható felvételek önmagukban is szépek, esz-

tétikusak, némelyik képzőművészeti alkotásnak 

tűnik. De ami ennél sokkal fontosabb: a fény-

képészetnek ezen a kiállításon azt az aspektu-

sát lehetett nyomon követni, hogy miként vál-

toztatta meg a látási szokásokat, hogyan nyi-

tott meg új terepeket a szem előtt, miként ösz-

tönözte a 19. századi embert, hogy ne higgyen 

feltétlenül a szemének, s ne húzzon éles határt 

a látható és a nem-látható között. S ez önma-

gában is nyilvánvalóvá teszi, hogy miért a fent 

említett helyeken rendezték meg a kiállítást.  

A modern művészet megszületésének egy 

eddig rejtett gyökerét mutatták be. 

Várnai Gyula
Egy azon kevés pillanatok közül, No2, 2007, ready made, vegyes technika, 21 ×35 ×7 cm 
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