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Az itt ismertetett tanulmánykötet a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität nép-
rajzi intézete (Institut für Volkskunde / Europäische Ethnologie) fennállásának negyvene-
dik évfordulója alkalmából, 2004 februárjában Volkskunde als Bildwissenschaft (Néprajz
mint képtudomány) címmel rendezett szimpózium elõadásait tartalmazza. Az intézet a
német �néprajzi képkutatás� (volkskundliche Bildforschung) egyik fontos központja, kü-
lönösen Leopold Kretzenbacher tevékenysége nyomán, aki 1966�1977 között vezette
az intézetet, s elsõsorban a kegyképekhez fûzõdõ legendákról írott mûvei révén vált is-
mertté (Kretzenbacher 1971).

A szerkesztõi elõszó tanúsága szerint a konferencia témaválasztását a világunkat
mindinkább elárasztó képözön s az arra való tudományos reflexió igénye indokolta. Az
1990-es évek elejétõl ugyanis egyre többen érvelnek amellett, hogy a kortárs nyugati
kultúrában a képeknek, illetve a vizualitásnak egy újfajta hegemóniája jött létre azáltal,
hogy a képek termelése és fogyasztása korábban elképzelhetetlen mértékben megsok-
szorozódott. Állításuk szerint egy olyan képi fordulat (iconic turn) következett be,1

melynek eredményeként �a vizuális kultúra nem egyszerûen része a mindennapi élet-
nek, hanem maga a mindennapi élet� (Mirzoeff 2000), Hans Belting szerint pedig kor-
szakunkban egyenesen a képek foglyaivá váltunk.

A képek minden korábbinál jelentõsebb társadalmi szerepére vonatkozó teória nem-
csak a hagyományos képtudományokra � mint például a mûvészettörténet vagy az esz-
tétika � volt/van komoly hatással, hanem olyan tudományterületekre is, mint a filozófia,
az irodalom- és történettudomány, vagy a biológia és a matematika.2  Mindezek után
természetesen a néprajztudományban is felmerült az igény, hogy reflektáljon a �képi
fordulatra�, annál is inkább, mivel a képek, a vizualitás kutatása � különösen német és
skandináv területen, Bildlore, Bildkunde, illetve �néprajzi képkutatás� (volkskundliche
Bildforschung) néven � már az 1980-as évektõl a néprajz egyik önálló kutatási területévé
kezdett formálódni. Ez a Magyarországon talán kevésbé ismert tudományterület a ha-
gyományos népmûvészet-kutatásnál jóval nagyobb tárgykört ölel fel, a képi ábrázolások
sokféle mûfajának szerepét vizsgálja az újkori népi/populáris kultúrában, az illusztrált
röplapoktól a votív képeken és olajnyomatokon át a fényképekig. A �néprajzi képtudo-
mány� kezdetei az európai etnológia svéd iskolájának klasszikusa, a lundi egyetem pro-
fesszora, Nils-Arvid Bringéus nevéhez fûzõdnek, aki 1981-ben svédül, majd 1982-ben
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németül jelentette meg Volkstümliche Bilderkunde címû, máig alapvetõ mûvét (Bringéus
1982). Ebben a populáris vizuális kultúra olyan sajátosságait elemzi, mint a képek struk-
túrája (például sorozat, pár, ellentétpár stb.) vagy manipulálása (plágium, kompilálás,
idézet stb.). Az 1980-as években kibontakozó kutatási irányzat három konferencia és
az azokat kísérõ tanulmánykötetek révén reprezentálta magát, a késõbbiek során azon-
ban úgy tûnik, némiképp kifulladt (Bringéus, ed. 1986; Brednich 1989; Kunt 1990; vö.
Sajó 1991). Bár a harmadik konferenciának épp Miskolc adott helyet, a hazai néprajztu-
dományban viszonylag csekély visszhangja volt a kezdeményezésnek, ezért is csenge-
nek a magyar fülnek szokatlanul a �néprajzi képkutatás�, �néprajzi képtudomány� kife-
jezések.

A néprajz saját tudománytörténeti elõzményei mellett a kortárs társadalomtudományi
trendek is inspirálták a müncheni konferencia szervezõit és résztvevõit, akik egyébként
az említett Nils-Arvid Bringéus kivételével mind német, svájci és osztrák egyetemek
néprajzos professzorai. Az elmúlt két évtized során � különösen az angolszász terüle-
ten � egyre nagyobb teret nyert a különbözõ korok és társadalmak vizuális megnyilvá-
nulásainak vizsgálatával foglalkozó vizuális antropológia, ami az utóbbi években (a cultural
studies analógiájára) vizuális tanulmányok (visual studies) néven új, interdiszciplináris
tudományággá, egyben erõsen elméleti jellegû diskurzussá és rendkívül divatos intel-
lektuális trenddé vált.3  Ennek hatása természetesen a mûvészettörténészekre volt a leg-
nagyobb, akik sorra jelentették meg erõsen antropológiai szemléletû mûveiket. Közülük
több immár magyarul is olvasható.4  A �képi fordulat� és a vizuális kultúra iránti megnöve-
kedett érdeklõdés jegyében az utóbbi idõben Németországban is számtalan publikáció
jelent meg egy születõben lévõ új �képtudomány� jeleként, sõt egy �Virtuális Képtudo-
mányi Intézet� is létrejött,5  melyben mûvészettörténészek mellett számos más, a vizu-
ális jelenségek iránt korábban kevésbé érdeklõdõ bölcsészet- és társadalomtudományi
diszciplína képviselõi is együttmûködnek.

Az itt ismertetett tanulmánykötetet e folyamat kontextusában kell értelmeznünk,
mégpedig elsõsorban a néprajz egyik megújulási kísérleteként, mely arra irányul, hogy
a néprajz helyet biztosítson a maga számára a formálódó interdiszciplináris képtudo-
mány keretei között. A kötet az úgynevezett �képi fordulatra� reflektálva azt próbálja
tisztázni, mennyiben képes a néprajz a mindennapok vizualitását megragadni, illetve
szaktudományi adalékokkal szolgálni egy interdiszciplináris képtudomány számára. A
probléma megközelítésében és a kérdéskör tematizálásában meghatározó a kötetet szer-
kesztõ Helge Gerndt szemlélete, aki a néprajzot általános kultúratudományként, így a
jelenkori tömegkultúra vizsgálatára is alkalmas diszciplínaként értelmezi. Ebbõl eredõen
az újkori populáris kultúra vizuális jelenségei mellett a kortárs tömegkultúra, azaz a
mindennapok képi világa (plakátok, fotó, média stb.) is szerves része az általa vizionált
néprajzi képtudománynak (Gerndt 2002). Õ fogalmazza meg a bevezetõben a kötet
központi kérdéseit is, melyek a néprajz kutatási területét, elméletét és módszereit egy-
aránt érintik: vajon a �képi fordulat� új kutatási paradigmát jelent-e a néprajz számára,
hasonlóan a �nyelvi fordulathoz�? A mindennapok mellett a tudományban is egy új,
sajátos legitimitást nyernek a képek? Menyiben képes megfelelni az új kihívásoknak a
néprajz mint képtudomány? Mit jelent a néprajzi képtudomány, s melyek annak meg-
határozó vonásai és kutatási területei?

A kutatási paradigmára vonatkozó kérdésre több tanulmányban is megtalálható a
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válasz, mely szerint a populáris képek kutatásának hosszú hagyománya � különösen a
néprajzi képkutatás alapvetõ munkái, Nils-Arvid Bringéus, Leopold Kretzenbacher, Martin
Scharfe és Wolfgang Brückner mûvei (Brückner 1966; Scharfe 1968; Kretzenbacher 1971;
Bringéus 1982) � szinte predesztinálják a néprajzot arra, hogy részese legyen az inter-
diszciplináris képtudománynak. Ugyanakkor több szerzõ is hangsúlyozza a képekre irá-
nyuló kutatás elméleti és módszertani megújulásának szükségességét. Ulrich Hägele
egyenesen arra szólítja fel a néprajzosokat, hogy �mozduljanak ki a starthelyrõl� (381.
p.), különben más tudományok, melyek közben a hétköznapok (populáris) képeivel is
foglalkozni kezdtek, leigázzák õket. Hägele szerint épp a néprajz módszertani sokfélesé-
ge és nyitottsága szolgál jó alapként a hétköznapok képi világának (alltägliche Bilder-
welten) kutatásához.6  Hasonló állásponton van Helge Gerndt is, aki szerint a képek egy-
re növekvõ szerepe a mindennapi életben paradigmaváltást tesz szükségessé, miáltal �a
néprajz a hétköznapi jelenségek vizsgálatának szaktudományává válhat�(31. p.). Gerndt
egy olyan néprajzi képtudományt tart szükségesnek, mely �több a néprajz hagyomá-
nyos vizsgálati területének (alte Sachkanon) pusztán additív kibõvítésénél vagy a szö-
vegrõl a képre való formális hangsúlyeltolódásnál� (32. p.). Programja ennek megfelelõ-
en igen átfogó, melynek a képelmélet, a képhagyomány, a vizuális kommunikáció és
szemantika, valamint a szintaxis, a vizuális érzékelés mind fontos részei. Mindennek az
adja a néprajzi specifikumát, hogy a mindennapok vizuális kultúrájára fokuszál.7

A kötet huszonnégy tanulmányát a szerkesztõk hat tematikus fejezetbe rendezték,
melyek az alábbi témákat járják körül: 1. a képek iránti érdeklõdés; 2. a képek történeti
dimenziója; 3. a képek közvetítése a modern hétköznapokban; 4. a képekhez fûzõdõ vi-
szony; 5. a képek olvasása; 6. a vizuális kultúra kérdései. Minden fejezet elején egy rövid
összefoglaló bevezetõ olvasható, a kötet végén pedig a �kultúratudományi képkutatás�
ötoldalas válogatott bibliográfiája, illetve a szerzõk rövid életrajza segíti az olvasót a
tájékozódásban.

Az elsõ, a képek iránti érdeklõdés tudománytörténeti hátterét felvázoló fejezetet Helge
Gerdnt már idézett tanulmánya nyitja, melyben az általa elképzelt néprajzi képtudo-
mányt körvonalazza. Véleménye szerint ennek elsõdleges feladata a képhagyomány és
a képhasználat gyakorlatának vizsgálata, valamint a látható és a mentális képi világ kö-
zötti kölcsönhatás kutatása.

Wolfgang Brückner tanulmánya a tudományoknak a szöveghez és a képhez fûzõdõ
ellentmondásos viszonyát elemzi.8  A képi források elhanyagolásának okát abban a nyu-
gati hagyományban látja, mely a megismerést �elsõsorban gondolati úton tartja elkép-
zelhetõnek� (36. p.). A posztstrukturalizmus nyomán � mely felismerte, hogy a képek-
hez hasonlóan a szövegek is konstrukciók, melyek a világról alkotott sajátos feltevéseket
fejezik ki � Brückner a képeket is a szövegekhez hasonlónak tételezi, s arra szólítja fel a
néprajzosokat, hogy � a szó szoros értelmében � olvassák a képeket, mivel a néprajz
mint történeti kultúratudomány �a módszeres forráskutatás és a forráskritika terén
szerzett tapasztalata révén� kellõ kompetenciával és értelmezési kerettel rendelkezik
ahhoz, hogy a vizuális kultúra kutatására vállalkozhasson� (46. p.).

Gottfried Korff a mûvészettörténész Aby Warburg ikonológiai módszerét állítja pél-
daként a néprajzi képkutatás elé, mely a mûveket jelentésük mélyebb összefüggéseiben,
keletkezési körülményeik és befogadásuk kontextusában igyekszik vizsgálni. Emellett Korff
azt is hangsúlyozza, hogy a látás nem pusztán biológiai képesség, hanem kulturálisan
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meghatározott s így történetileg változó jelenség. A képekben megnyilvánuló �kollektív
emlékezet� (60. p.) és a képek idõbeágyazottságának rekonstrukciójához fontos, hogy
az �ábrázolás stratégiáit és folyamatát�, illetve �a kulturális látás problémáját� (53. p.)
vizsgáljuk.9

A képek történeti dimenziója címû fejezet elsõ tanulmánya a képi ábrázolások törté-
neti forrásértékének kérdését vizsgálja, s verekedõ parasztokat ábrázoló 17. századi
holland festmények és metszetek példáján mutatja be, hogyan használhatók a képi áb-
rázolások a történeti néprajzi vizsgálatokhoz, jelen esetben a konfliktuskezelés ezen
sajátos módjának historiográfiájához.10  Silke Göttsch egy schleswig-holsteini paraszt
1830 körüli, illusztrált kéziratainak példáján azt mutatja be, hogyan tárható fel egy naiv
mûvész képeinek segítségével az illetõ �tudáshorizontja�, gondolkodásmódja.11  Daniel
Drascek azokat a kulturális technikákat vizsgálja, melyeken keresztül a múlt és a jelen
képi világa közötti dialógus megvalósul, nevezetesen, hogy milyen szerepet játszanak a
történeti ábrázolások a mai identitásképzõ és hagyományteremtõ folyamatokban.12

A képek közvetítése a modern hétköznapokban címû fejezet tanulmányai a képek vi-
zuális kommunikációs folyamatokba való beépülésével foglalkoznak. Albreht Lehman arra
a kérdésre keresi a választ, hogyan kerülnek a �képi képzetek� (Bildvorstellungen), azaz
a mentális képek az emberek fejébe, hogyan befolyásolják tudatunkat, s milyen szerepet
játszik a vizuális emlékezet a világban való tájékozódásban.13  Ennek keretében � mint-
egy esettanulmányként � azt vizsgálja, hogy a táj formáinak és hangulatainak tájképek
által közvetített és elsajátított ismerete miként jelenik meg tudásként az elbeszélések-
ben. A második tanulmány a hétköznapi képáradatból a plakátokat ragadja ki példaként,
s az elmúlt fél évszázad plakáttermését vizsgálva megállapítja, hogy a kognitív mellett az
érzelmi befogadás is egyre nagyobb teret nyert.14  Irene Götz Uwe Pörksen képi sztereo-
típiákra vonatkozó elméletét (Pörksen 1997) alkalmazza a média kori képek, nevezetesen
a Németországban élõ török bevándorlók kettõs állampolgársága körül kibontakozott
társadalmi vitát kísérõ plakátkampány néprajzi megközelítésére, illetve annak vizsgálatá-
ra, hogy mennyiben határozzák meg a képi sztereotípiák a nemzeti identitástudatot.15

A fejezet utolsó tanulmányában Christoph Köck a tudományok és az úgynevezett �új
média� kapcsolatának problematikáját vizsgálja, s megállapítja, hogy az új média (elsõ-
sorban az internet) hatására a lineáris mellett egyre nagyobb teret nyer a navigációs
befogadás.16

A negyedik fejezet tanulmányai a képek recepciójával foglalkoznak. Így például Walter
Leimburger az emberi test ábrázolásainak példáján elemzi a tudomány és a társadalom
képekhez fûzõdõ kirekesztõ és befogadó kapcsolatát, illetve azok normatív hatását.17

Friedemann Schmoll a szakma saját képtermelését veszi górcsõ alá, a német néprajzi
atlasz (Atlas der deutschen Volkskunde) példáján mutatva be, hogyan használták a nép-
rajzosok az atlaszt mint képi ábrázolást �a tudomány megalapozásának stratégiájaként�
(249. p.), melynek révén az etnikai kultúra és a földrajzi tér közötti összefüggésekre
vonatkozó tudományos megállapításokat a képi ábrázolással támasztották alá.18  Más, a
szakmában alkalmazott ábrázolástechnikákkal, például a fotográfiával vagy a filmmel saj-
nos a kötet egyetlen tanulmánya sem foglalkozik, jóllehet a néprajztudomány saját kép-
termelésére, illetve a képekhez fûzõdõ saját viszonyára vonatkozó reflexió ugyanakkor
kétségkívül fontos aspektusa lehetne a néprajzi képtudománynak.

Az utolsó két fejezet tanulmányai közül kiemeljük Franziska Schürchnek a mûvé-
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szet néprajzi vizsgálatának lehetõségeirõl szóló írását, mely a cultural studies új törek-
véseinek hatásáról tanúskodik. A szerzõ James Clifford mûvészet-kultúra rendszerére
hivatkozva annak az elméleti lehetõségét járja körül, hogy a �mûvészetet� néprajzi je-
lenségként, a tárgyi kultúra néprajzi kutatásának elvei szerint vizsgálja, egy sajátos tár-
sadalmi gyakorlat eredményének tekintve a mûvészeti jelenségeket.19  Hangsúlyozza, hogy
a (mû)tárgyak értékelése folyamatosan változik, ezért az ember-tárgy kapcsolatot dina-
mikus és kölcsönös folyamatként értelmezi. Még meggyõzõbb lett volna az érvelés, ha
a szerzõ konkrét példákon is demonstrálta volna, mennyire mûködik a gyakorlatban ez
az elmélet.

Összefoglalóan tehát elmondhatjuk, hogy a kötetben egy, a vizuális jelenségeket
sokoldalúan vizsgáló néprajzi képtudomány képe körvonalazódik. A szerzõk között egyet-
értés van abban, hogy a képfogalomnak átfogónak kell lennie: a belsõ (mentális) képek
éppúgy részei kell hogy legyenek kutatási területének, mint a szóképek, a virtuális, a
technikai, a �hagyományos� vagy a háromdimenziós képek. A szerzõk a néprajzi képtu-
domány meghatározó kutatási területeiként jelölik meg a társadalomnak a hétköznapok
képeihez fûzõdõ kapcsolatát � különösen a képek elõállítását és befogadását �, valamint
azok identitásképzõ és orientációs szerepét. A sok különféle tárgyú tanulmány jól érzé-
kelteti a néprajzra jellemzõ tematikai, szemléleti, módszertani soféleséget, a képelemzés
interdiszciplináris megközelítési lehetõségeit. A vizuális kultúra területén jelenleg folyó
néprajzi kutatások mellett képet kapunk a néprajzi képkutatás lehetséges útjairól is.
Azonban épp a már-már zavarba ejtõ elméleti, módszertani és tematikai sokféleség lát-
tán nehéz eldönteni, mi a specifikuma ennek a néprajzi képtudománynak, s mennyiben
különbözik a hasonlóan holisztikus szemléletû vizuális antropológiától. Úgy tûnik, a
német néprajztudomány hasonló utat járt be, mint a néprajzi/antropológiai képkutatás
hazai úttörõje, Kunt Ernõ.20  1988-ban az õ kezdeményezésére tartották Miskolcon, Bild-
Kunde � Volks-Kunde címmel a harmadik nemzetközi néprajzi képkutató konferenciát,
öt évvel késõbb azonban már �vizuális antropológia� néven alapított tanszéket a Miskol-
ci Egyetemen. Amint azt a tanszék elnevezése is jelzi, az újonnan létrejött intézmény
elsõsorban nem a német�skandináv néprajz által az európai etnológia keretei között az
1980-as években kidolgozott, elsõsorban a hagyományos (népi) kultúrára irányuló vizuális
kutatásokat kívánta követni, hanem az angolszász antropológiai iskolához igyekezett csat-
lakozni, a vizuális antropológiát mint a látható világ egészére kiterjedõ komplex vizsgá-
lódást fogta fel. 1993-ban, a tanszék alapításakor így indokolta ennek szükségességét:

�Kép és identitás fogalma szervesen összekapcsolható az ezredforduló globális kihí-
vásainak megválaszolásával. A fejlett ipari társadalmak új kommunikációs szokásaiban
rohamosan tör elõre a kép használata� Mind a technikai tudományok, mind pedig a
társadalomtudományok kutatói érzékelik, hogy korunk levegõjében itt van a globális vi-
zuális kultúra vizsgálatának, megismerésének, értelmezésének és használatának igénye.
A posztindusztriális világfalu halaszthatatlanul igényli a kultúra vizuális dimenziójának
beható értelmezését. Az emberi kultúra vizuális vonatkozásainak komplex tanulmányo-
zása azért vált szükségessé, mert korunkat minden korábbi idõszaknál jobban jellemzi a
vizuális információrobbanás� Ezt a folyamatot a kémiai, optikai, technikai és elektro-
technikai képrögzítõ és képtovábbító eljárások gyors fejlõdése teszi lehetõvé, bontakoz-
tatja ki. Ugyanakkor ezeknek az eszközöknek a humanizálása, kultúrába vonása lassan
halad elõre. A kép-olvasás, a kép-használat területén igen kevés a társadalmi szinten
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tudatos ismeret. Napról napra növekszik a képolvasás analfabétáinak száma, amidõn a
közvetlen emberi kapcsolatokban és a tömegkommunikációban egyre növekszik a képi
információközlés szerepe.�21

Úgy tûnik, a �képi fordulat� hatására a német néprajztudományban is bekövetkezett
a hangsúlyeltolódás, s a múlt hagyományos kultúráinak, azok vizuális jelenségeinek
kutatása helyett egy tágabb horizontú, a jelenkor, a média korának képi világára fokuszáló
kutatási paradigma jutott érvényre. De ha azt a kérdést tesszük fel, sikerült-e a konfe-
renciának a gyakorlatban bemutatni a néprajzi képtudományt mint önálló diszciplínát,
akkor a válasz inkább nemleges. Az a benyomásunk, hogy a �néprajzi képtudomány�
valamiféle legitimációs kényszer szülte terminológiai invenció, az alkalmazott elméletek
és módszerek lényegében megfelelnek a vizuális antropológia, illetve a visual studies kri-
tériumainak. Ez a képtudomány tehát már csak nevében néprajzi. És ez így van jól.
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