
1 0

2
0

1
3

/
3Szilágyi Sándor

A digitális állókép és a fotográfia

P o s z t-f o t o g r a f ik u s  ko r b a n  é l ü n k
Ma már befejezett tény: a digitális technika a fotográfa összes területén szinte 

teljesen kiszorította a hagyományos, kémiai alapú technikát. A professzionális 

fotófelhasználásban a nyomdai sokszorosítás — a könyvkiadás, a képes sajtó és a 

különböző reklámhordozók stb. — képigényének előállítása már digitalizált. Tulaj-

donképpen teljesen közömbös, hogy ebben a folyamatban az input, az eredeti 

felvétel eleve digitális úton készült-e vagy analóg technikával, hiszen a képfel-

dolgozásban az első lépés úgyis az, hogy a képet digitalizálják. A képi fnomságok 

tekintetében kevésbé igényes, ugyanakkor a hírértéket, a gyorsaságot előnyben 

részesítő sajtófotó az elsők között volt, amely a digitális technikára váltott át. 

Ebben az is szerepet játszott, hogy a digitális képeket úgyszólván (vagy akár) a 

felvétel elkészültével egyidőben el lehet juttatni a képfeldolgozó apparátusokhoz. 

A sajtófotó olyan szakágai, mint például a sport- vagy a természetfotó, alapjá-

ban véve a költségkímélés és az utólagos szelekció gyorsasága és kényelmessége 

miatt tért át a digitális technikára. Ugyanez mondható el az akár professzioná-

lis, akár laikus eseményfotóról — például az esküvői fotóról — is, nem is beszélve 

a legtömegesebb képfelhasználásról, az emlékképekről, melyeket ma már akár 

mobiltelefonnal is elég jó, pár éve még professzionális számba menő felbontás-

ban lehet elkészíteni.

A Computer Art kezdetei

Az első számítógép segítségével készült kép több mint fél évszázada: 1957 

tavaszán született meg. A történet szerint Russel Kirsch, a National Bureau 

of Standards kutatója azt kérdezte magától: „Mi lenne, ha a számítógép tudna 

képeket nézni?” Kirsch és kollégái, akik az első amerikai programozható számító-

gépet, a Standards Eastern Automatic Computert (SEAC) létrehozták, ezek után 

szerkesztettek egy dobszkennert, továbbá írtak hozzá egy programot, s így már 

alkalmas volt képek beolvasására. A világ első beszkennelt képén Russel Kirsch 

újszülött kisfa, Walden látható. A számítógép által generált kép 5×5 cm-es volt, 

176×176 pixeles felbontással.1 

A számítógéppel előállított kép kifejezetten művészi célú fölhasználása csupán 

pár évet váratott magára. Az első lépéseket, a technikai előkészítést 1960-ban 

Desmond Paul Henry tette meg a rajzológépével,2 illetve 1962-ben dr. A. Mic-

hael Noll, a Bell Telephone Laboratories (Murray Hill, New Jersey) kutatója, aki 

olyan számítógépes programot írt, mely alkalmas volt akár művészi célú fölhasz-

nálásra is. Az első komputerművészeti kiállításokra 1965-ben került sor (New 

Yorkban, illetve Stuttgartban). Az új művészeti médium elfogadtatására a legje-

lentősebb lépés az 1968-as Cybernetic Serendipity kiállítás volt Londonban, ami-

hez szorosan kapcsolódott a Computer Arts Society megalakítása ugyanebben az 

évben, ugyanitt. A Cybernetic Serendipity kiállítás megnyitásával egy időben, 1968 

augusztusában Zágrábban konferenciát tartottak Computers and visual research 

címmel.3

Magyarországon csak bő két évtizedes késéssel érkezett el az idő arra, hogy meg-

rendezzék az első Computer Art kiállítást.4 Erről az Artpool honlapján a követke-

1  http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2007_0524.htm.
2  http://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Paul_Henry.
3  http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art.
4  Az Artportal ’computer art’ szócikkében Sebők Zoltán tévesen a következőket írja: „Az első jelentő-
sebb ~ kiállítást 1986-ban rendezték meg Londonban, majd csakhamar ugyanott alakult meg a világ 

zőket olvashatjuk: „1986. november 28 

— december 28. Szépművészeti Múzeum, Buda-

pest, Digitart — számítógép-művészeti kiállí-

tás, résztvevők: Erdély Miklós, F. Farkas Tamás, 

Gábor Áron, Galántai György, Károlyi Zsigmond, 

Böröcz András, Révész László, Soós Tamás, 

Sugár János stb.” (A kronológiai bejegyzésben 

érdemes lett volna jelezni, hogy Erdély Miklós 

részvétele a kiállításon posztumusz volt, hiszen 

ő már ugyanezen év május 22-én elhunyt.)

A döntő lépés a befogadói oldalon történt

A képi kultúra digitálissá válásában a döntő 

lépés nem a készítői, hanem a befogadói (és ter-

jesztői) oldal átalakulása volt: a személyi számí-

tógépek tömeges elterjedése, mely az internet 

révén — egyebek mellett — a képekhez való hoz-

záférést és a képek cseréjét is demokratizálta, 

bárki számára elérhetővé tette. És ami a témánk 

szempontjából a legfontosabb: a képszerkesztő 

programok révén mindenki alapélménye lett, 

hogy az optikai úton rögzített kép nem valami 

megmásíthatatlan, adott dolog, hanem tetszés 

szerint átalakítható, manipulálható. Pontosan 

ez az alapvető különbség az analóg és a digitális 

optikai képek, magyarán a fotográfa és a digi-

tális képalkotás között: jóllehet a fotográfát is 

lehet manipulálni, ez azonban a ritka kivételek 

közé tartozik — a digitális képalkotásban viszont 

a manipulálás, a képbe való „belenyúlás” az 

alaphelyzet. A manipulálatlan, „eredeti” kép digi-

tális képi környezetben úgyszólván értelmezhe-

tetlen, hiszen „ugyanaz” a kép a méretében és 

a színeiben egészen biztosan más és más lesz 

annak megfelelően, hogy mekkora monitoron és 

milyen beállításokkal nézzük. 

A kép állandóságát garantáló, fzikai hordozón 

megjelenő fénykép ma már úgyszólván csak a 

fotográfa két területén maradt meg: a falra 

akasztható vagy kredencre, asztalra helyez-

hető emlékképek, illetve a szintén falra akasz-

tandó műalkotások esetében. Tegyük hozzá: 

az emlékképeknél a nem virtuális, kinyomta-

tott kép ma már a ritka kivételnek számít, és a 

műalkotásoknál is inkább csak a legelterjedtebb, 

de korántsem kizárólagos ez a forma: léteznek 

eleve monitoron vagy projektoron való megjele-

nésre szánt képek is, bár ezek többnyire inkább 

mozgóképek. Nem lehet tudni, hogy mit hoz a 

jövő, mindenesetre ma még az a helyzet, hogy 

a hagyományos fotográfa — jóllehet az emlék-

képek esetében szinte kizárólag és a kiállításra-

műkereskedelemre szánt képek esetében is 

egyre inkább — digitális nyomatként ugyan, de 

tovább él. Itt most csak jelzem, hogy a poszt-

első ~ társasága is. Ugyanebben az évben rendezték az első 
hazai ~ kiállítást is Digitart. I. Számítógép-művészeti kiállítás 
címmel a Szépművészeti Múzeumban.” http://artportal.hu/
lexikon/fogalmi_szocikkek/computer_art. Valószínűleg az 
történt, hogy Sebők a jegyzeteiben az első dátum utolsó két 
számjegyét fölcserélte — a többi tévedés már csak ennek a 
logikus következménye. 

*  Részlet a 
szerző A fotográfia 
elméletei: klasszi-
kus és kortárs meg-
közelítések című 
egyetemi segéd-
könyvéből: http://
intranet.mke.hu/
fotoelmelet/), 
MKE – ELTE 
Művészettörténeti 
Intézet, 2011.  
A Fotóművészeti 
alapfogalmak című 
fejezetet az Alföld 
2012 októberi 
száma közölte.  
A könyv előrelát-
hatólag 2014-ben 
jelenik meg a  
Vince Kiadónál.
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fotografkus kor egyik mellékhatásaként a 

művészi kommunikációra szánt fotográfa újra 

fölfedezte magának a manuális képkészítésben 

rejlő esztétikai szépségeket: egyre népszerűb-

bek a fotográfa „őskorából” származó, ún. tör-

téneti technikákkal — dagerrotípia, platinotípia, 

cianotípia, argentotípia stb. — készült képek.

Ezekkel a változásokkal természetesen igye-

kezett lépést tartani az elméleti és kritikai 

szakirodalom is, mely ebből a szempontból két 

nagy csoportra osztható: az egyik, nagyobbik 

fele inkább az új médiumok újdonságait igyek-

szik leírni és rendszerezni, a kultúra egészében 

elhelyezni. A másik, bennünket jobban érdeklő 

kisebbik fele viszont, miközben szembeállítja 

egymással az analóg és a digitális technikát, 

újradefiniálja — vagy legalább a jellemző voná-

saiban körülírja — a hagyományos, kémiai alapú 

fotográfát is, illetve ettől függetlenül, de már 

az új fejlemények tanulságainak a fényében 

újragondolja a fotográfa történetét és elméle-

tét. A fotográfa feltalálásának 150. évforduló-

ját követő évtizedben inkább az első, a digitális 

média jellegzetességeit — a fotográfával (és a 

flmmel) szembeállítva — leíró munkák voltak 

meghatározók, míg az utóbbi évtized elméleti 

szakirodalmára inkább a „hagyományos” foto-

gráfa — és az erre vonatkozó klasszikus elméle-

tek — újragondolása a jellemző. 

 

A z  ú j r a h a n g o l t  s z e m 
1992-ben, úgyszólván a digitális felvételtech-

nikát, illetve a számítógépes képfeldolgozást 

lehetővé tevő eszközök tömeges elterjedésé-

vel egyidőben jelent meg William J. Mitchell 

könyve,5 mely azóta is a digitális képkészítés 

elméleti megközelítéseinek legfőbb kiinduló 

pontja, referenciamunkája. William J. Mitchell 

professzor eredetileg építész: 1967-ben sze-

rezte alapdiplomáját a Melbourne-i Egyetemen; 

könyve megírásakor (és tudomásom szerint 

jelenleg is) az Építészet, a Médiaművészetek és 

a Médiatudomány professzora az MIT-n (Mas-

sachusetts Institute of Technology, Cambridge, 

Mass.).6 Nem tévesztendő össze W. J. T. [Wil-

liam J. Thomas] Mitchell-lel, a Chicagói Egyetem 

Angol (nyelv és irodalom) és Művészettörté-

net professzorával, a Critical Inquiry főszer-

kesztőjével, akinek szintén számos fotográfával 

kapcsolatos írása jelent meg.

William J. Mitchell könyve meglehetősen kie-

gyensúlyozott az új, digitális képalkotási-szer-

kesztési technika összevetésében a régi, analóg 

technikával, jelesül a fotográfával. S ami a 

könyvet témánk szempontjából (de ettől füg-

5  William J. Mitchell: The Reconfigured Eye. Visual Truth in 
the Post-Photographic Era. The MIT Press, Cambridge, Mass. 

— London, 1992. [Az alábbiakban a zárójelben megadott 
oldalszámok erre vonatkoznak. Az innen vett idézetek a saját 
fordításaim — Sz. S.]
6  http://web.media.mit.edu/~wjm/.

getlenül is) különösen értékessé teszi: Mitchell mindkét területen rendkívül 

széles kulturális és művészeti tájékozottságról tesz tanúbizonyságot. Továbbá: 

munkájában kizárólag a leíró-összehasonlító magyarázatok, nem pedig az érté-

kelő — az adott összefüggésben szinte magától adódóan a régi technikát leérté-

kelő — ítéletek eszközével él. Másképp fogalmazva: úgy állítja szembe a régi és 

az új technikai megoldásokat, hogy igyekszik világossá tenni mindkét technikai 

médium sajátosságait. 

Legfontosabb következtetése (ami a könyvben kiinduló tételként jelenik ugyan 

meg, de a később fölhozott példák sokasága is bizonyítja, hogy nyilvánvalóan 

elemzések végeredményének tekintendő), hogy a számítógéppel létrehozott 

állókép nem egyszerűen a hagyományos fotográfa digitális változata, hanem 

egy merőben új médium. „Természetesen tekinthetjük a digitálisan kódolt, szá-

mítógéppel feldolgozható képet a fotográfa új, nem kémiai változatának vagy 

éppenséggel video-állóképnek, mint ahogyan annak idején az autót lovak nél-

küli szekérnek vagy a rádiót huzalok nélküli távírónak tekintették. (...) Jóllehet a 

sajtóban közölt digitális kép ugyanolyannak tűnik, mint egy fotó, a digitális kép 

ugyanúgy gyökeresen különbözik a hagyományos fotótól, mint ez utóbbi a fest-

ménytől.” (4.) 

A két médium alapvetően abban különbözik egymástól, hogy az egyik analóg 

(kontinuus, folyamatos), míg a másik digitális (diszkrét, egymástól elkülönülő) ele-

mekből építi föl a képet. (4.) Mitchell szerint ehhez képest másodlagos az a szem-

pont, hogy ez kémiai vagy elektronikus úton történik-e: a video állókép ebben a 

rendszerben elektronikus, de analóg képalkotási technika, mert igaz ugyan, hogy 

horizontálisan meghatározott számú sorokból épül föl, viszont ezen belül folya-

matosan, analóg módon változó jelekből áll. (5., 228: 8. lbj.) A digitális kompu-

terkép felől visszatekintve ebben Mitchellnek igaza is van, de a fotográfa felől 

nézve az mégiscsak nagy különbség, hogy a képalkotó jeleket kémiai vagy más, 

jelen esetben elektronikus úton rögzítjük-e. Ezért szerintem helyesebb azt mon-

dani, hogy a videotechnikával rögzített állókép mintegy köztes, átmeneti helyet 

foglal el a hagyományos (kémiai) és a digitális (elektronikus) képrögzítés között — 

mellesleg az állókép a videotechnikában eleve kivételszámba ment, és viszonylag 

rövid életűnek bizonyult. 

Az analóg/digitális dichotómiából számos további különbség következik. Az egyik, 

hogy a hagyományos fotó minősége minden további másolással szükségképpen 

romlik: információveszteség lép föl. A digitális kép ezzel szemben információ-

veszteség nélkül akárhányszor tovább másolható. (6.) További különbség, hogy 

a fotó megváltoztatása, manipulálása technikai értelemben nehéz, esztétikai 

értelemben pedig többnyire zavaró eredményre vezet. Az utóbbira Mitchell a 

fotótörténet két nagy alakját, Edward Westont és Paul Strand-et idézi; különösen 

az utóbbi nagyon élesen fogalmaz: „Minden médium teljesítőképessége, teljes 

Szilágyi Lenke
Berlin, 2005, digitális fotó
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potenciálja azon alapul, hogy tisztán használják-e. Minden próbálkozás a vegyí-

tésre csak olyasféle halott dolgokhoz vezet, mint a színes rézkarc és a fotófest-

mény, a fotón belül pedig az olajnyomat, a guminyomat és társaik, amikben az 

emberi kéz munkájának és a manipulációnak a bevezetése semmi egyéb, mint  

egy festeni képtelen impotens vágyának a kifejeződése.”7 (7.)

A digitális kép ezzel szemben könnyedén manipulálható és alakítható. Nemhogy 

idegen lenne tőle: épp a lényegéhez tartozik, hogy számos átalakítási fázison, 

manipuláción keresztül jutunk el a végeredményhez. A számítógéppel kialakított 

kép (computer-generated image, CGI) továbbá elmossa a fotográfa és a fes-

tészet, a mechanikusan létrejövő és az emberi kéz alkotta kép közötti különb-

ségeket. Mi több, újrahasznosítja a készen talált képeket: „Az Elektrobarkács 

[Electrobricollage] korszakába léptünk”, mondja Mitchell. (7.)

Elektrobarkács: a Kodak szlogenének megfordítása

De mi is valójában az „elektrobarkács”, és ami ennél fontosabb: milyen következ-

ményekkel jár a technikai képalkotás történetében? 

Jóllehet a szakirodalom párhuzamba szokta állítani a digitális képkészítési és 

képmanipulálási technika tömegessé válását (mely lényegében az ezredfordulón 

következett be) azzal a kb. 110 évvel korábbi „forradalommal”, melyet a Kodak 

nevezetes szlogenje vezetett be („Ön megnyomja a gombot ... a többi a mi dol-

gunk.” — 1888), e párhuzam rendszerint kimerül abban, hogy mindkettő töme-

gessé, népszerűvé, mindennapivá tett egy képkészítési eljárást — nevezetesen a 

fotográfát, illetve a számítógépes képkészítést —, mely korábban csak kevesek 

privilégiuma (illetve foglalkozása) volt. Csakhogy mindkét esetben ennél valami-

vel több történt, és az összefüggésük is mélyebb a képkészítés puszta demokra-

tizálásánál.

Ami a Kodak-elindította fotográfai „forradalmat” illeti, ez igazából két irányba 

mutatott: egyrészt valóban tömegessé, potenciálisan bárki számára elérhetővé 

tette a felvételek készítését, amit a nem-professzionális, egyre kisebb felvételi 

nyersanyagokra dolgozó és idővel egyre inkább automatizált kamerák elterjedése 

tett lehetővé. Ennél azonban jóval mélyebb, alapvetőbb az a kulturális változás, 

amit az ezzel párhuzamosan kiépített szolgáltató laborrendszer hozott a fotográfai 

képkészítésbe: ez ugyanis azt jelentette, hogy a felvételek készítését az emlékkép-

készítésben (és részben a professzionális gyakorlatban is, főleg a reklám- és  

7  Strand írása eredetileg a Seven Arts 1917. augusztusi számában jelent meg. 

a sajtófotóban) elválasztották magától a fény-

képkészítéstől. Tehát miközben egyre több ember 

egyre több felvételt készített, maga a médium, 

a fénykép (és később a színes dia) egyre inkább 

olyasmi lett, amit — szemben a 19. századi gya-

korlattal — már nem a felvétel készítője hozott 

létre, hanem erre szakosodott — kezdetben pro-

fesszionális, később automatizált — szaklaborok. 

A Kodak szlogenjében a második mondat a fontos, 

nem az első!

A felvétel- és a fényképkészítés szétválasztá-

sának egyik eredménye az lett, hogy a fotóban 

(leszámítva a művészi céllal létrehozott fotót) 

a médium, maga a fénykép háttérbe szorult, és 

helyébe a megörökített fotólátvány, az image 

lépett. Ez a fotók befogadói oldalán két dolgot 

jelent: egyrészt tovább erősödött az a meggyő-

ződés, hogy a fotó pusztán vizuális dokumen-

tum, egy valóságos látvány optikai-kémiai úton 

történő, alapjában véve az embertől függet-

len rögzítése, másrészt majdhogynem közöm-

bössé vált, hogy ezt a fotólátványt, az image-et 

milyen hordozón prezentálják a befogadó-

nak: a fő, hogy lehetőleg minél informatívabb, 

„valósághűbb” legyen. Az ember eldöntheti, hogy 

mit fotózzon, de arra már nagyon kevéssé van 

befolyása, hogy a megörökíteni kívánt látványt 

milyen formában látja viszont. 

Az „elektrobarkács” — vagyis a digitális felvé-

telkészítés és különösen a számítógépes kép-

feldolgozás tömegessé, mindennapivá válása 

— ennek épp az ellentéte. Itt a kívánt kép lét-

rehozója magát a készterméket: a monitoron 

látható képet hozza létre, nem pedig ennek 

puszta kiindulását, a felvételt; sokszor a kép-

alkotó már nem is saját, hanem talált anyagból 

Haris László
Homoródalmási önarckép Dénes Ibolyával, 2012, 50×219 cm, archív pigment nyomat 
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dolgozik. De ami ennél is fontosabb: az embe-

rek alapélményévé az vált, hogy a fotografikus 

kiindulású kép végül olyan lesz, amilyenné ők 

teszik. 

A digitális technika igazából nem a felvétel 

készítését forradalmasította: ezt csak kényel-

mesebbé, gyorsabbá és olcsóbbá — és ennek 

következtében kissé felszínessé, felelőtlenné, 

esztétikai értelemben is „olcsóbbá” — tette.  

Az igazi forradalom abban áll, hogy a számító-

gépes programok tömeges élménnyé tették a 

képek alkotását (nem pedig puszta fotólátvá-

nyok rögzítését!) — és ez forradalmasította a 

fotografkus képek befogadói oldalát is.

„Valaki valahol valamikor megnyomta gombot 

(talán éppen ön, de ez igazából mindegy is).  

A többi ugyanis már az ön dolga!” — fogalmaz-

hatnánk át a Kodak egykori szlogenjét. Vagy 

fogalmazhatunk úgy is: a digitális képfeldolgo-

zás korában a fotografkus kép inkább ikon (kép-

más) lett, nem pedig inkább index (nyom), mint 

volt az analóg fotográfa korszakában.

Mitchell nem használja ugyan ezeket a Peirce-i 

kategóriákat,8 de lényegében erről beszél, ami-

kor a következőket írja: „A fotók digitalizálása 

nem mossa el a különbséget a képmások és 

azok tárgyi megfelelői (objects) között, csupán 

(korunknak megfelelően) összemossa a kétfajta 

ábrázolásmód [értsd: a festészet és a fotó — Sz. S.]  

határait — melyek közül az egyik, úgy tűnik, 

különleges jogot formált az igazmondásra.  

Nem a jelölő és a jelölt egybeolvadásával kell 

8  Charles Sanders Peirce neve mindössze egy lábjegyzet-
ben szerepel (240: 24.), azzal összefüggésben, hogy szerette 
a „művészi kézírást”, s ezért lemásolta Poe A varjú című 
költeményét. 

tehát szembesülnünk, hanem a vizuális jelölő státusának és interpretálásának egy 

újfajta elbizonytalanodásával.” (17.) 

Az, hogy a digitális technika az ikon/index dichotómia első tagja felé tolta el a 

poszt-fotográfát, lényegében azt jelenti, hogy ebben az újfajta „fotográfában”  

a mérleg nyelve a régi diagonális szembenállás helyett a festészet felé billent el: a 

számítógéppel kialakított kép — még akkor is, ha a kiindulópontja fotó volt, vagy 

pedig a kész kép összbenyomása fotóra emlékeztet — közelebb áll a festészethez, 

mint a hagyományos fotográfához. Szilágyi Lenke erről legújabb, digitális mun-

kái kapcsán — amelyek egy részében két, ugyanarról a helyszínről, de különböző 

nézőpontokból (és így értelemszerűen különböző időkben) készült képet dolgoz 

egybe, mintha azok pillanatfelvételek lennének — a következőket mondta nekem: 

„Nagyon örülök a digitális technikának, mert végre olyan képet csinálhatok, amilyet 

akarok!” Ugyanezt Haris László is teljes joggal elmondhatta volna, aki újab-

ban úgy készít panorámaképeket, hogy az állványra helyezett fényképezőgépét 

minden felvétel után elforgatja, s az így összesen huszonnégy kockából össze-

álló, 360°-os körpanorámát a számítógépén egyetlen hosszú képpé másolja össze. 

Mind a térbeli, mind pedig az időviszonyok szempontjából nagyon bizarr fotó-

látvány lesz a végeredmény, hiszen az első és a huszonnegyedik felvétel között 

akár órák is eltelhettek, a kép mégis „pillanatfelvétel” hatását kelti — amelyen 

ráadásul egy-egy szereplő akár öt-hat példányban is látható egyszerre. Persze, ez 

csak a mi beidegződéseink, a középponti perspektívát (többnyire) automatikusan 

leképező fotográfán felnőtt szemünk-agyunk számára abszurd: a középkori ábrá-

zolásokba simán belefértek az efféle „anomáliák”. 

Mitchell ugyanezt — a digitális kép közeledését a festészethez — a korábbi dicho-

tómia felől nézve így fogalmazta meg: „A tény, hogy léteznek lovak, azt jelenti, 

hogy valaki készíthet fotót egy bizonyos lóról, de nem jelenti azt, hogy valaki ne 

készíthetne olyan lófestményt, mely nem egy bizonyos lovat ábrázol. Olyan fotót 

viszont nem lehet készíteni, amelyik nem egy bizonyos lóról készült.” (28.) Egy 

másik példa: „Egy festmény ábrázolhat ugyanazon jelenetben különböző tárgya-

kat más és más nézőpontból — egy fotó azonban csak egyetlen, teljesen konzisz-

tens perspektívájú nézőpontból ábrázolhatja őket. Továbbá: a fotón e tárgyak 

perspektivikus rövidüléseinek és a felületek árnyékainak is egységesnek kell len-

niük, míg ez a festményen nem szükségszerű követelmény.” (36.) 

Arra, hogy a festői képzelet mit engedhet meg magának ezen a téren, egy híres 

— mondjuk így — kvázi-realisztikus festményt hoz föl példának: Edouard Manet 

A Folies Bergère bárja (1881-82) című képét, ahol a bárkisasszony frontálisan 
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szembe néz velünk, míg a tükörben látjuk a hátát — ami a valóságban nem for-

dulhat elő. Ugyanígy kizökkenti a nézőt az előzetes várakozásaiból Szilágyi Lenke 

is, akinek az egyik, teljesen hétköznapinak tűnő, digitálisan manipulált képén egy 

hajóroncs látható — csakhogy kétszer: a kép egy másik helyén, kicsiben (távolról) 

szintén látható, ami persze nonszensz. Teljesen igaza van Mitchellnek, amikor azt 

írja: „Amikor egy kép értelmezéseit kialakítjuk magunkban, először a részletek 

evidens magyarázatait használjuk föl az egész kép lehetséges interpretációihoz, 

majd ennek kontextusát használjuk föl a részek interpretációihoz.” (34.) 

Mitchell a hagyományos fotó és a digitális képcsinálás (’digital imaging’) különb-

sége kapcsán fölvetett számos olyan kérdést, amely azóta is foglalkoztatja a 

képek előállítóit és használóit. Ilyen például a szavahihetőség kérdése a digitális 

technikára áttért sajtófotóban; az új technika fölvetette etikai, jogi és igazság-

szolgáltatási kérdések; a digitális, vagyis könnyen manipulálható kép politikai 

célokra való felhasználásának kérdése, és még hosszasan sorolhatnám. Rész-

letesen ismerteti továbbá a képátalakítási — vagy képkialakítási — technikákat, 

sokszor történelmi párhuzamokkal, mint például az ún. kompozit, vagyis több 

negatívból egy image hatását keltő, összemásolt képek esetében. Témánk szem-

pontjából azonban a legfontosabb mondanivalója abban összegezhető, hogy a 

digitális kép nem fotográfia, hanem egy másik, új médium.

A  d i g i t á l i s  f o t ó  p a r a d o x o n j a i
1996-ban Fotográfia a fotográfia után címmel jelent meg a digitális fotográfa első 

nagyszabású kiállításának a kísérő könyve.9 A kötet címét Lev Manovich The 

Paradoxes of Digital Photography című, meglehetősen provokatív írásából10 emel-

ték ki a szerkesztők — a kontextus a következő: „A digitális kép lerombolja ugyan 

a fotográfát, ám egyúttal megszilárdítja, felmagasztalja és halhatatlanná is teszi 

a fotografikusat. Röviden: ez nem egyéb, mint a fotográfa utáni fotográfa logi-

kája.” (57.) A meghatározásban a hangsúly tehát a fotográfa szó első említésére 

esik, vagyis arra, hogy ez még mindig csak fotográfa — ami egyértelműen kiderül 

már a fejezet címéből, a mögé biggyesztett kérdőjelből is: Digitális forradalom? 

Mint talán már ennyiből is sejthető, az írás voltaképpen egy Mitchell-ellenes 

pamflet: Manovich igyekszik pontról pontra kikezdeni Mitchellnek a digitális kép 

sajátosságaira, újdonságára vonatkozó megállapításait, ami egyszersmind azt is 

jelenti, hogy tagadja az analóg/digitális szembeállítás létjogosultságát a képal-

9  Hubertus v. Amelunxen — Stefan Iglhaut — Florian Rötzer (szerk.): Photography after photography. 
Memory and Representation in the Digital Age. G+B Arts, Munich, 1996. [A továbbiakban: Photography 
after photography. Az alábbiakban zárójelben megadott oldalszámok erre vonatkoznak. Az innen vett 
idézetek a saját fordításaim — Sz. S.] 
10  Lev Manovich: The Paradoxes of Digital Photography. In Photography after photography, 57–65. 
Lásd még: http://www.manovich.net/TEXT/digital_photo.html.

kotásban. Erre utal a következő fejezetcím is: 

Digitális fotográfia nem létezik, mely kijelentés-

hez az alábbi érvelés vezette el a szerzőt: „Ha — 

miként Mitchell — csupán a digitális technika elvi 

alapjaira hagyatkozunk, a digitális és a fotogra-

fkus kép közti különbségek látszólag hatalma-

sak. Ám ha a konkrét technikai megoldásokat 

és azok gyakorlatát vesszük alapul, a különbség 

eltűnik. Digitális fotográfa egyszerűen nem 

létezik.” (59.)

Hasonló — az amerikai tudományos publiciszti-

kában bevett, sőt elvárt — paradox frappancia 

az is, hogy „konceptuálisan a fotórealisztikus 

komputergrafka már megjelent Nadar fotóin 

az 1840-es években, és egész bizonyosan a 

Lumière fvérek első flmjeiben, az 1890-es 

években. Ők voltak a 3D-s komputergrafka 

feltalálói.” (63.) Manovich egyébként — jóllehet 

írásában végig a fotográfa szót használja, és 

érvelésében fotótörténeti példákra is hivatko-

zik — valójában a 3D-s technikát is felhasználó 

„hibrid” filmek — konkrétan a Terminátor 2 és a 

Jurassic park — befogadás-esztétikai sajátossá-

gairól beszél, ezért megállapításai az analóg-

digitális fotografkus állóképek kontextusában 

korlátozott érvényűek vagy éppenséggel irre-

levánsak. Ezzel nem félresöpörni kívánom az 

érveit, melyeken — mint majdnem mindenen 

— érdemes elgondolkodnunk, csupán kijelölni az 

érvényességi körüket.

Témánk — a fotográfa mint művészi médium — 

szempontjából fölösleges lenne pontról pontra 

végigvenni Manovich érveit, s aztán pontról 

pontra kimutatni, hogy vaskos csúsztatások 

vagy legalábbis erős, a torzításig elmenő túl-

zások vannak bennük, néhány példát azonban 

hadd említsek. Ilyenekre gondolok: „A tiszta, 

direkt fotográfa (Straight Photography) a foto-

gráfán belül csak az egyik hagyomány: mindig 

is együtt élt azokkal az ugyanennyire népszerű 

Szilágyi Lenke
Sepsiszentgyörgy, 2008, digitális fotó
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hagyományokkal, amelyekben a fotografkus 

képet nyíltan manipulálták. (...) A digitális tech-

nológia nem söpörte félre a ’normál’ fotográfát, 

mert ’normál’ fotográfia sohasem létezett.” (62.) 

Vagy nézzük meg közelebbről azt az érvét, hogy 

az analóg és a digitális technika megkülönböz-

tetése már csak azért is értelmetlen, mert a 

korszerű szkennerek olyan felbontásra képe-

sek, amelyek révén „a nagy felbontású digitális 

kép olyan részletgazdagságra képes, amelyre 

a hagyományos fotográfa soha.” (60.) Itt 

nem túloz Manovich, hanem csúsztat: Mitchell 

ugyanis — véleményem szerint nagyon helyesen 

— nem (minőségbe átcsapó) mennyiségi különb-

séget lát az analóg és a digitális technika között, 

amikor azt mondja, hogy az utóbbi eleve véges, 

meghatározott számú információ rögzítésére 

képes, hanem — hogy mondják ezt magyarul? — 

minéműségit (quidditas). Amellett, hogy Mitchell 

— szemben kritikusával — nem „versenyezteti” a 

régi és az új technikát, még abban is tökéletesen 

igaza van, hogy döntő különbség van az analóg 

fotó különböző nagyságú és véletlenszerűen 

(nem raszteresen) elhelyezkedő szemcséi és a 

digitális kép szabályszerű és egyforma nagy-

ságú pixelei között. Igaz: a hagyományos fény-

képekhez szokott, gyakorlott szem kell hozzá, 

de a digitális „fotóban” első látásra fölismer-

hető egyfajta idegenség, műviség. E sorok írója 

például, jeles magyar fotóművészek társasá-

gában, valamikor a ’90-es évek végén megné-

zett a New York-i The Platinum Galleryben egy 

kiállítást, ahol japán fotóművészek viszony-

lag nagy méretű platinotípiái voltak kiállítva, 

melyeket számítógéppel előállított negatívokról 

másoltak.11 Amikor beléptünk a terembe, rögtön 

éreztük ezt az idegenszerűséget a technikai 

értelemben egyébként tökéletes fényképeken. 

Csupán fotórealizmus

Az érem másik oldala: abban viszont feltétlenül 

igaza van Manovich-nak, midőn a — Nietzschét 

parafrazáló és megint csak túlontúl frappáns 

Reális, túlságosan is reális: a Jurassic park szo-

cialista realizmusa című fejezetben imígyen 

szóla: „Amit a számítógépes grafkának (szinte) 

sikerült elérnie, az nem realizmus, hanem csu-

pán fotórealizmus — nem az észlelési és testi 

tapasztalataink imitálásának a képessége, 

hanem csupán ennek a fotografkus megjelení-

téséé”. (63.) 

Azért mondom, hogy ez az érem, vagyis a fön-

tebb említett jelenség másik oldala, mert ha 

továbbgondoljuk Manovich ezen megállapítását, 

azt kell mondanunk: ma még szinte kizáró-

11  A platinotípia nem nagyítással, hanem kontakt 
másolással készül: a kép akkora lesz, mint amekkora a 
negatív. A platinotípiáról lásd Flesch Bálint: 
Fotótechnikatörténeti (Egészen) Kis Lexikon. 
Archaltfotokonzerv. http://archfoto.atspace.com/
klexframe.html; továbbá Szilágyi Sándor: Platinotípia. 
Fotográfia 1999/1, 34–37. 

lag fotóimitációk készülnek a számítógép segítségével, pedig az eszköz messze 

többre lenne képes.12 Olyasfajta jelenség ez, mint amikor a piktorialista fotográfu-

sok a 19–20. század fordulója táján a festészet és a grafka teljesítményeit igye-

keztek imitálni — mi több, lepipálni — egy másik eszköz: a fotográfa eszközeivel. 

Kétség nem férhet hozzá: a mostani ugyanúgy átmeneti jelenségnek bizonyul 

majd, mint ahogyan a piktorializmus is átmeneti — s az amatőr gyakorlatban való 

továbbélése pedig kifejezetten retrográd — jelenség volt.13 

F o t o g r á f i a  a z  „ i t t  é s  m o s t ”  u t á n
A kötet egyik szerkesztője, Hubertus von Amelunxen a kiállítás és a kötet 

képeit elméleti megközelítésből fölvezető tanulmányában (Photography After 

Photography: The Terror of the Body in Digital Space,14 azaz Fotográfa a fotográ-

fa után: a terror, amit a test a digitális térben elszenved) a hangsúly már az után 

szócskán van. Amelunxen ugyanis — szemben Manovich-csal — nem kívánja 

elmosni a különbséget az analóg és a digitális kép (amit ő, Bernard Stiegler 

nyomán, analóg-numerikusként definiál) között. „A digitális képalkotási tech-

nika szó szerint feltartóztatta, kikapcsolta, megszüntette az ábrázolás foto-

grafkus modelljét — a téridőbeli kapcsolatot a fényérzékeny médium és  

a kamera előtt lévő téridő konstelláció/konfguráció között. (...) Az ’után’  

prepozíció egyaránt vonatkozik mind az időbeli, mind pedig a térbeli különb-

ségre a fotográfai ábrázolásban, így a jelölő terére és idejére is, ami oly alap-

vető a fotográfai képben.” (117.) 

E kissé talán bonyolult megfogalmazás mögött valójában az áll, amit a tanulmány 

egy másik helyén Amelunxen így ír le: „A digitális képfeldolgozás arra késztet 

bennünket, hogy a fotótörténetet az ’itt és most’ fényében lássuk. A képeket 

újrateremtik annak a szürreális egyidejűségében, ami valójában nem egyidejű.” 

(116.) Vagy egy másik, metaforikus, de talán mégis világos megfogalmazás-

ban: „Az analóg-numerikus kép el van szakítva az eredetétől, a negatívtól. Nincs 

árnyéka. (...) A fotográfa utáni fotográfának ezért az egyik központi problémája: 

minek tekintse a fotográfai képet, mely történetileg emléknyomok közvetítője 

volt, ebben a mostani, a világtól elszakított állapotában?” (121.)

A tanulmány végkövetkeztetése: „A fotográfa után is fotográfa jön. De ezt már 

megváltoztatja az után.”15 (123.)

12  A kortárs magyar művészetben például Szegedy-Maszák Zoltán komputerművészete üdítő kivétel 
e főszabály alól: olyan interaktív műveket-szituációkat, illetve látványokat alkot számítógépes 
programok segítségével, amelyeket kizárólag ezzel az eszközzel lehet létrehozni. A mű tehát adekvát a 
médiumával. 
13  Lásd erről e könyv Fotóművészeti látásmódok című részének A magyar paradoxon fejezetét. 
14  Hubertus von Amelunxen: Photography After Photography: The Terror of the Body in Digital Space. 
In Photography After Photography, 115–123. 
15  Valójában ez egy parafrázis: a tanulmány mottójának, egy Lyotard-idézetnek az átfogalmazása; 
ebben a ’fotográfa’ helyett ’flozófa’ szerepel. Lásd uo. 115.
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