
4 6

2
0

1
5

/
1

1
_

1
2

„Vigyétek a fenébe innen ezt a tyúkot!” Állítólag így reagált egy magasrangú ame-
rikai tiszt az okinawai csatában a második világháború idején, amikor észrevette 
Dickey Chapelle-t, egy női fotóriportert a katonák között. Az idézet jól mutatja, 
hogy a női haditudósítók és fotográfusok jelenléte a hadszíntereken korántsem 
volt elfogadott a második világháború idején, még annak ellenére sem, hogy ez 
volt az első nagyobb háború, ahol a nők már viszonylag szép számban jelen voltak 
ezekben a pozíciókban: míg az első világháborúban még mindösszesen egyet-
len női fotóriporterről tudunk, addig Pearl Harbor után a mintegy 1600 hivata-
losan akkreditált amerikai tudósító között már 127 nő volt (Jenkins 2003). Eme 
kevés számú nő egyike pedig épp az a Lee Miller (1907-1977) volt,1 aki eleinte 

1  http://www.leemiller.co.uk

H o r v á t h  G y ö r g y i

Le e  M il l er :  
A  Wo m a n’s  War
(Eg y nő háborúja)

I m p e r i a l  W a r  M u s e u m ,  L o n d o n
2 0 1 5 .  o k t ó b e r  1 5  –  2 0 1 6 .  á p r i l i s  2 4 .

ábrázolható-e hitelesen a Murakami által kínált esz-
közökkel, művészi háttérrel, filozófiai alapokkal? 
Nehéz megfogalmazni, hogy mely pontokon 
bizonytalanodik el a néző: a szerzetesek karika-
túraszerű ábrázolásánál, a groteszk, a testiséget 
hangsúlyozó részleteknél vagy a flitteres, csillogó 
dekoroknál, tarka-barka részleteknél? Mintha 
mindez idegen lenne mind a témától, mind 
Murakami korábbi lekerekített (bár felhőtlen bol-
dogságot sohasem sugárzó) munkáitól. Másfelől 
a bizarrnak tűnő részleteket megtalálhatjuk az 
előképül szolgáló klasszikus műveken is: ördö-
gökkel küzdő istenek, mitológiai lények, szel-
lemek, vagy akár grimaszoló kabuki-színészek, 
félelmetes szamurájok jelenetei képviselik a 
korábbi korok japán művészetében az ábrázo-
lásnak azon extremitását, amit Tsuji Nobuo pro-
fesszor könyvében tárgyal, s amelyet Murakami 
pályája kezdetén mintegy felfüggesztett a köny-
nyű érthetőség, a popularitás kedvéért. Mindez 
európai szemmel persze nem „szép”, inkább gro-
teszk, helyenként akár ijesztő is – ugyanúgy, mint 
a nyomor, az öregség vagy a halál, amellyel szem-
besülve Buddha annak idején „felébredt”, „meg-
világosodott”. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
a most 53 éves Murakami hasonló fordulópont-
hoz érkezhetett karrierje csúcsán: egy ideje azt 
keresi a művészetben, amivel túlléphet a „szu-
per-lapos”, népszerű, de üres formavilágon, a jól 
bevált és igen jól fizető, de számára már nem 
kielégítő üzeneten. 
A kiállításon látható további friss művek – az 
elmúlt néhány évből, de jellemzően a fordu-
lópontot jelentő 2011 után – direkt vagy indi-
rekt módon, de főleg az élet és a halál, a test 
és a lélek kérdéseivel foglalkoznak. A kopo-
nya-motívum (amely nemcsak képein, de 
hatalmas, aranyozott szobrain is megjelenik), 
a zen-kör (Enso), a Buddha-ábrázolások mind 
ezt a megváltozott érdeklődést mutatják.  
A művekben egyre kisebb a cukiság- és ciniz-
mus-faktor; struktúrájuk egyre bonyolultabb, s 
egyre több a művész identitására vonatkozó kér-
dés is. A képeken elhelyezett kisebb-nagyobb 
önarcképeket is önreflektív gesztusként kell 
értékelnünk: valójában ki ez a jellegzetes, kor-
társ ikonná vált, manga-figuraként ábrázolt fickó? 
Valóban bekövetkezett-e művészetében az a 
spirituális fordulat, amelyet ez a kiállítás sugall? 
A kiállítást kísérő rendezvények – köztük Tsuji 
Nobu professzor és Murakamki beszélgetése, 
Sawaragi Noi műkritikus és Genyu Sokyu budd-
hista szerzetes előadása, Tanaka Min táncos 
performansza10 – megkísérlik majd megtalálni 
a kapcsolatot a sajátos japán hagyományok, a 
mélyebb spiritualitás és a kortárs japán kultúra 
között, Murakami nagyszabású, de ellentmondá-
soktól sem mentes életműve kapcsán. 

10  http://www.mori.art.museum/eng/event-cal/index.html
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a Vogue fotómodelljeként volt ismert, hogy 
aztán később a szürrealista mozgalom köreibe 
beépülve, előbb Man Ray modelljeként, majd 
alkotótársaként, végül önálló művész- és divat-
fotósként, ezután pedig háborús fotóriporter-
ként járjon be szokatlan karrierutat. 1939 és 1945 
között Miller egyaránt tudósított a Vogue brit és 
amerikai kiadásának különböző európai hadszín-
terekről és hátországokból. Ezekből a háborús 
fényképekből rendezett a londoni Imperial War 
Museum kiállítást idén ősszel.
A háborús fényképezés műfaja természete-
sen összetett, és történetileg is igen változatos 
célokkal, technikai háttérrel és más-más közön-
séget megcélozva formálódott a 19. és a 20. 
század folyamán. Fotótörténeti perspektívából 
nézve a második világháború sajátosságát min-
denekelőtt az adja, hogy a fényképezés jogát 

– eltérően például az első világháború gyakorla-
tától – a hadviselő államok már nem monopo-
lizálták, azaz a hivatalos, állami megrendelésre 
készült, cenzúrázott és nagyrészt propaganda-
céloknak alárendelt hadifotó addig megszokott 
műfajával ellentétben már bőséggel teret kapott 
a „civil” fényképészet. A nagyközönség nagy-
részt a korabeli nagy képes újságok révén (mint 
amilyen például az amerikai Life, a Look, a brit 
Match, Illustrated London News, vagy éppen a 
francia Vu és Paris-Soir voltak), a nekik dolgozó 
fotóriporterek tudósításai alapján alkothatott 
képet a háborús hadszínterekről. Ezek a tudó-
sítások természetesen szintén nem voltak men-
tesek bizonyos ideológiai meggondolásoktól 
és kötöttségektől, ám mégis, szemben az állami 
hadifényképészet harsány háborús retorikájá-
val, rendszerint sokkal összetettebb nézői pozí-
ciót kínáltak fel. Keveredett bennük a hátországi 
háborús helytállás ethoszának fenntartására és a 
háborúban való részvétel legitimálására irányuló 
szándék, a háború heroizálásának és/vagy meg-
szépítésének igénye, de a háborútól szenvedők-
kel való együttérzés humanitariánus szemszöge 
is. Technikatörténetileg pedig – a fényképe-
zőgépek kisebbé, mozgathatóbbá válásának 
és a mind gyorsabb exponálási lehetőségek-
nek köszönhetően – már lehetővé vált egy-egy 
elkapott pillanat vagy a gyorsan változó helyze-
tek dokumentálása. Ennek eredményeképpen 
a „klasszikus” dokumentumfotókon túl a street 
photography műfajához közelítő (azaz a nyil-
vános tereken zajló mindennapi élet egy-egy 
elkapott jelenetét megörökítő) témák és megol-
dások is jellemzővé váltak (még akkor is, ha tudni 
lehet, hogy kb. a vietnámi háborúig bezárólag a 
hadifotók jelentős része megkomponált volt.
Lee Miller háborús képei a fentebb felso-
rolt, az adott korban rendelkezésre álló meg-
szólalásmódokat és perspektívákat aknázzák 
ki és rendezik kreatívan át, a kiállítás pedig 
ezeket a fotókat egy női élettörténet keretei 
közé ágyazva mutatja be, ahol is a nőiséget a 

bemutatott fotók egészét értelmező, kiemelt jelölőként kezeli. Az elv ugyanis, 
melynek alapján a mintegy 80.000 negatívból álló Lee Miller-hagyatékból 150-
et kiválasztottak, az volt, hogy ezek „a második világháború női tapasztala-
tát mutatják be”. Ebből a szempontból érdekes feszültség figyelhető meg a  
kiállítás címe és rendezési elve, valamint a koncepciója között: míg a cím a „nő” 
szót egyes számban szerepelteti, és ezzel az alkotóra tereli a figyelmet (amit 
tovább erősít, hogy a kiállítás maga is Miller korai traumatikus női élményeinek 
leírásával, valamint egy a háború előtti fotóiból készült válogatással indul, és egy 
óriási színes fotóval zárul, melyen az időskori háziasszony Miller látható házának 
nett konyhájában, divatos köténykében), addig a kiállítás koncepciója nem az alko-
tói perspektíva, hanem a bemutatott téma nőiségét hangsúlyozza. A feszültséget 
Hilary Roberts, a kiállítás kurátora oldja fel egyik nyilatkozatában, aki szerint a nem 
aligha befolyásolja az alkotói képességet, de igenis befolyásolja, mi az az élmény, 
amihez az alkotó egyáltalán hozzáférhet (a háborús frontélmények nyilván nagyon 
erősen ez a kategória), és radikálisan kihat a témaválasztásra is. 
A nőiség érhető tetten abban is, hogy Millert eredetileg a brit Vogue, azaz egy 
női képesújság bízta meg 1940-ben azzal, hogy képeivel dokumentálja a háborús 
fenyegetettségben élő britek mindennapjait, ezért a kiállítás jelentős részét az 
angliai hétköznapok, a hátországi női helytállás dokumentumai teszik ki. Az tud-
ható, hogy 1941 nyarától kezdve a Vogue a brit háborús propaganda egyik kiemelt 
fóruma lett, mint olyan női magazin, mely befolyásos és széles olvasótáborral 
bír. A nők a hátországi civil helytállás fő letéteményeseiként lettek megszólítva, 
és a lap tudatosan törekedett a háborús megszorítások, a rosszabbodó ellátás 
(élelmiszerek, ruhák, szolgáltatások) és a hátországi honvédelmi feladatok divatos 

„újrafazonírozására”, így például a rövid, praktikus hajviseletek vagy a munkaerőhi-
ánnyal küszködő hadigyárak nők számára meghirdetett pozícióinak népszerűsíté-
sére, de ugyanúgy adott tippeket az ormótlan, de olcsó ruhák sikkes viselésének 
mikéntjével kapcsolatban is. Miller 1939 és 1944 között készült fotói, melyek válto-
zatos női háborús élethelyzeteket mutatnak be, a Nagy-Britanniában állomásozó 
amerikai önkéntes ápolónők száradó alsóneműitől kezdve a női pilótákon és a 
légvédelmi riadókra gyakoroló anyákon át a tűzvédelmi maszkos fiatal lányokig, 
ebbe az államilag támogatott trendbe illeszkedtek. Ma már nehéz elképzelni, de 
Miller fotói annak idején a felsőközéposztály hölgyeinek szóló divatos receptek, 
harisnya-, kozmetikum- és cipőhirdetések közé tördelve jelentek meg, ami egy-
fajta bizarr szürrealista háborús kollázst eredményezett a korabeli Vogue lapjain. 
Sajnos a képek ezen eredeti kontextusa a kiállításon nem érzékelhető: a felvételek 

Lee Miller 
FFI (Forces Francaise de Interior) worker, Paris, France 1944



4 8

2
0

1
5

/
1

1
_

1
2

újra-kontextualizáltak, és leginkább Miller élettörténetének kronológiai etapjait 
követik, azokba illesztve értelmeződnek.
A sokáig a brit hátországban fotózó Miller 1942-ben avanzsál „igazi” háborús 
fotóriporteré, amikor összeáll David E. Schermannel, a Life fotóriporterével, és 

– ezúttal nem brit, hanem amerikai akkreditációval – a náci megszállás alól fris-
sen felszabadult franciaországi, belga, luxemburgi és német hadszínterekre láto-
gat, és az elsők között dokumentálja a buchenwaldi és dachaui koncentrációs 

táborok borzalmait, közvetlenül ezután pedig 
megfürdik Hitler müncheni fürdőkádjában.  
A Hitler kádjában fürdőző volt fotómodell, aki 
egy, a kád peremére helyezett Hitler-portré és 
egy zuhanyrózsa előterében mind fizikailag, mind 
spirituális értelemben megtisztul a koncentrá-
ciós táborokban nemrég tett látogatás mocská-
tól, talán a legismertebb Miller-fotó, és egyben 
az egyik ikonikus képe is a második világhábo-
rúnak. A fotó, mely szintén látható a kiállításon, 
ugyanakkor pimasz, provokatív és nem nélkülöz 
némi humort sem. Ráadásul az, hogy a valaha 
rettegett náci vezér fürdőkádjának intim terét 
épp egy, az áterotizált szexuális tárgy szerepé-
ben pózoló meztelen nő sajátítja ki, radikálisan 
átrendez olyan alapvető és hierarchikusan tagolt 
kettősségeket, mint amilyen az intim- és a politi-
kai szféra közti határ, a háború kiemelt és egyedi 
eseménye szemben a szürke és banális hétköz-
napokkal, de akár a (férfias) uniformisba bújtatott 
erőszak és a (nőies) pőre védtelenség közti hierar-
chiát is. Ezeknek a hierarchiáknak a szerepeltetése 
és átrendezése általában véve jellemző a kiállítás 
többi háborús anyagára is. A kiállításról ugyanak-
kor hiányoznak azok a képek, melyek annak ide-
jén talán a legnagyobb sokkhatással bírtak Miller 
felvételei közül: így a koncentrációs tábor képei, 
de például a Német Birodalom bukására öngyil-
kossággal reagáló náci családokról készült fotók is. 
Ezeknek a fotóknak a hiánya annál inkább is enig-
matikus, hiszen a koncentrációs táborok áldozatai 
között is voltak nők, ahogy a háború egyéb áldo-
zatai között is. Miller koncentrációs táborokhoz 
kötődő élményei azonban csak hangfelvéte-
lek révén vannak jelen a kiállítás terében (Miller 
visszaemlékezéseit hallhatjuk). Az Imperial War 
Museum ennyiben valahol újratermel egy ősrégi 
mítoszt arról, hogy a háború alapvetően a férfiak 
dolga, a nőket pedig leginkább csak a hátországi 
mindennapjaikban érinti. Ez a hiány annál is inkább 
zavaró, mivel érthetetlenné torzítja az alkotói 
pálya ívét is, nevezetesen vizuálisan elbeszélet-
len marad az, ami a gyerekkori abúzus után Millert 
újratraumatizálta, és ami végül Miller depressziójá-
hoz, és a fotós pálya feladásához vezetett. Előnye 
ugyanakkor, hogy feszesebbé teszi a kiállítás 
koncepcióját: nem magát a hadi cselekménye-
ket, hanem azoknak a mindennapokra tett hatá-
sát láthatjuk, s ugyanakkor mindezt jellegzetesen 
mikrotörténeti perspektívából, azaz a politikacsi-
nálók ellenében a kisember (itt: a kisember nő) 
szemszöge a kitüntetett. És ebben a háború nagy 
narratíváit demitizáló perspektíva fellelésében 
és megszerkesztésében Miller nagyon jó: fény-
képei valahol a dokumentum, illetve a megkom-
ponált műalkotás státusza között helyezkednek 
el, nem egyszer kisebb narratívákat rajzolnak fel 
arról, hogy a háború hogyan rendezte át a minden-
napi életet, beleértve ebbe a nemi szerepeket is. 
Ilyen például az az 1944-ben a frissen felszaba-
dult Párizsban elkapott kettős kép, melyen egy 

Lee Miller
Fire Masks, 
Downshire Hill, 
London, England 1941

Lee Miller, David E. 
Scherman
Lee Miller in Hitler's 
bathtub, Hitler's 
apartment, Munich, 
Germany 1945
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fodrászszalon földszintjét és alagsorát láthat-
juk, ahol is az alagsorban buzgó fiatalemberek 
bicikliznek, hogy dinamóval áramot termeljenek 
a felettük elhelyezkedő szalon hajszárítóburák 
alatt szépülő hölgyvendégeinek; vagy ilyen az a 
szintén 1944-es párizsi fotósorozat is, mely az FFI-
dolgozók provokatív, már-már taréjszerű női hajvi-
seletét örökíti meg, mint az antifasiszta ellenállás 
egyik jól látható, akkoriban könnyen dekódolható 
jelét. Hasonlóképp, a lebombázott német városok 
előterében ücsörgő, céltalan, és relatíve jól öltö-
zött, sikkes lábtartású fiatal német lányok fotói is 
sokat elmondanak arról az erőfeszítésről, aminek 
révén a lányok megpróbáltak nem tudomást venni 
a körülöttük zajló borzalmakról, beleértve ebbe 
a zsidók kiirtását, de aztán a saját világuk össze-
omlását is. 
A fotók rendszerint feszültséggel teliek, és ez 
csak részben köszönhető annak, hogy Miller jó 
érzékkel leli fel a mindennapiban a bizarrt, az 
egyedin túlmutató jelentéstelit, a meghökken-
tőt vagy éppen a komikusat. Képei nemcsak 
dokumentálnak és kimerevítenek pillanatokat, 
élethelyzeteket vagy figurákat, hanem sokban 
fellelhető a művészi tudatosság azon foka is, 
mely túlterjed a gondos megkomponáltságon, 
és fotótörténeti tudatosságról is árulkodik. Jó 
példa erre az 1941-ben Londonban tűzvédelmi 
maszkot viselő lányokról készült kép, mely egy-
ben rájátszásként is értékelhető Robert Capa 
egyik négy évvel korábbi párizsi fotójára (A Stan 
és Pan rajongói klub tagjai álarcban): mindkét 
képen két alakot látunk, akik szembefordulnak 
a kamerával, és az arcukat maszk fedi. Ám míg 
Capánál a maszk a bolondozás, a felszabadult 
hülyéskedés jelölője, Millernél már a háborús 
realitásokat jelzi, ami ugyanakkor éles ellen-
tétbe kerül a maszkot viselő fiatal lányok kacér, 
egyszerre öntudatos és nőies testtartásával.  
A maszkok különbsége pedig (az egyik teljesen 
eltakarja az arcot, és hadviselő féllé tárgyiasítja 
a viselőjét, míg a másik kicsi, és inkább olyan, 
mint egy divatos napszemüveg) intenzív dinami-
kát indít be a személytelen és a személyes, azaz 
a háború által tárgyiasított és a háború köze-
pette a személyiségét (és nőiségét) megőrizni 
próbáló nő pozíciója között. Tulajdonképp a 
kiállítás egésze is pont ilyen: arról szól, hogyan 
lehet személyes perspektívából megélni a 
háborút, és annak nagy, férfit és nőt egyaránt 
érintő narratívumait, cselekményeit és ideo-
lógiáit – Miller ezeknek a kisemberi perspek-
tíváknak a bemutatásában és élére állításában 
nagyszerű.
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Egy női alakot látunk a földre borulva, mintha imádkozna. Hátán nagyobb méretű 
gyeptégla, amely hosszanti irányban beborítja a testét, mint sündisznót a tüskéi. 
Első látásra nem tudjuk, hogy a rejtőzködés szándéka vezérli-e bele az összeku-
porodott – valójában embrionális – helyzetbe, védve őt minden külső ártalom 
elől, vagy ebbe a begubózásba a természettel való egyesülés ösztöne és vágya 
kényszeríti. Bizonyára mindkét lehetőség fennáll, hiszen a két dolog szorosan 
összefügg. Deli Ágnes az anyafölddel való egyesülés szándékát és példázatát 
mutatja fel, de nem a „porból lettél, porrá leszel” maximája értelmében, hanem 
élő szervezetként keresi az úgyszintén élő, megsemmisíthetetlen természettel 
való lehetséges azonosulást. Az örök természetben keresi önnön túlélésének és 
ép megmaradásának a lehetőségét, attól a tudattól és hittől áthatva, hogy a test 
és a lélek szubsztanciája minden időkön át része az elemi erők soha meg nem 
álló körforgásának. Miközben a felmetszett talajú mező fűszálai alá kíván bebuk-
fencezni, kezét összetéve fohászt mormol a teremtés istenének, a teremtőnek. 
A művész, aki halhatatlanságának esetleges lehetőségeit úgyszintén a teremtő munka 
szellemi ereje által próbálja meglelni, gondolatban mégsem képes megszabadulni 
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