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Előszó 

Ez a dolgozat – végtelen kacskaringója és két nagy kitérője ellenére – végig egyetlen 

témáról, a művészettörténetről szól. Célja, hogy a „mi a művészettörténet?” kérdésre 

egzakt és árnyalt választ tudjon adni. 

A szöveg módszertani alapja a különböző tudományágak vagy tudományterületek 

szövegeinek az összeolvasása. Ahogy Mitchell képi fordulatában Panofsky és Althusser 

találkozásának jelenete mutatja meg, hogy mennyiben ideologikus az ikonológia és 

hogyan használ képeket az ideológia saját maga megértéséhez, ugyanígy fejezeteimben a 

résztémákhoz releváns tudományágak és módszertanok egymásra találása és kölcsönös 

üdvözlése kerül bemutatásra. Az összeolvasandó és -mérendő tudományágak kiválasztása 

egyáltalán nem véletlenszerű: célom mindegyiknél az volt, hogy a művészettörténetre, 

annak funkcióira, jellegére és természetére kérdezzek rá, a látás/látvány/képélmény 

fogalmain keresztül. A különböző általam elemzett tudományágak és módszertanok 

egyetlen közös ponttal bírnak, hogy mindannyian kapcsolódnak a látás 

testi/szociális/kulturális/filozófiai aktusához. Ez a közös pont teszi egyáltalán lehetővé 

összevetésüket és a tanulságok leszűrését. Különösen fontos módszertani elemem a 

negatív tanulságok kiemelt helyen való kezelése, azaz az üdvözlési jelenetek során nem 

csak a hasonlóságok kidomborítására törekedtem, hanem az egyedi, megcáfolt hiedelmek 

vagy leleplezett hamis axiómák hangsúlyozására is. Ezen felül tudatosan szerkesztettem 

a törzsszövegben a képeket és a róluk szóló elemzéseket lehetőleg egy oldalra: hogy az 

olvasó – amennyire lehetséges – közvetlenül tudja összevetni saját vizuális élményeit a 

művészettörténeti szövegekkel. 

A disszerttáció két részből áll. Az első rész A képi fordulat problematikája címet viseli a 

művészettörténet és a művészettörténész különválasztására törekszik az ideológia 

fogalmán keresztül. A második részben a művészettörténet a korábban definiált 

művészettörténész és a műtárgy közvetlen vizuális tapasztalata közötti törésben jelenik 

meg. Ez a törés az, ami a vizsgálat során láthatóvá teszi a művészettörténetet, annak 

jellegének megfelelően: a második rész címe egyben disszertációm legfontosabb állítása, 

azaz, hogy a művészettörténet egy médium, a szó mcLuhani értelmében. Ennek a 
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felmutatásához azonban szükség van a tudományon belüli törésvonalak és súrlódások 

(mint A képi fordulat körül kialakult vita vagy a tudományos munkákban fellelhető nem 

tudományos ideológiájú érvelések) felmutatására, hiszen a művészettörténet – mint a 

tudományok általában – saját ideológiája alapján homogénnek és teljesnek mutatja magát. 

Ezen szubjektiváció alapja pedig éppen a tudományos objektivitás eszméje, azaz a 

szubjektivitás hiánya: a tudomány ideológiája nem más, mint a tudós szubjektumának az 

elrejtése a tudomány fogalma, és bevett diskurzusai mögé. A disszertáció első része arra 

tesz kísérletet, hogy a tudós szubjektumát kiolvassa a tudományos objektivitás 

törésvonalai közül, hogy aztán a művészettörténetet vissza tudja vezetni a szubjektum és 

a műtárgyak eredendő kapcsolatára. 

A disszertáció első fejezete W. J. T. Mitchell A képi fordulat című művének 

kontextusával és tanulságainak művészettörténeti olvashatóságával foglalkozik. 

Igyekszik elhelyezni a szöveget Rorty nyelvi fordulata utáni filozófiai diskurzusban, 

illetve az első alfejezetben összeveti Kuhn paradigma-fogalmával, hogy elkerülje a 

későbbi téves következtetéseket és szilárd alapot adjon saját tudománytörténeti 

konstrukciójának. Habár A képi fordulat szövege nem említi és nem is utal rá, mégis 

szükséges egy összehasonlítás Gottfried Boehm nevében hasonló, de radikálisan más 

megközelítésű és eltérő eredményekre jutó ikonikus fordulatával. Az összeolvasás 

egyben lehetőséget teremt arra, hogy a német hermeneutika talaján álló képfogalmat 

Mitchell analitikus filozófiai megközelítésével párba állíthassuk. Ezzel nem csak a 

filozófiai tradíciók különbsége tárul fel, hanem a képek forrásának a jellege is: míg 

Boehm számára a kiindulópontot a (főleg) filozófiai szövegekeben megjelenő képek 

jelentik, addig Mitchell számára a képek mindennapi életünket behálózó jellege és az 

evidensen aktuálpolitikai felhangja az, ami alapvető fontossággal bír. A két filozófiai 

tradíció egyben két lehetséges továbbgondolási utat is kijelöl, melyek közül Mitchell 

radikálisan kiszélesített érdeklődési köre és tudatosan vállalt kultúrkritikai alapállása lesz 

az, ami a művészettörténet kritikai vizsgálatában gyümölcsözőbb utat ígér. 

A következő alfejezet A képi fordulat kimondott és kimondatlan gondolati előzményeivel 

foglalkozik. A Mitchell által oly nagyra tartott és szinte már csak szuperlatívuszokban 
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értékelt korai Panofsky szöveget, A perspektíva mint szimbolikus formát teszi 

historiográfiai vizsgálat és értelmezés tárgyává. A fejezet kettős összeolvasást használ, 

először Mitchell szövegét méri össze Panofsky eredeti tanulmányával – felmutatva 

Mitchell értelmezésének hangsúlyozottan egyéni voltát – másodszor rávilágít Panofsky 

szövegének gondolati tarthatatlanságára a projektív matematika törvényeinek a fényében. 

A harmadik alfejezet Panofsky és Gombrich perspektívafogalmait olvassa össze Mitchell 

szövege alapján, azaz arra a kérdésre keres választ, hogy hogyan és miért hiányzik 

Gombrich életműve A képi fordulatból? A kérdés árnyalásához a szöveg a perspektíva 

filozófiai értelmezését és projektív geometria tranzitivitásának vizsgálatát hívja 

segítségül, ezen felül Mitchell korábbi írásait, különösen az Iconology vonatkozó 

fejezetét elemzi, hogy kiegészítse a képi fordulatban elhallgatott tudománytörténeti és 

képelméleti elemeket. 

A Hiányok az ideológiai kontúrozás szolgálatában című alfejezet arra tesz kísérletet, hogy 

Mitchell szövegének ki nem mondott előzményei közül egyet a művészettörténet 

szemszögéből megvilágítson. John Berger The ways of seeing-je nem csak tartalmában, 

de formabontó megoldásaival (a nézőt közvetlenül megszólító televízós műsor) is 

előzményül és kiemelt példaként szolgálhatott volna A képi fordulat radikális jelenkor-

elemző és politikai/ideologikus olvasata számára. A fejezet fő célja ugyanakkor, hogy 

ellentétként és alapként szolgáljon Mitchell másik nagy, kimondott és elemzett 

előzménye, Jonathan Crary A megfigyelő módszerei című művének vizsgálata számára.  

A képi fordulat és Althusser ideológia-elmélete című alfejezet alapvető összegző és 

definitív részeket tartalmaz. Crary és Panofsky műveinek az értékelésén keresztül és a 

korábbi fejezetek tanulságait levonva Mitchell nagy felismerés-jelenetét, a Panofsky-

Althusser találkozást elemzi utóbbi művei alapján, hogy aztán az így kikristályosított 

ideológia-fogalmat visszaolvassa a képi fordulat szövegén keresztül a 

művészettörténetbe. Ezzel a szöveg folytatja és kiszélesíti Mitchell eredeti gondolatát 

(mely az ikonológia ideologikusságát mutatta fel), hogy az az összes művészettörténeti 

módszertanra és témára értelmezhetővé váljon. Az alfejezet utolsó nagy témája Panofsky 

és Gombrich viszonyának elemzése, azaz a látvány különböző megközelítéseinek és ezen 
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megközelítések művészettörténeti konzekvenciáinak a tudatosítása. Az alfejezet két 

problémafelvetéssel zárul: az egyik az ideologikus én és a művészettörténet viszonya a 

látás fogalmának a tükrében, a második pedig a látás pszichológiai és neurológiai 

vizsgálatainak tanulságai a művészettörténet számára, melyek a következő két nagy 

fejezet témáit adják. 

A szubjektivitás a művészettörténetben című fejezet egyetlen témát jár körül: a korábban 

definiált althusseri ideológia-fogalomnak megjelenési módjait és az ebből fakadó érvelési 

technikákat a művészettörténetben. Első alfejezetében a lehető legegyszerűbb 

megjelenési példákat, azaz a hangsúlyozott és reflektált „én” fogalmat keresi a híres 

szövegekben, míg a másodikban ennek párját, a másikkal – azaz általában az egységesnek 

képzelt tudománnyal – szemben elképzelt és felmutatott szubjektivitást vizsgálja. A 

harmadik alfejezet az ideológiai én leghangsúlyosabb – és a klasszikus 

művészettörténettől leginkább eltávolodott – megjelenési módjait mutatja be. Az utolsó 

alfejezet a deixis, azaz a rámutatás problémájával foglalkozik. Ebben a fejezetben lesz 

először probléma tárgya a klasszikus művészettörténet, mégpedig annak egyik alapvető 

aktusán, a műtárgyra való hivatkozáson keresztül. A szöveg megkísérli ezt az aktust 

Althusser szubjektum-fogalmán keresztül a látvány személyes, individualizált jellegén 

keresztül olvasni. Ezzel az a célja, hogy a korábbi fejezetekben bemutatott nyílt, 

ideologikus szubjektivitás hatásmechanizmusait a magát objektívnek és személytelennek 

tételező művészettörténeti módszertanokon keresztül is bemutassa. 

A következő fejezet a Látvány értelmezésének a problémái címet viseli, és A képi fordulat 

és Alhusser ideológia-fogalma című alfejezet végén felvetett kérdést, azaz a 

művészettörténet és a látás pszichológiai és neurológiai kutatásának a vizsgálatát folytatja 

le, ezzel is kapcsolódva Panofsky és Gombrich perspektíva-elemzéséhez. Tőlük eltérően 

azonban a jelen vizsgálat során a fő kérdés nem a befogadó kognitív tevékenységének a 

pontos leírása, azaz a valóság és a látványélmény megfeleltetése, hanem éppen azoknak 

a kísérleteknek a kidomborítása, melyek az élmény és az inger különbözőségét mutatják 

fel és értelmezik.  Ennek megfelelően az első alfejezet fő témája a látás pszichológiai 



 

10 

 

fogalmának, illetve a látószervek és a hozzájuk kapcsolódó idegpályák felépítésének 

rövid bemutatása.  

A második alfejezet témája az úgynevezett elsődleges képtárgy, azaz a primér 

felismerhető alakok és tárgyak problémája. A látvány élménye itt az előzetes tudás, azaz 

a műtárgyról szóló művészettörténeti szövegek korpuszának a viszonylatában lesz a 

vizsgálat tárgya. A második alfejezetben a szándékolt és a szándékolatlan többértelműség 

művészettörténeti példáin keresztül kerülnek bemutatásra az inger és az élmény diverz 

tulajdonságai. Az értelemtulajdonítás hatásai című fejezet a műtárgy és a róla szóló 

művészettörténeti szöveg kapcsolatának negatív következményeit vizsgálja. Az előző 

fejezetekben felmutatott ingerváltoztatás nélküli élménymódosulást okozó példák erejét 

továbbgondolva a módosulásból származó veszteségeket veszi sorba. A változó, vagy 

legalábbis két-, vagy többértelmű (multistabil) képélményt a fejezet igyekszik 

teoretikusan Mitchell filozófiájához csatolni, annak metakép fogalmán keresztül. 

A fejezet utolsó alfejezete a művészettörténeti leírás és az eredeti tárgy kapcsolatát 

vizsgálja a korábbi fejezetek tükrében, azaz felmutatja a művészettörténet látványélményt 

módosító erejét, ezzel kapcsolva össze a fejezetet az előző fejezet végén felmutatott 

szubjektivizált deixis fogalommal. 

A képi fordulatról szóló fejezet egy exkurzussal zárul, melynek alapja a male gaze, azaz 

a feminista kritikai irodalomban dominánsnak és aktívnak tekintett férfitekintet. A kitérő 

végkitűzése, hogy tudatosítsa a tekintet szexualizáltságát és ezzel egy időben 

problematizálja a nemek szerepeit és erőviszonyait a 21. században. A fejezet a férfi/nő 

vizuális relációt Kenneth Clark klasszikus, az aktról szóló könyve alapján helyezi 

művészettörténeti kontextusba, hogy aztán a male gaze közkeletű meghatározásán túl a 

kortárs képi fordulatot olvassa vissza a társadalmi nemek és a vizualitás kapcsolatára.  

Ehhez módszertani alapvetésként Haraway Kiborg kiáltványát, illetve a kortárs test-

esztétikát és férfifotókat veszi alapul, hogy általános, gender-kritikai környezetben 

helyezze el őket. A fejezet célja, hogy a korábban meghatározott művészettörténész 

szubjektum problémát a társadalmi nemek illetve az aktoknál kikerülhetetlen szexualitás 
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vonalán problematizálja és a kortárs feminista nézőpontból a tudománytörténeti 

előzményeket értelmezze. 

A második rész fő problémája a művészettörténet definiálhatósága. Ahhoz azonban, hogy 

tisztán és érthetően meg tudja fogalmazni saját definícióját, az első három fejezetben el 

kell távolodnia a látás fogalmától, hogy a hagyományos definíciókat az első rész 

tanulságaival összeolvashassa.  

Az első fejezet a létező definíciók nem kielégítő voltát taglalja, hogy megállapítsa, a 

hagyományos, bevett tudományos definíciók alapján nem lehet definiálni a 

művészettörténetet. A határok körüljárása című alfejezet témája az excentrikus 

művészettörténet és a tudományon kívül rekedt szövegek helyzetének a vizsgálata, azaz 

a művészettörténet határait és az ezekből levezethető definíciókat elemzi. A második 

alfejezet, mely A történettudomány példája címet viseli, a művészettörténet és a 

pozitivista történettudomány kapcsolatát és ezen keresztül lehetséges öndefiníciós 

megfeleltetésüket vizsgálja, azaz még mindig kívülről a határok, jelen esetben a 

társtudományok felől vizsgálja a művészettörténetet. A következő alfejezet a stílussal 

mint rendezőelvvel és az ebből levezethető szigorú művészettörténeti definíciókkal 

foglalkozik. Ez a fejezet tehát módszertanileg éppen fordítottja a korábbiaknak, hiszen a 

tudománytörténet egyik központi fogalma által kísérli meg a tudomány definícióját.  

A művészettörténet és természettudomány című fejezet Panofsky művészettörténet 

definíciójának és a természettudomány kapcsolatának a problémáit elemzi, különös 

tekintettel a relativitás-elmélet és a művészettörténet relatív történeti hozzáállásának a 

kapcsolatára. Az utolsó alfejezet a művészettörténet lexikális definícióival foglalkozik, 

azaz a módszertanok és szakterületek egyszerű felsorolásán alapuló meghatározásokkal. 

Ez a diverz megközelítés az, ami átvezet a következő nagy fejezethez, mely a 

művészettörténet és a paradigmák kérdését vizsgálja. 

A fejezet alapvetően Rényi András művészettörténeti paradigma-fogalmán alapszik, 

ennek adja részletes elemzését és továbbgondolását. Az első alfejezetben a hermeneutika, 

mint művészettörténeti módszer különállásáról, azaz az ikonológiához és a 

stíluskritikához képest túlzott különbözőségéről van szó, azaz Rényi hármas 
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felosztásának tarthatatlanságáról. A második alfejezet Kuhn paradigma fogalmához 

elengedhetetlen normáltudomány fogalmának alkalmazhatóságát vizsgálja a 

művészettörténeten belül, felmutatva, hogy a művészettörténeti állításokra nem 

alkalmazhatóak Kuhn a rejtvényfejtés logikájához kötött normáltudományi fogalmai. A 

Szétfolyó paradigmák című fejezetben Rényi paradigmatikus felosztásának elméleti 

folytatásaként a feminizmus és Foucault szexualitástöténete felől kerül újraolvasásra a 

művészettörténet. Az utolsó alfejezete a fejezetnek ezeket a küső hatásokat elemzi, 

különös tekintettel a tudomány önállósága szemponjából kiemelten fontos elemekre, azaz 

hogy a művészettörténet mennyiben és hogyan képes saját határait a filozófiai, esztétikai 

vagy éppen feminista nézőpontoktól elválasztani és saját magát mint autonóm érdeklődési 

kört artikulálni. 

Konkrét válaszom a „mi a művészettörténet?” kérdésre a következő  fejezet. A 

művészettörténet médium – McLuhan definíciója alapján – azaz az emberi elme egy 

speciális kiterjesztése, mely lehetővé teszi, hogy a képzőművészeti alkotások és a róluk 

szóló szövegek emberfeletti és befogadhatatlan mennyiségével megbirkózzunk. A fejezet 

első két alfejezete a médium fogalmának a helyzetét és definiálhatóságát járja körül 

Mitchell Addressing Media című kritikai szövege alapján. A következő alfejezetekben 

McLuhan médiumdefiníciója és fogalmai kerülnek elemzésre, hogy végül a 

művészettörténet médiumjellegének a kidomborítása végett Mitchell a médiumok 10 

jellemzőjének a visszaolvasását hajtsa végre a szöveg a művészettörténetre. 

Az utolsó fejezet a médiumként értett művészettörténet segítségével igyekszik 

rávilágítani a korábbi definíciók által sötétben hagyott, illetve nem megfelelően explikált 

repedésekre a művészettörténeten belül. Ennek első példája a Hans Belting és Daniel 

Arasse által elemzett anakronizmus, azaz, hogy még a legszigorúbb 

követelményrendszereket betartó művészettörténeti elemzés is mindig anakronisztikus 

marad, pusztán fogalmi rendszere miatt: hiszen azok nagyrészt a 19. században 

megalapozott, majd többszöri kritikai felülvizsgálaton átesett fogalmak. A második 

probléma a művészettörténeti leírás helyzete, melyet Michael Ann Holly Wölfflin 

elemzésén keresztül explikálok és mutatok be. Ennek az alfejezetnek a fő célja, hogy a 
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művészettörténet közvetítő jellegét, azaz a műtárgy és a néző közöttiségét és mindkettő 

konstruáló voltát bemutassa. A harmadik alfejezet a részletek problémájával foglalkozik, 

azaz hogy az egységes képélmény és az ennek ellentmondó részletek és felfedezéseik 

hogyan és miként játszanak szerepet a tudományban. 

A második exkurzus egy műalkotás, Rosaire Appel Untranslated című képregényét 

elemzi, a képi fordulat, McLuhan médiumelmélete és a képregények elmélete irányából, 

egy konkrét műalkotás elemzésén próbálva ki a korábbi vizsgálati módszerek alapján tett 

megállapítások és tanulságok érvényességét.  

Az utolsó fejezet összefoglalja a korábbi fejezetek tanulságait és igyekszik a 

művészettörténet médium-jellegét összeolvasni az althusseri szubjektivitással, hogy 

felmutathassa a művészettörténeten belül húzódó törésvonalakat és az azokat elfedni 

igyekvő ideológiákat.  



 

14 

 

A képi fordulat problematikája 

Kísérlet a képi fordulat gondolati helyének meghatározására 

Mitchell A képi fordulat című szövege1 annak ellenére szolgálhat kiindulópontként egy a 

művészettörténet és a látás szerepét vizsgáló gondolatmenethez, hogy maga a szöveg sem 

kézzelfogható konklúzióval nem zárul, sem nem tartalmazza a terület egységes, jól 

utilizálható áttekintését. Éppen ellenkezőleg, a szöveg hektikus2, ellentmondásokkal 

terhelt és nem tartalmaz olyan végkövetkeztetést, melyet közvetlenül fel lehetne 

használni. Mitchell maga a teljes képi fordulatot egy olyan hibridnek nevezte, mely egy 

speciális történelmi helyzet (a kilencvenes évek elejének Amerikája) és egy folyamatosan 

visszatérő történelmi jelenség (mely talán minden emberi társadalom sajátja) különös 

keveréke.3 Ez az egyszerre szinkron és diakron értelmezés szinte szétfeszíti az értelmezési 

keretet, hiszen egy olyan elméleti struktúrát implikál, ami egyszerre képes az 

ezredforduló felé közeledő nyugati társadalom változásait és – például – az itáliai 

reneszánsz festészet hatalmas forradalmát, a központi perspektívát tárgyává tenni. 

Mitchell gondolkodására jellemző, hogy már 2011-ben, tehát alig 19 évvel a fogalom 

megszületése után, leszámolt a képi fordulattal, hogy Cloning Terror című művében 

meghirdesse a biokép [biopicture] és a biodigitális kép [biodigital picture] felé fordulást, 

ezzel a klónozást valamint a vele szándékosan összekapcsolt háborús helyzetet és a 

terrorizmust4  tegye meg az új fordulat fókuszpontjának. Habár ez a radikális váltás és a 

figyelem fókuszának az áthelyezése már kiolvasható bizonyos szinten A képi fordulat 

szövegéből is (Dan Rather és az öbölháború példája) de Mitchell későbbi szövegei 

egyértelműen egy olyan teoretikus utat járnak be , mely egyre inkább távolodik ezen 

szöveg fókuszától, hogy aztán egy későbbi ponton, egy pillanatra ismét 

                                                 

1 (Mitchell, A képi fordulat 2008) A továbbiakban magára a tanulmányra a határozott névelőnél nagy 

kezdőbetűvel hivatkozom, kisbetűvel magára a jelenségre utalok.  

2 Ez nagyrészt köszönhető a két különböző kiadásnak és az átdolgozásnak. Eredeti szöveg: (Mitchell, The 

Pictorial Turn 1992) Második kiadás: (Mitchell, The Pictorial Turn 1994) 

3 Lásd: (Mitchell, Cloning Terror - The War of Images 9/11 to the Present 2011, 69) 

4 War on terror, ahogy a Bush adminisztráció jelszava volt. 
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összekapcsolódjanak vele. Mitchell elhagyta a vizuális kultúra tanulmányozását, hogy a 

médiumelméletre és végső soron egy újradefiniált fenomenológiával foglakozhasson.5 A 

médiumelmélet, különösen annak angolszász verziója, a későbbiekben a 

művészettörténet jellegének a megértésehez is elengedhetetlen lesz. Érdemes azonban 

erőteljesen hangsúlyozni, hogy ez a disszertácói nem követi, mert nem követheti Mitchel 

útját a kortárs vizuális és politikai kultúra diszciplínákon átívelő elemzésében. Ehelyett 

kérdésfeltevéseit, teoretikus mozgékonyságát igyekszik saját kérdésfeltevéseinek, azaz a 

művészettörténet jellegére való rákérdezés szolgálatába állítani. 

Mitchell saját tudományos hozzáállását a tudományon kívüli kutató, illetve az 

episztemológiai anarchista jelzőkkel jellemezte egy interjúban6. Ez a bevett gondolati 

rendszerekkel szembeállított invenciózus gondolkodás figyelhető meg A képi 

fordulatban, és éppen a szöveg teoretikus mozgékonysága és diverz megközelítése miatt 

alkalmas kiindulópontnak, hiszen maga is éppen a különböző tudományágak 

összeolvasását és kritikai egmásrahatását vizsgálja. 

Éppen ez a teoretikus lehetőségekben való végtelen gazdagság tették alkalmassá a 

szöveget arra, hogy a kortárs vizualitásról szóló diskurzus és képelmélet egyik központi 

problémájává váljon: az értelmezések olyan széles tárházát nyitja meg az olvasó előtt, 

hogy az szabadon választhat a saját diszciplínájának és ezen belül ízlésének megfelelőt. 

Gottfried Boehm, a Visual Turn és a Mitchell által csak prototudománynak nevezett 

visual studies is mind erre a szövegre tekint vissza.7 

Nem szabad azonban ezt a nyitottságot valami utólagos értelmezői szabadságnak látnunk: 

nyilvánvaló szövegszerkesztési intenciók és megfontolások állnak mögötte. Amikor 

Mitchell megpróbálja elhelyezni a képi fordulatot a nyugati gondolkodás történetében, 

                                                 

5 (Mitchell, Mixing it Up: The Media, the Senses and Global Politics 2008, 36) 

6 (Mitchell, Mixing it Up: The Media, the Senses and Global Politics 2008, 35) 

7 (Mitchell, Cloning Terror - The War of Images 9/11 to the Present 2011, 70) Érdekesség, hogy Mitchell 

maga Hornyik Sándor Exindexes tanulmányát adja meg bizonyítván a képi fordulat erős hatását, a 2. 

jegyzetben. Hornyik szövege: (Hornyik é. n.) 
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először a fordulat [turn] kifejezésre fókuszál egy Rorty idézettel8, mely az európai 

gondolkodás történetét fordulatokra (dolgok, elképzelések, szavak) osztja.9 Ezek után a 

képi fordulat előzményeit mutatja be, azaz Mitchell állítása szerint azokat a gondolatokat, 

melyek e fordulat korai variációiként értelmezhetőek. Ezek megtalálhatóak Charles 

Pierce szemiotikájában és később Nelson Goodman The Languages of Art című 

munkájában.10 Ezzel egyidejűleg Európában Derrida Grammatológiájában11 kerül 

előtérbe a kép, ami a grafémák hangsúlyozásával a nyelv addigi dominánsan 

fonocentrikus modelljét grafikai, vizuális jellegűvé alakította. Ezen felül a Frankfurti 

Iskola képre, tömegkultúrára vonatkozó kutatásaiban és Foucault hatalom/tudás 

elméletében, amely „megvilágítja a hasadékot a diszkurzív és a »látható« között”12. 

Mindezeken felül Wittgenstein piktorializmusa majd későbbi ikonofóbiája is 

bizonyítékkal szolgál: hiszen a beszéd védelme a vizuálissal szemben nem más, mint az 

az ellenállás, amit a nyelvi gondolkodás a vizuálissal szemben önmaga védelmében kifejt. 

A széles spektrumú filozófiai szemle után kerül előtérbe a képek történetiségének a 

tudománya, a művészettörténet, különösen ennek amerikai, hivatalos egyetemi változata. 

Itt, egy diszciplínán belül megismétlődik a tudományos áttekintés, aminek fókusza 

olyannyira tág, hogy semmilyen klasszikus historiográfiai rendbe nem lehet beilleszteni: 

Míg az olyan francia kutatók mint Louis Marin és Hubert Damisch 

strukturalista művészettörténetükkel úttörő munkát végeztek, addig az angol-

amerikai művészettörténet továbbra is társadalmi kérdésekre összpontosított 

                                                 

8 „Nagy a valószínűsége annak az elképzelésnek, hogy az antik és a középkori filozófia dolgokkal 

foglalkozott, a tizenhetedik század filozófiája a tizenkilencediken keresztül elképzelésekkel, és a 

felvilágosult jelenkori filozófiai színtér pedig szavakkal, nagy a valószínűsége.” (Mitchell, A képi fordulat 

2008, 131) A nyilvánvaló nyelvtani hiba azonban nem csak ezen kiadás sajátja, szó szerint megismétlődik 

a szöveg újrakiadásában. Lásd: (Blaskó és Margitházi 2010, 171) 

9 (Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature 1979) és (Rorty, The Linguistic Turn: Recent Essays in 

Philosophical Method 1967) 

10 (Goodman 1968) 

11 (Derrida, De la Grammatologie 1967) 

12 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 138) 
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(különösen a mecenatúra tanulmányozására) és pestisként kerülte az 

elméletet. Egy olyan renegát irodalmár, mint Norman Bryson munkássága 

kellett ahhoz, hogy elhozza a legújabb híreket Franciaországból és felrázza a 

művészettörténetet dogmatikus szendergéséből.13  

Majd pár oldallal később: „felmutathat-e Panofsky ikonológiája mást, mint egy »gépies 

titkosírást«, mely megerősíti a bölcsészettudományok egyik legmaradibb területének 

elszigeteltségét?”14 

A művészettörténetre szórt negatív jelzők különösen annak a fényében tűnnek furcsának, 

hogy a 9. jegyzetben Mitchell maga is elismeri Svetlana Alpers, Michael Baxandall, 

Rosalind Krauss, Roland Paulson és Leo Steindberg munkásságát. Baxandall egész 

életműve nyugszik a művészetszociológiai megközelítésen. Ezen felül Alpers és 

Baxandall művei egyben ki is mutatnak a művészettörténetből, mint hagyományos 

diszciplínákból, és a történelmi megalapozottságú vizuális kultúra tanulmányozásának 

alapműveivé váltak.15  Mindezekkel együtt a művészettörténet és a társadalmi 

megközelítés ostorozása olyan nyílt és transzparenssé tett önellentmondásra vezet16, ami 

mindenképpen magyarázatra szorul. 

A képi fordulat problematikájának a művészettörténethez kapcsolásában azonban ott 

rejlik implicit módon a kép fogalmának és a képpel, mint kulturális jelenséggel való 

megbírkózásnak a problémája. Egy ilyen gondolati rendszert vizsgálva az olvasónak fel 

kell tűnjön, hogy a szöveg mellett nincsenek illusztrációk17, maga a szöveg sem utal 

meghatározott külső képre. Egyetlen kivételnek tekinthető részlet a CBS Evening News 

                                                 

13 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 134) 

14 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 137) 

15 (Baxandall 1985) és (Alpers 1983) könyvének vizuális kultúra alapú megközelítéséről lásd: (M. Smith 

2008, IX) 

16 További példa Steinberg könyve Krisztus testiségének ábrázolásáról és az ezzel összefüggő teológiai 

problémákról biztos, hogy nem tartozhat a legmaradibb gondolatok közé. Lásd:  (Steinberg 1996) Eredeti 

kiadása: 1983.  

17 „Képek” ahogy köznapian mondanánk. 
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elemzése, ahol az utolsó saigoni és az első kuvaitvárosi katonai helikopter kerül egymás 

mellé. De alapvetően itt sem konkrét képek elemzéséről, hanem inkább a 

montázstechnika speciális használatáról van szó. A példa szempontjából teljesen 

irreleváns, hogy Dan Rather pontosan melyik felvételeket választotta ki műsorában.18 

Pedig a kép elemzése/olvasása Mitchell számára alapvető aktus. Az ikon és a logosz 

találkozása jóval többet jelent a verbális és vizuális művészetek összehasonlító 

tanulmányozásánál.19 A vizualitás és a textualitás Mitchell számára olyan fogalmak, 

melyek nem engedik meg a teoretikus meta-szintet, azaz nem alkotható meg olyan 

filozófia, mely képes lenne ezeken túlmutató jelentés-adásra.20 Ehelyett társadalmunkba, 

kultúránkba bevett fogalmaknak tekinti őket, akár a rassz, gender vagy társadalmi osztály, 

amelyek alapvető eszközöket biztosítanak a tudományos munkához, és amelyeket sem 

megkerülni, sem teljesen eltüntetni nem lehet. Ezzel egy időben kritikai alapállás nélkül 

nem is használhatóak, éppen ezért mindig újra és újra kell definiálni őket, hogy minél 

szélesebb spektrumban lehessen vizsgálat alá vonni.21 Erőteljesen hangsúlyozandó, hogy 

Mitchell számára a képiség és az írás csak egyszerre, együttesen érthető meg egy szinkron 

vizsgálat során. Éppen ezért a képi fordulat mint gondolati konstrukció a kép helyzetének 

a tudatosítása és nem a kép és szöveg, mint posztmodern és modern szembeállítása. Ezzel 

a továbbgondolással Mitchell tulajdonképpen kivonja elméletét a fordulatok szigorú 

értelmezése alól és élesen elkülöníti azt a vizuális kultúra elméletében bevett 

gyakorlatoktól. A sokkal erőteljesebb elhatárolás híve Nicholas Mirzoeff aki az alábbi 

módon határozza meg a saját „képi fordulatát”: 

A posztmodernt gyakran úgy határozták meg, mint a modernitás krízisét. 

Ebben a kontextusban ez azt jelenti, hogy a posztmodern az a krízis, melyet a 

modern és a modern kultúra saját vizualizációs technikáinak a hibáival való 

                                                 

18 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 135) 

19 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 144) 

20 Ennyiben Mitchell tehát szembehelyezkedik Mieke Ballal és az általa „utópikusnak és romantikusnak” 

nevezett vágyódással a megértés magasabb szintje iránt. Lásd: (Bal, Reading Rembrandt 2006) 

21 Lásd: (Mitchell, Word and Image 1996, 60) 
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szembesülése okozott. Más szavakkal a posztmodernt a kultúránk vizuális 

krízise hozza létre, és nem a textualitás.22 

A vizuális kultúrakutatás fogalmán kívül, a művészettörténet, irodalomtörténet és 

analitikus filozófia által kijelölt területen zajlik a képi fordulat, melynek végső célja az 

ikonológia új egyesítő fogalma, ahol Mitchell szerint le kell mondani a tudományos 

elmélet reményéről (!), hogy a művészetek eszményképében vagy egyéb határhelyzetben 

egymásra ismerhessen a szó és a kép. Ezeknek a fogalmaknak a pontosabb 

meghatározását azonban Mitchell nem végzi el A képi fordulatban, hanem visszautal 

korábbi művére, az Iconology-ra.23 Mitchell képhasználatát és elemzési módszerét jól 

jellemzi az Iconology első fejezetében24 az általa gyakran ikonofóbnak bélyegzett 

Wittgenstein mentális kép fogalmának az elemzéséhez segítségül hívott rajz25. [1. ábra] 

 

1. ábra Mitchell ábrája a mentális képekhez 

                                                 

22 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: Postmodernis has often been defined as the crisis of modernism. In 

this context, this implies that the postmodern is the crisis caused by modernism and modern culture, 

confronting the failure of its own strategy of visualising. In other words, it is the visual crisis of our culture, 

that creates postmodernity, not its textuality. Lásd: (Mirzoeff 1999, 3) 

23 Lásd (Mitchell, Iconology - Image, Text, Ideology 1986). Ezzel a visszautalási módszerrel fogok én is 

élni, ahányszor a csak a szöveg olyan problémát állít elém, melynek pontos körülírását nem végzi el. 

24 Magyarul: (Mitchell, Mi a kép? 2008) 

25 (Mitchell, Mi a kép? 2008, 23) 
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Ennek célja, hogy a valódi tárgy és annak kivetített, valamint mentális képe, illetve ez 

utóbbinak a visszaprojektálása után keletkező képét megmutassa és mindezeknek 

különbségeit, illetve interdependencialitását hangsúlyozza. Ezen túlmutat azonban, hogy 

a képet a szöveg szerint palimpszesztként kell olvasni.26 

A palimpszeszt hatás először a képhez adott értelmezési instrukcióban nyilvánul meg: 

amennyiben egymást átfedő transzparenciákat kell észrevennie a nézőnek Mitchell 

utasítása szerint.27 A kép bizonyos részleteit letakarva, majd meghatározott sorrendben 

felfedve kell haladni, hogy a három relációt (valódi tárgy és annak leképzett képe, valódi 

tárgy és annak az elmében megjelenő reprezentációja illetve az anyagi és a mentális kép 

közötti viszony) értelmezni lehessen. 

A pontos olvasást két dolog is nehezíti, egyrészt az instrukciók végére helyezett 

megjegyzés, miszerint: „Az egyszerűség kedvéért feltételezem, hogy az összes optikai 

fejtetőre állítás visszafordíttatott”,28 másrészt a vetítővonalak metszéspontjába húzott 

függőleges tengely, aminek közvetlen magyarázata nem található meg a szövegben. 

Véleményem szerint ez a tengely nem csak a belső-külső világ elhatárolását szolgálja, 

hanem tükörtengelyként is viselkedik, amennyiben a képek kölcsönös megfordításának a 

módszerbeli szabadságából fakadóan egyszerre lehet középponti és tengelyes 

tükrözésnek felfogni a műveletet. Amennyiben közepontos tükrözésnek képzeljük el, a 

gertyát 180⁰ -kal kellett megfordítani. Amely esetben tengelyes tükrözésnek, a gyertyát 

még egyszer kellett tükrözni, hogy lángjának az iránya is megfelelő legyen. Mivel a 

szöveg tudatosan egyszerűsít, a kép – akaratlanul  is – több információt közöl a mentális 

műveletekről, mint a magyarázata. Szó szerint illusztrációról van tehát szó, ami fényt vet 

addig sötétben maradt, tehát nem látható tartalmakra, azaz megvilágíti bizonyos 

részleteket. 

                                                 

26 Eredetiben: „The figure should be read as a palimpsest” mindkét esetben kiemelés tőlem. Angolul lásd: 

(Mitchell, Iconology - Image, Text, Ideology 1986, 15) 

27 Lásd: (Mitchell, Mi a kép? 2008, 23) 

28 Ugyanott. 
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Mitchell állítása szerint a kép alkalmas arra, hogy megmutassa azt a hibás gondolatot, 

mely szerint a világ, a grafikus és a mentális reprezentáció pontról pontra megfeleltethető. 

A két gyertya képében, az „egyszerűség kedvéért” feltett átfordításban éppen a pontról 

pontra való megfelelés lehetetlensége jelenik meg. A 180⁰ -os fordulatot szükségtelenné 

tevő tengelyes tükrözést mint geometriai transzformációt a gyertyák lángjának iránya 

teszi lehetetlenné. Heurisztikus módszerek kellenek már a kép értelmezéséhez is, hogy a 

szemlélő képes legyen az intencionált értelmet kiolvasni belőle.  

Ebből következően a kép egy második értelemben is palimpszesztként29 viselkedik, de 

nem csak azért, mert a Mitchell által megkülönböztetett három projekciós lépés a 

megfelelő részletek sorozatos figyelembevételével leolvasható belőle, hanem azért is, 

mert átszűrődik rajta a kép ideogrammatikus volta, tehát az a tulajdonsága, hogy képes 

leképezni valamilyen módon az általa leírt folyamatokat. Jelen esetben nem csak azt a 

mentális aktust, amit egy kép és annak mentális ábrázolása közötti transzformativitásnak 

nevezhetnénk, hanem a képi és a szöveges tartalmak határhelyzetekor fellépő folyamatos 

súrlódást is.  

Ha ezzel a gondolati háttérrel újra megvizsgáljuk Dan Rather példáját, a kép átfordul 

önmagán és nem saját autonóm erejéből, hanem egy történelmi folyamat példáján 

keresztül válik olvashatóvá, azaz csakis egy speciális környezetben, saját kontextusában 

válik értelmezhetővé. Ez a jelenség kettős célt szolgál, hiszen nem csak a képhasználat 

módjáról, hanem annak aktuálpolitikai felhangjairól is megmutat valamit, ahogy az egy 

egyszerű „jó győz a gonosz felett” narratívával képes volt egy éber és művelt népességet 

rávenni arra, hogy egyszerű televíziós melodrámaként nézze végig egy „arab nemzet 

tömeges elpusztítását”.30 Ezzel együtt a képsorok korábbi háborús traumákat is képesek 

elfedni, ahogy „Vietnám kísértete örökre el lett temetve az Arab félsziget sivatagi 

                                                 

29 Itt a palimpszeszt kifejezést a lehető legtágabb, kultúrkritikai értelemben használom. A fogalom 

értelmezéséhez lásd: (Genette 1997). Hiszen erre az ábrára is igaz az, ami minden szövegre, hogy saját 

magát korábbi ábrák és szövegek sokaságához kapcsolja, saját üzenetének a közvetítése érdekében. Lásd 

még: (Dillon 2005) 

30 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 135) 
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homokjában”31. Ezek az aktuálpolitikai felvetések azok, melyek Mitchell példáiból 

kiindulva arra sarkallanak, hogy a foucaulti hatalom/tudás hányadost megváltoztatva saját 

működésünk megértésére törekedjünk. 

Foucault szerepeltetése ebben a kontextusban Mitchell szövegében teljesen érthető, 

hiszen az egyetlen képi példa is pontosan a hatalom kérdése körül mozog, mind 

külpolitikai értelemben, ahogy az USA háborúval képviseli saját érdekeit, mind 

belpolitikailag, ahogy a kialakított diskurzussal külső hatalmi lépéseit saját választói felé 

legitimálja.32  

Érdemes megjegyezni, hogy a képtudomány és a háború kapcsolatát nem Mitchell ismerte 

fel elsőként. A képek háborúban használt szerepe, különösen propagandisztikus, azaz 

irányító képességük, foglalkoztatta már Aby Warburgot is az 1. világháború alatt, amikor 

a reformáció „képes sajtóhadjáratait” kezdte tanulmányozni.33 Warburg a 16. század 

horrorisztikus képi fantáziáit igyekszik összevetni saját korának borzalmaival, annak 

érdekében, hogy a képek hatalmáról szóló általános diskurzushoz juthasson, azaz a 

művészettörténetet, mint képtudományt minden képi alkotásra ki akarja terjeszteni.34 

Kérdés marad azonban továbbra is az, hogy miért éppen akkor, a ’90-es évek elején volt 

lehetséges a képek megváltozott helyzetének a detektálása. Mitchell válasza egyrészt 

egyszerű technodeterminalizmus: a műszaki megoldások – a kibernetika, videó és 

elektronikai reprodukció – oly mértékben fejlődésnek indultak, hogy akkor lehetett 

megfelelően detektálni a képiség létezését és hatásait.35 Ezzel párhuzamosan ugyanakkor 

a képi fordulat egyben a képekkel való kapcsolat legősibb formáinak (idolátria, 

                                                 

31 Ugyanott. 

32 Vesd össze: (Morton and Bygrave 2008) 

33 (Diers 1997, 28) idézi: (Bredekamp, Mellőzött hagyomány? A művészettörténet mint képtudomány 2003, 

255) 

34  (Warburg 1998, 490) idézi: (Bredekamp, Mellőzött hagyomány? A művészettörténet mint képtudomány 

2003, 255) 

35 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 135) 
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ikonoklazmus, ikonofília, fétisizmus) a felelevenítésével is jár.36 Ez a furcsa 

visszatekintés a képek hatástörténetébe finoman értelmeződik kimondatlanul is a szöveg 

által: McLuhan nevének említése nem csak a globális falu fogalma37 miatt fontos, hanem 

mert mozgósíthatja az olvasó tudását McLuhan médiumelméletéről és az abban 

bemutatott beágyazottsági problémákról.38 A képek ebben a bekezdésben nem csak a 

posztkapitalista társadalomban betöltött szerepükben jelennek meg, mint pár oldallal 

korábban Debord „látvány” fogalmának említésekor, hanem olyan kulturális egységek, 

melyeknek sajátos története önmagában értelmezésre szorul kulturális és hatalmi 

kontextusban egyaránt.  

Ezzel a gondolati háttérrel a címben jelölt képi fordulat még bonyolultabbá, adott esetben 

szinte érthetetlenné válik, amit tovább hangsúlyoz a tény, hogy Mitchell kizárólag tagadó 

állításokkal határolja körül. Negatív definíciói szerint a képi fordulat nem „visszatérés a 

reprezentációról alkotott naiv elméletekhez” és nem „a képi »jelenlét« megújult 

metafizikája.”39. Ugyanakkor globális kultúrakritika, a nézőiség gyakorlatának az 

olvasáshoz mért problematizáltsága, annak felismerése, hogy a képiséget nem lehet a 

textualitás alapján megérteni.  

A képi fordulat és a paradigma fogalma 

Mitchell állítása szerint „a kép helyzete valahol a kuhni paradigma és anomália között 

mozog”40, ahol a róla alkotott tudáselemeket még nem sikerült egységbe rendezni, annak 

ellenére, hogy a minket körülvevő világ technikai fejlődése egyre égetőbbé teszi a 

probléma megoldását. 

                                                 

36 Ugyanott. 

37 (McLuhan, Fiore és Agel, War and Peace in the Global Village 1968) Érdemes megjegyezni, hogy az 

internet általános elterjedése és az általa felvetett kommunikációs problémák újra aktualizálták egyben 

alapjaiban meg is változtatták McLuhan világfalu fogalmát. 

38 (Theall 2014) 

39 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 136) 

40 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 133) 
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Kuhn elméletére történő hivatkozás azonban egy újabb problémát vet fel. A képet az 

anomália és a paradigma között mozgó fogalomként meghatározni, mindenfajta bővebb 

magyarázat nélkül, legalábbis nehézkesen értelmezhető. Ugyanis a paradigma az 

anomáliát okozó tényeket magyarázó rendszer: 

A felfedezés valamilyen anomália tudatosulásával, azaz annak a 

felismerésével kezdődik, hogy a természet valahogy nem felel meg a 

paradigma keltette várakozásoknak, amelyek a normál tudományt vezérlik. 

Ezután a felfedezés úgy folytatódik, hogy több kevesebb alapossággal 

feltárják az anomália körzetét, és csak akkor fejeződik be, amikor a 

paradigmatikus elméletet már sikerült oly módon kiigazítani, hogy az 

anomália is megfeleljen a várakozásoknak.41 

Egy fogalom nem lehet egyszerre a magyarázó elem és a vizsgált probléma a kuhni 

paradigmafogalomban. Különösen nehéz ezt a fogalmi hálót a kép problémájára ráhúzni, 

ahol egyszerre van jelen teljes joggal a filozófia, (maga Mitchell szövege is innen indul) 

a művészettörténet, és a mindennapi életünket behálózó média képeinek hatalmi 

fenyegetése. Ez ugyanis azt jelenti, hogy nem lehet meghatározni azt a normáltudományt, 

amihez képest maga az anomália jelentkezik. Mitchell szövegében Kuhn fogalmainak 

árnyalatlansága különösen szembetűnővé válik, ha számításba vesszük a tanulmány 

szellemi kiindulópontjának, Rortynak a meggyőződését ezeknek humántudományi 

használhatóságáról: 

Mindenesetre a tudományosság efféle megszilárdításának nem sok értelme 

van a filozófiával kapcsolatban. A filozófusok sosem tettek sikeres 

előrejelzéseket, s nem is próbálkoztak ilyesmivel. A metafilozófia esetében 

tehát a tudományosság kritériumát másként kell megállapítanunk.42 

                                                 

41 (Kuhn 2000, 64) 

42 (Rorty, Thomas Kuhn, a kövek és a fizika törvényei é. n.) 



 

25 

 

Gottfried Boehm és Mitchell: a két képi fordulat 

Éppen ez a pont, a „másként megállapítanunk” tisztázása vezette Gottfried Boehmöt 

Mitchellnek írt levelében43 arra, hogy feltegye a kérdést: mennyiben nevezhető valódi 

fordulatnak a képi fordulat, ha a Kuhn által definiált paradigmafogalom és a legújabb 

divat szerinti retorikai csavar [a rhetorical twist that recalls last fall’s fashion] oszcillál. 

Mitchell válaszában a retorikai alakzat és a paradigma közötti határvonal elmosódására 

hívja fel a figyelmet, hogy átértelmezve Kuhn szűk definícióját a tudományon belüli 

trópusnak, vagy – Foucault terminusaival élve – a tudás konfigurációinak nevezi azokat 

egy diszciplínán belül.44 Mitchell állítása szerint azért van szükség a paradigma kifejezés 

megengedőbb értelmezésére, mert a képi fordulat két, egymással párhuzamos jelenséget 

ír le: „magába foglalja az humántudományos diszciplínákat és a közösségi kultúra 

szféráját is”45 Azaz a képi fordualt nem csak a tudományosság belügye, mint 

megváltozott filozófiai hozzááláás, hanem a  mindennapi letünk szerves része. A világról 

való kritikai és köznapi gondolkodás szféráját egyaránt átfogja és módosítja. 

Ezen felül a képi fordulat nem most először következik be a kultúrtörténelemben, hanem 

régi reflexek visszatéréseként kell értelmeznünk. Mitchell állítása szerint képi 

fordulatként értelmezhető Platón és Arisztotelész reflexiója a képzőművészetekre, az 

olajfestés és a perspektíva felfedezése és a fényképezőgép feltalálása.46  

Ezzel a rendkívül tág, divergens értelmezéssel szemben Boehm ikonikus fordulatát 

sokkal szorosabban kell értelmezni. Saját definíciója szerint a nyelv kritikája a husserli 

tradícióban a látás aktusában, Heideggernél a létezés folyamatában és a nyelvjáték 

                                                 

43 (Boehm és Mitchell, Pictorial versus Iconic Turn: Two letters 2009, 104) 

44 (Boehm és Mitchell, Pictorial versus Iconic Turn: Two letters 2009, 116) 

45 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: „disciplines of the human sciences and […] the sphere of public 

culture” (Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation 1994, 11) 

46 (Boehm és Mitchell, Pictorial versus Iconic Turn: Two letters 2009, 116) Érdemes hozzátenni, hogy képi 

fordulatok elindulhatnak az ellenkező irányból is, amennyiben ikonoklaszta társadalmi vonulatok helyezik 

a képet (negatív intencióval) a közbeszéd középpontjába. uo. Ezen felül érdemes a képi fordulatot mint  a 

történelemben általánosan visszatérő elemet látnunk, egy példa: (Alloa 2013) 
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fogalmában (Wittgenstein) értelmezhető, és ebbe a sorba állítható a képi fordulat is, 

hiszen „a képhez való fordulás a nyelvhez való fordulás következménye”47. Azt azonban 

Boehm is hangsúlyozza, hogy a képi fordulat nem a fordulatok fordulata és 

jelentőségében semmiképpen nem mérhető Kopernikusz vagy Kant teljesítményéhez.48 

Erre a feltevésre Mitchell válasza egyértelmű: „Számodra ez alapvetően a nyelv (és a 

képek) mint filozófiai fogalmak problémája, számomra ez filozófia és vizuális 

művészetek, közvélekedés, tömegkultúra, politika és ideológia.”49 Mitchell számára a 

képi fordulat, habár filozófiai jellegű probléma, tárgyában messze nem csak filozófiai. Jól 

példázza ezt, hogy akár egy Sprite reklám részletes elemzése segítségével is képes a 

képek marxi értelemben vett többletértékét felmutatni, és így éppen az elemzésen 

keresztül a képek hatalmát és belső logikai rendszerét hangsúlyozni.50 

Habár a vita alapvetően a megközelítésen és az olvasatokon keresztül értelmezhető, 

leginkább jellemző pontja az, amikor Boehm és Mitchell a képekről magukról, mint 

jelentéshordozókról fejtik ki nézeteiket. Boehm jellemző alapállása, hogy a tudományt 

alapvetően szöveges természetűnek tartja, mely csak az utóbbi időben változott meg 

annyira, hogy meghatározó folyamataiban elfogadja a képeket és használja őket.51 

Mitchell ezzel helyezi szembe a diagrammok, izometrikus és perspektivikus ábrázolások, 

modellek és fényképek használatát, különös hangsúlyt fektetve a geometriára, mint a 

matematika egyik kiemelt, jellegénél fogva vizuális és képi ágára. 52 

A legnagyobb különbség azonban minden bizonnyal a képek jelentésének a kérdésénél 

található a két filozófus között. Boehm állítása szerint a képek habár jelentéssel 

                                                 

47 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: „The turn towards the image is a consequence of the turn towards 

language. (Boehm és Mitchell, Pictorial versus Iconic Turn: Two letters 2009, 105) 

48 Ugyanott. 

49 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: „For you, it is primarily a question of language (and images) as 

philosophical concepts; for me, it is philosophy plus the visual arts and cinema, popular belief, mass culture, 

politics, and ideology.” (Boehm és Mitchell, Pictorial versus Iconic Turn: Two letters 2009, 117), 

50 Lásd: (Mitchell, The Surplus Value of Images 2005) 

51 (Boehm és Mitchell, Pictorial versus Iconic Turn: Two letters 2009, 110) 

52 (Boehm és Mitchell, Pictorial versus Iconic Turn: Two letters 2009, 115) 
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bírhatnak53 de nem képesek semmilyen diskurzusra a jelentésről, azaz nem képesek meta-

jelekké válni. 

Mitchell válaszában egyszerűen a metaképekre hivatkozik, amelyek néha úgy 

viselkednek, mintha különálló életet élnének, valami furcsa vitalitással töltve.54 A 

metaképek Mitchell számára kiemelt jelentőségű képek. Önálló tanulmányában55 mint 

képről szóló képeket, azaz önreferencialitásokat definiálja őket. Ez a definíció mint 

kiindulópont csak látszatra esik egybe a modern festészet alapvetéseivel, azaz azzal a 

Clement greenbergi kívánalommal, hogy a műalkotás saját magát mint közvetítőt fedje 

fel56és a műalkotásnak része kell hogy legyen valamilyen önreflexió, hiszen mint 

műalkotás önelemző.57 Ezen felül Mitchell igyekszik szorosan elhatárolni a teljes 

problémát a modern filozófia metanyelvi kérdésfeltevésétől, azaz a metanyelvek 

problémájától.58  

Mitchell tudatosan elválasztja a metaképeket a meta- előtag manapság általános 

használatától, a posztmodern önreflexiótól és a metanyelvektől. Az előbbi probléma 

Thierry de Duve írásaiban fogalmazódik meg, eszerint: „A műalkotás önelemző”59. 

Ahogy John Rajchman írja: 

Azt mondani, hogy „a műalkotás önelemző” […] azt jelenti, hogy a 

műalkotásnak mindig része az a válság, amin keresztülmegy, hogy meg-

megszakítják az áttörés vagy a reveláció azon pillanatai, amelyek 

kikényszerítik, hogy az ember kétségbe vonja saját elképzelését arról, hogy ki 

                                                 

53 (Boehm és Mitchell, Pictorial versus Iconic Turn: Two letters 2009, 107) Tegyük hozzá Panofsky 

ikonológiája után ez nem lehet kérdéses. 

54 (Boehm és Mitchell, Pictorial versus Iconic Turn: Two letters 2009, 114) 

55 (Mitchell, Metaképek 2008) 

56 Mitchell hivatkozása: Greenberg, Clement. "Towards a newer Laocoön." Partisan Review 7.296310 

(1940) 

57 Mitchell hivatkozása: John Rajchmann előszava De Duve, Thierry. Pictorial Nominalism: On Marcel 

Duchamp's passage from painting to the readymade. Vol. 51. U of Minnesota Press, 2005. XVI. 

58 (Mitchell, Metaképek 2008, 157) 

59 (Mitchell, Metaképek 2008, 155) 
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ő, vagy, hogy hogyan lesz azzá, ami. Más szóval egy műalkotás azokon a 

történéseken keresztül képződik meg, amelyek gátolják a műalkotás 

önigazolását, és melyek egyéb lehetőségeket biztosítanak ahhoz, hogy 

visszamenőleg újraértelmezzük az identitást.60 

Mitchell – habár teljes mértékben elfogadja ezt az érvelést, sőt, megpendíti annak a 

lehetőségét is, hogy a médium fogalmát értsük ön-analitikusnak – bemutatja, hogy ez az 

állítás nagyon könnyen vezetne ahhoz a tézishez, hogy „minden művészet a művészetről 

szól”.61 ami már kívül esne vizsgálódásának határain. Ezzel párhuzamosan Mitchell 

igyekszik elkerülni a metanyelvek problémáját: 

Ezzel az irányvonallal belevesznénk a metanyelvek problematikájába, azaz az 

olyan másodrendű diskurzusok kérdéskörébe, amelyek elsőrendű 

diskurzusokra igyekeznek reflektálni, és az önreferenciáról, a körkörösségről 

és a paradoxról szóló filozófiai szakirodalom szövevényében találnánk 

magunkat.62 

De Mitchell célja nem az, hogy megoldja az analitikus filozófia egyik legnagyobb 

problémáját, hanem hogy felderítse hogyan képesek a képek sajátos metanyelvük 

megformálására: 

Kísérletezni szeretnék azzal az elképzeléssel, miszerint a képek képesek 

lehetnek önmagukra reflektálni, azaz létre tudnak hozni egy olyan 

másodlagos diskurzust, ami elmond, vagy legalábbis megmutat valamit róluk. 

A módszerem ezért ekphraszisz-szerű. Más szóval egyszerűen igyekszem 

hitelesen bemutatni olyan képeket, amelyek különböző módon önreferensnek 

tűnnek.63 

                                                 

60 Ugyanott. Eredeti megjelenés: (Rajchman 1991) 

61 Ugyanott. Érdemes megemlíteni, hogy Mitchell szerint az ősi gemmáktól Jasper Johnsig tartó folyamatról 

van szó. Eredeti jegyzet: Lipman, Jean &  Marshall Rochard: Art About Art New York, Duton, 1976.  9. 

62 (Mitchell, Metaképek 2008, 157) 

63 (Mitchell, Metaképek 2008, 158) 
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Ez a beszédmód teljesen tudatában van annak, hogy a metaképiségről szavakkal beszél, 

hogy az önreferencialitást éppen a textualitáson keresztül teremti meg. Ez az első látásra 

erős önellentmondás azonban pontosan illeszkedik Mitchell képek és szöveg viszonyáról 

alkotott elképzeléseibe. Mi a kép? című tanulmányában64 a képeket öt különböző 

csoportba osztja: grafikus (festmények, szobrok, tervrajzok) optikai (tükrök, kivetítések) 

észlelési (érzéki adatok, érzékelhető emlékek, formák, jelenségek, fantazmák), mentális 

(álmok, leírások, ideák) verbális (metaforák). A metaképek elemzéseinél a grafikus és a 

verbális képek keverednek. Habár az idézett felsorolásban csak a metaforák kapnak 

helyet, A verbális ábrázolás rövid története című alfejezetben jóval bővebben értelmezi a 

verbális képeket, a korai Wittgensteint idézi, miszerint „A kijelentés a valóság egy képe, 

modellje a valóságnak, ahogy azt mi magunk elgondoljuk.”65 Ez az elgondolás azonban 

Mitchell szerint nem csak egy mentális képnek felel meg, aminek akkor vagyunk 

birtokában, amikor egy adott témáról gondolkodunk, „hanem éppen arról szól, hogy 

megmutatja a tapasztalati kijelentések egy tipikus sora által meghatározott logikai teret a 

grafikus térben.”66 

Ez a megmutatás ad végső soron lehetőséget arra, hogy a képi referenciákat Mitchell 

szétszálazza: amennyiben saját elkészültére utaló képről van szó (mint a spirál című 

rajzon [2. ábra]) vagy az egyiptomi festészeti stílus mélyértelmű paródiájáról [3. ábra] 

vagy akár Wittgensein híres kacsa-nyúl rajzáról. [4. ábra] Ez utóbbi azért különleges, 

mert a képnek három különböző, csak szavakkal leírható változata létezik: a kacsa, a nyúl 

és a kacsa-nyúl, mert 

                                                 

64 (Mitchell, Mi a kép? 2008, 17) 

65 (Mitchell, Mi a kép? 2008, 27) Ezen kívül érdemes megjegyezni, hogy a művészettörténetben létezik a 

leírásból való képre következtetés módszere. A hagiografikus és látomásirodalmat vizsgálva erről vall 

Marosi egy interjúban: (Marosi, A művészettörténet mint képtudomány? é. n.) 

66 (Mitchell, Mi a kép? 2008, 28) 
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Aki több órán át lapozgatta Fliegende Blättert a kép után kutatva, igazolni 

tudja Wittgenstein állítását, mert ilyenkor nem kacsát vagy nyulat keres, 

hanem furcsa hibridet, ami leginkább csak saját magára hasonlít.67 

  

2. ábra Saul Steinberg: The Spiral The New Yorker 

Magazine 1964 

 

3. ábra Alain: Egyptian Life Class, The New yorker 

Magazine 1955 

 

4. ábra Wittgenstein kacsa-nyula, a Filozófiai vizsgálódásokból. 

                                                 

67 (Mitchell, Metaképek 2008, 170) 
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A kép ebben a multi-stabil állapotában saját magáról, tehát a kép ábrázolás technikájáról 

és értelmezési keretéről mutat meg valamit, amit szavakkal csak körülírni lehet és ily 

módon belekapcsolódik a vizuális reprezentáció természetére való reflektálásba.68 

Negyedik metaképként Mitchell a Las Meninast [5. ábra] elemzi, méghozzá Foucault 

olvasatában, mely a remekmű státuszából a klasszikus ábrázolás ábrázolásává 

változtatta.69 A kép és a róla szóló szöveg a metakép fogalmában szorosan összefonódik, 

akár mindkettő megjelenhet a képen belül, mint Magritte A képek árulása (Ceci n’est pas 

une pipe) [6. ábra] képén. Mitchell szerint Magritte műve „csal” amennyiben szöveget is 

felhasznál, de éppen ezért válik metaképé, hiszen „milyen kép lenne egyszerűbb és 

alkalmasabb arra, hogy a szavak és a képek közötti viszony elméletét egy pillantás alatt 

befogadhatóvá tegye és könnyen észben tartsa?”70 

 

5. ábra Diego Velázquez: Az udvarhölgyek, 1656, 

Prado, Madrid. 

                                                 

68 (Mitchell, Metaképek 2008, 172) 

69 (Mitchell, Metaképek 2008, 175) 

70 (Mitchell, Metaképek 2008, 179) 

 

6. ábra René Magritte: A képek árulása. 1928. Los 

Angeles County Museum of Art, Los Angeles.
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Mitchell meglehetősen vegyes (magazinillusztrációktól a remekművekig) metaképeinek 

kérdéseire a választ abban látja, hogy a „Mi vagyok?” „Hogyan nézek ki?” kérdéseket a 

szemlélő is felteszi-e magának.71 Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek a kérdések és 

válaszok nem egy történelmen kívüli, testetlen tartományban hangzanak el, hanem adott 

hely és idő kulturális kontextusai alakítják. Mitchell számára evidens, hogy a vizsgálódó 

tudós akár napi kulturális, politikai körülményei is komoly változásokat okozhatnak a 

válaszokban, éppen ezért igyekszik minél transzparensebbé tenni saját álláspontját 

meghatározó előfeltevéseket. A képi fordulat maga sem válasz semmire, hanem egy 

kérdés feltevésének az új módja.72 

Boehm éppen ezt a rendkívül szabad kérdésfeltevési technikát – mely a képzőművészetet 

a média- és filmtudományt egyként kezeli és hasonló filozófiai rendszerbe akarja ágyazni 

– kritizálja, nem csak paradigma fogalmának túlzottan szabad használata miatt: Panofsky 

és Althusser összeolvasása véleménye szerint egy túlzottan tág megközelítés, ami nem 

vezet eredményre.73 Pedig éppen ez a két szereplő az, akin Mitchell képi fordulatának az 

egyik lehetséges művészettörténeti értelmezése nyugszik: hogyan és mennyiben 

ismerhető fel az ideológia a látszatra tisztán tudományos művészettörténeti 

megállapítások mögött, és ezzel egyidejűleg: milyen képeket (metaforákat, 

megszemélyesítéseket, elképzelt jeleneteket) használ az ideológia-elmélet, hogy saját 

magát érthetőbbé tegye? 

  

                                                 

71 (Mitchell, Metaképek 2008, 166) 

72 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 150) 

73 (Boehm és Mitchell, Pictorial versus Iconic Turn: Two letters 2009, 111) 
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A képi fordulat gondolati előzményei 

A képi fordulatban Mitchell alapvetően két szerzőt nevez meg, akiknek művei véleménye 

szerint kijelölhetik azt a gondolati teret, melyen belül maga a teljes fordulat értelmezhető. 

Az egyik Erwin Panofsky Die Perspektive als Symbolische Form74 című szövege a másik 

pedig Jonathan Crary The Techniques of the Observer75 című műve.  

Panofsky és a perspektíva 

Mitchell állítása szerint Panofsky-t nem csak ez az 1924-es tanulmánya helyezi a 

középpontba, hanem a körülötte feltámadt újkeletű érdeklődés is. Ez az érdeklődés 

azonban nem tisztán pozitív, hanem sokkal inkább egy kritikai önreflexiója a 

művészettörténetnek mint akadémiai tudománynak: „felmutathat-e Panofsky 

ikonológiája mást, mint egy »gépies titkosírást«, mely megerősíti a 

bölcsészettudományok egyik legmaradibb területének elszigeteltségét?”76 A Panofsky 

vita Michael Ann Holly Panofsky and the Foundations of Art History77 című könyvére 

született reakciókkal, különösen Donald Preziosi Rethinking Art History78 című 

munkájával indult meg. Ebben Preziosi Holly könyvét különösen veszélyesnek bélyegzi, 

mert állítása szerint bebetonozza a klasszikus nézőpontot és hamis magasságokba emeli 

a német professzor munkásságát.79 Állítása szerint Panofsky sikere nem teoretikus 

munkájának spekulatív erejében gyökeredzett, hanem abban, hogy módszere a képekről 

szóló művészettörténeti szövegek előállításához nagymértékben formalizálható volt, 

ennek következtében pedig nagyon könnyen tanítható.80 Preziosi két elméleti kiegészítést 

ajánl Panofsky szövegei mellé, Mukarovsky szemiotikáját és Nietzsche filozófiáját. 

                                                 

74 A továbbiakban magyarul: (Panofsky, A perspektíva mint szimbolikus forma 1984) 

75 A továbbiakban magyarul: (Crary 1999) 

76 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 137) 

77 (Holly, Panofsky and the Foundatons of Art History 1985) 

78 (Preziosi, Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science 1989) 

79 (Preziosi, Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science 1989, 112) 

80 Ugyanott. 
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Előbbi szerint a művek nem csak befogadható jelölők, hanem esztétikai tárgyak, melyek 

a közösség tudatában vannak mint jelölők és a teljes szociális, filozófiai, vallási, politikai 

és közgazdaságtani értelemben jelentéssel bírnak81, míg Nietzsche abban lehet a kritikus 

segítségére, hogy el tudja választani Panofsky munkásságában azt, amit állít attól, amit 

ezzel az állítással egyidőben el is fed82. 

A képi fordulat szövegének a sűrűsödése figyelhető meg Panofsky körül, különös 

tekintettel 1924-es A perspektíva mint szimbolikus forma című tanulmányára. Ebben 

Mitchell szerint  

Panofskynak sikerül elmesélnie a nyugati vallásos, tudományos és filozófiai 

gondolat kizárólag képre épített multidimenzionális történetét, amelyet a 

Foucault szerinti »látható és artikulálható« komplex kulturális területének 

konkrét szimbólumaként értelmez.83 

Mitchell szövegében ez a Panofsky perspektíva-könyvéről szóló részlet tulajdonképpen 

nem közvetlenül Panofskyról vagy a perspektíva történetéről szól, hanem egy 

tudománytörténeti szöveg lehetséges interpretációiról. Ha Panofsky könyve tényleg „a 

képi tér antikvitástól napjainkig nyúló történetének az elbeszélése, mely egyfelől 

Eukleidészt és Vitruviust másfelől El Lissitzkyt és Ernst Machot is magában foglalja,”84 

és „ez a tanulmány általános paradigma minden olyan ambiciózus kísérlet számára, mely 

a képi reprezentációk általános kritikájának a létrehozását célozza meg”85, akkor 

legalábbis kétséges, hogy miért éppen a szubjektum hiánya miatt válik problematikussá 

a szöveg: Panofsky történetének hiányzó eleme a néző, állítja Mitchell.86 Teszi ezt úgy, 

hogy minden bizonnyal tisztában van azzal, hogy Panofsky számára a nézőiség, mint 

szellemi és testi folyamat éppen a perspektíva történetének rejtett mozgatórugója. Ez 

                                                 

81 (Preziosi, Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science 1989, 116) 

82 (Preziosi, Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science 1989, 121) 

83 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 137) 

84 Ugyanott. 

85 Ugyanott. 

86 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 138) 
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külön hangsúlyt kap azáltal, hogy Panofsky a perspektívát már munkája címében is 

szimbolikus formaként határozza meg.87 A szimbolikus forma cassireri fogalma nem más, 

mint a szellemnek az az energiája, „amely által egy szellemi jelentéstartalom valamely 

konkrét érzéki jelhez tapad, és e jelnek belsőleg egészen átadja magát.”88 Így ez a 

folyamat a külső és a belső fogalmának folyamatos egymásra játszásából és 

interdependenciájából származik. 

 Az euklideszi matematikai tér definíció szerint izotropikus és homogén, Panofsky éppen 

ezzel opponálva alkotja meg keret-konstrukcióját, amikor a pszichológiai tér fogalmába 

a szemlélő az őt körülfogó térhez viszonyított helyzetét, illetve a látás transzformatív 

jellegét is beleérti.89  

Ez a kiindulópontja ugyanis egy sokkal mélyrehatóbb problémának, a perspektíva, mint 

projektív geometriai eljárás tranzitív tulajdonságai vizsgálatának. A tér a szubjektum 

helyzetéből és tekintetéből származó heterogenitása ugyanis a képfelület heterogenitását 

is magába kell, hogy foglalja. Ez nem csak a Panofsky-féle antik perspektívát 

meghatározó enyész-tengelyen elhelyezkedő pontok térbeli különbözőségét jelenti, 

hanem a képfelület sajátos vizualitásából fakadó egyedi tulajdonságokkal meghatározott 

területeit is.90 

Ez a gondolatkör ténylegesen lényegi problémákat vet fel Panofsky 

perspektívatörténetével kapcsolatban. Az az elképzelése ugyanis, hogy a látvány a retinán 

összeálló kép, tehát végső soron a leképeződés végpontján egy félgömbre vetített képpel 

kell számolnunk egész egyszerűen hibás. Ez a kép ugyanis még nem képélmény, csak egy 

                                                 

87 (Holly, Panofsky and the Foundatons of Art History 1985, 114-158)  

88 Lásd: (Cassirer, Der Begriff der Symbolischen Form um aufbau der Geistwissenschaften 1923, 109) 

idézi: (Bätschmann, Az ikonológiától a művészettörténeti hermeneutikáig 2002, 168) 

89 Lásd: (Panofsky, A perspektíva mint szimbolikus forma 1984, 170-176) 

90 A képfelületet tagoló vizuális értékrendszerekről állnak a középpontjában Arheim egész életművének. 

Lásd:  (Arnheim 1979) 
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rendkívül bonyolult neurológiai folyamat során válhat azzá.91 Az észlelés maga szó 

szerint értve szimbolikus folyamat, amennyiben az észlelt dolog helyett agyunk egy 

jellegzetes tevékenységi köre áll. Mit jelent ez? Hogy a látott tárgyra érkező idegi reakció 

sem formájában, megjelenésében sem egyéb tulajdonságaiban nem hasonlít nem csak az 

eredeti tárgyra, de magára a retinára vetített képre sem. 

Panofksy Perspektíva mint szimbolikus formájának az első fejezete azt a gondolatot 

elemzi, hogy a szemfenék íve miatt az emberi szem nem képes egyenes vonalat látni, csak 

akkor ha az pont átmegy a szem középpontján, ezen kívül minden esetben óhatatlanul 

íves lesz a vizális élmény, melyet a perspektíva szabályai a tudatban írnak fölül, ezért fog 

a szemlélő végül egyenes vonalakat látni. [7. ábra] Megerősítő autoritásként Heinrich 

Schickhardt unokaöccsét idézi: 

Mondom, hogy valamennyi egyenes, mely nem közvetlenül a pupillára 

irányítva áll a szemünk előtt, szükségképpen valamelyest görbültnek látszik. 

Ezt azonban egyetlen művész sem tudja, ezért festik az épület egyenes oldalait 

egyenes vonalakkal, amiért is igazi perspektívikus művészetről nem is lehet 

beszélni. Kemény dió, harapjátok fel művészek!92 

 

7. ábra Panofsky szubjektív, görbe perspektívája 

                                                 

91 Magyar nyelvű összefoglalója: (Sekuler és Blake 2004), illetve a szimbolikus percepcióelméletről 

bővebben: (Frisby 1980) Valamint lásd a Röviden az észlelés neurális alapjairól című fejezetet. 

92 (Panofsky, A perspektíva mint szimbolikus forma 1984, 174) 
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Habár a szemgolyó retina-felületének íves kialakítását nem lehet tagadni, a gondolat két, 

egymástól független módon is problémás. Az első az, hogy a perspektívikus 

képszerkesztés nem a retinán összeálló képet szeretné megalkotni, hanem a látókúpot 

elmetszve, egy sík felületen jelentet meg úgy formákat, hogy azok a síkfelület mögötti 

térrészre vonatkozzanak.  

Ezt még maga Panofsky is elismeri, amikor alapvetően így jellemzi a perspektívát:  

Úgy képzelem el, mint egy látógúla síkmetszetét; a látógúla azáltal jön létre, 

hogy a látás középpontját mint egyetlen pontot fogom fel, s ezt az ábrázolandó 

térképződmény jellegzetes pontjaival összekötöm.93 

Ez az összekötött vonalnyaláb az, aminek aztán sík átnézeti metszetét veszi94, hogy 

kialakíthassa a perspektívikus teret. Panofsky gondolatmenete ott problémás, hogy az 

általa vélelmezett görbülési szabály a perspektívikusan megfeleltetett kép látványára is 

vonatkozna. A metszet még a görbület „előtt” képződik, ergo nem a szem belső vonalának 

ívét, hanem a metsző sík tulajdonságait kell, hogy hordozza. Ezután, a pupilla  a metsző 

síkról indított fénynyalábot ugyanúgy összegyűjti a szemben a retinára, ahol – még ha 

igaz is lenne, Panofsky tétele – ugyanúgy ki lenne téve a görbületi szabálynak. tehát 

ugyanúgy görbültnek látná a szemlélő mint az eredeti vonalat.  

A következő probléma magát a retina felépítését és az azzal összefüggő 

észlelésfolyamatokat érinti. A retinára rávetülő kép ugyanis még önmagában egyáltalán 

nem képélmény, hanem csak nyersanyag,95 amely hozzáférhetetlen az észlelő tudathoz. 

Ezt még receptorok segítségével át kell alakítani, hogy feldolgozható legyen az agy 

számára. A nyersanyagként kezelt retinális kép koncenpciója az észlelés 

szimbolikusságára figyelmeztet: arra, hogy az eredeti inger helyett a megfigyelőben már 

                                                 

93 (Panofsky, A perspektíva mint szimbolikus forma 1984, 170) 

94 Ugyanott. 

95 (Sekuler és Blake 2004, 63) 
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csak egy az által kiváltott, de mennyiségében és minőségében igen különböző képzet 

állhat csak.96 

De számunkra most nem az a lényeges, hogy a percepció-elméletek vállán állva leszóljuk 

Panofsky-t – igazságtalanok is lennénk97 – hanem annak a felmutatása, hogy történetének 

van egy ki nem mondott, (erőteljesen redukált) szubjektuma, a testi értelemben vett néző, 

akinek ugyan közelebbről meg nem határozott, de pszichológiai értékekkel telített 

térképzete van, mely alapján képes vizsgálni a kétdimenziós felületen megjelenő 

alkotásokat. Ennek Mitchell olvasata szándékoltan ellentmond. Jól mutatja ezt, hogy saját 

maga is elismeri a percepcióelméletek és Panofsky írásának a kapcsolatát: „Ez a történet 

továbbá azokon a pszichofiziológiai beszámolókon alapul, amik Panofsky idején a 

legkorszerűbbnek számítottak.”98 Érdemes megfigyelni, hogy a kapcsolatot az 

észleléselmélethez Mitchell szövege történelmi távlatban kezeli, de a tudományág 

fejlődéséről, illetve akár jogos véleményéről a képek társadalmi használatáról mélyen 

hallgat. 

Ugyanez a helyzet Panofsky perspektíva tanulmányának egy másik tudománytörténeti 

olvasatában is. Panofsky ugyanis az antikvitás térről való gondolkodásának elemzésénél 

két hibát is vétett. Az egyikre Decio Gioseffi hívta fel a figyelmet, még 1957-ben 

Vitruvius színpadképével kapcsolatban,99 a másikra Richard Tobin, aki Euklidész 

térelméletről szóló mondataiban vélt felfedezni hasonló fordítási hibákat.100 Mindkét hiba 

lényegbevágó Panofsky szövegének tartalmára vonatkozóan, azonban Mitchell 

szövegében a hiányuk az árulkodó. A tudománytörténet fintora, hogy a Mitchell által 

                                                 

96 (Frisby 1980, 8) 

97 A probléma bővebb tárgyalását lásd A látvány értelmezésének problémái című fejezetben 

98 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 137) 

99 (Gioseffi 1957) 

100 (Tobin 1990) 



 

39 

 

használt101 Zone Books kiadású Perspetive as Symbolic Form-ról maga Gombrich írt 

recenziót a New York Review of Books-ban102, melyben mindkét kritikát megemlíti. 

Panofsky és Gombrich: a vizualitás két megközelítése 

Nem csak Gombrich Művészet és illúzójának, illetve tanulságainak a hiánya 

problematikus. Gombrich életműve hiányzik Mitchell egész szövegéből. Panofsky-t 

véleménye szerint éppen a feltámadt interdiszciplináris érdeklődés helyezi a képi fordulat 

középpontjába.103 Ez a kép azonban árnyalásra szorul.  

James Elkins 2007-ben jelentette meg az Art Seminar sorozat keretein belül az Is Art 

History Global? című kerekasztalbeszélgetés-sorozatot tartalmazó kötetét,104 melynek 

nyitótanulmányában egy citációs indexen alapuló grafikát közöl. [8. ábra] Habár a 

grafikon kétségkívül látványos megvalósítása éppen lényegét – az adatok pontos 

megjelenítését – teszi lehetetlenné, az kétségkívül leolvasható belőle, hogy Panofsky és 

Gombrich nagyjából azonos, de utóbbi pár évvel később tetőző, citációs rekorderek.  

 

8. ábra James Elkins citációs grafikonja 

                                                 

101 Külön ki is emeli a kiadást: Panofsky Erwin: Perspective as Symbolic Form, Cambridge, MA, Zone 

Books 1991, ford: Christopher S: Wood 

102 (E. H. Gombrich, Icon 1995) Külön kiemelendő, hogy Gombrich szövege négy évvel későbbi, mint a 

Picture Theory, ahol A képi fordulat Panofskyról szóló részlete eredetileg megjelent. Ez azonban a további 

érvelést nem érinti. 

103 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 133) 

104 (Elkins, Is Art History Global? 2007, VII) 
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Gombrich hiánya még erősebben jelentkezik, ha figyelembe vesszük, hogy Mitchell 

Iconology című könyvében – melynek címéből közhelyszerűen gondolhatnánk 

Panofskyra – Gombrich Művészet és illúziójával foglalkozik a teljes 3. fejezet, míg 

Panofsky neve összesen 4-szer fordul elő. 

Az Iconology szövege ebben az esetben is egy ki nem mondott szellemi háttérként 

jelentkezik (mint korábban a képek helyzetét vizsgálva). A Művészet és illúzióval 

kapcsolatban Mitchell álláspontja meglehetősen ambivalensnek tűnik. Határozottan 

kiemeli, hogy Gombrich szövege nyitott egy olyan értelmezési mód felé, mely a 

naturalizmust egyfajta konvenciónak fogja fel, azaz azt állítja, hogy bizonyos képek a mi 

fogalmaink szerint rendelkeznek valamiféle tulajdonságokkal, mintha rajtuk kívül álló 

dolgok pontos megjelenítései lennének. Ezzel szemben a perspektíváról és a fotográfiáról 

szóló szövegrészleteket határozottan ezzel ellentétesen olvassa, amennyiben őket mint 

Gombrich számára természetes kódokat akarja felfogni:  

A perspektíva nem csak egy lehetséges út, egy konvencionális folyamat a 

látható világ megmutatásához, hanem egy különleges helyzetet foglal el, 

melyet Gombrich a „fényképezés objektív, nem konvencionális 

összetevőjében” foglal össze.105 

Mitchell állítása szerint Gombrich életművének kétféle olvasata műveinek megváltozott 

kontextusán és Gombrich retorikai teljesítményén alapul, a kettős tagadás és a sejtetés 

folyamatos használatán, amelyekkel megkerüli a tiszta, egyértelműen értelmezhető 

kijelentéseket.106 Ez a sejtetett, a két extremitás között elfoglalt helyzet az, ami Gombrich 

életművét recepciójához képest olvasandóvá teszi. A korai művek nyelvi megközelítése, 

azaz a vizualitás kód-jelegű értelmezése olyan erős tudománytörténeti hatással volt a 

többi kutatóra, hogy azokat mintegy vissza kellett fogni a későbbiekben, ezért foglalt el 

                                                 

105 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: Perspective is not simply one way, one conventional procedure, for 

representing the visible world, but occupies a privileged position that Gombrich sees epitomized by "the 

objective, nonconventional element in a photograph" (Mitchell, Iconology - Image, Text, Ideology 1986, 

83) 

106 (Mitchell, Iconology - Image, Text, Ideology 1986, 82) 
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Gombrich látszólag az előzőekkel ellentétes szellemi pozíciót, a képek valamiféle 

természetességét feltételezve.107 Mitchell számára azonban már maga a „természet” 

kifejezés is problematikus, és a kulturális relativizmus és historizmus korában valamiféle 

anakronizmusnak tűnik.108 Ennél is fontosabb azonban, hogy a mindennapi 

nyelvhasználatban a természetes és a konvencionális, azaz a szokáson alapuló, 

megszokott, valamilyen módon összeérni látszik, amennyiben gyakran szinonímaként 

használják őket.109 

Ebben az igen ingatag szellemi környezeteben Mitchell Gombrich nem-konvencionális 

fogalmának a kritikáját az átformálás fogalmára fűzi fel. A fényképész a kapott negatívot 

pozitívra fordítja, hogy könnyebben olvashatóvá váljék – írja Gombrich – és ezzel meg 

is alapozza a relativitását a kép természetességének: a reneszánsz festészet a 

korábbiakhoz képest, a színes fénykép a fekete-fehérhez képest természethű. Ezzel 

azonban Gombrich ismét előtérbe helyezi a perspektíva és a látható világ kérdését. 

Panofsky perspektíva-történetének alapvető problémája ugyanis nem a szubjektum 

hiánya, hanem a szerkesztés egyik alapelemének, az enyészpontnak a történelmi-

gondolati kidolgozatlansága. Daniel Arasse figyelmeztet, hogy a XVI. század végéig a 

párhuzamosok végpontjáról beszéltek, tehát a képfelületet nem tekintették a végtelen tér 

megjelenítésére alkalmas eszköznek, még a legátfogóbb gondolati keretek között sem.110 

Gérard Désargues volt az a matematikus, aki a projektív geometria alapjaira helyezte a 

perspektívát111 és a végpontot enyészponttá változtatta: matematikai értelemben 

különválasztotta a feléje tartó egyenesektől, azaz úgy definiálta, hogy nem feleltethető 

meg azok egyetlen pontjának sem. A párhuzamosok ugyanis a „végtelenben” találkoznak, 

azonban ezt a „végtelent” a képsíkon megjelenítő pont nem része az értelmezés 

tartományuknak. Ezzel a lépéssel Désargues tulajdonképpen megfordította a perspektíva 

                                                 

107 (Mitchell, Iconology - Image, Text, Ideology 1986, 81)  

108 (Mitchell, Iconology - Image, Text, Ideology 1986, 76) 

109 Ugyanott. 

110 (Arasse, Festménytörténetek 2007, 52) 

111 (Sain 1986, 544) 
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gondolati irányát. Amíg az addig egy segédeszköz volt, mely a képfelület belső 

koherenciáját teremtette meg, hogy építészetileg olvasható legyen, most a külső világ 

projektív geometriai transzformációk során leképzett eredője lett. Ezzel az értelmezéssel 

azonban a perspektivikus hozzárendelés tulajdonságai is megváltoztak, ugyanis az 

egyértelmű megfeleltetés112 szabályai vonatkoznak rá. A tér minden pontjának egy és 

pontosan egy darab pont felel meg a képsíkon, de a képsík egy pontjának egy egész 

egyenes, tehát végtelen pont. Az egész konvenció kontra természetesség vita alapja az, 

hogy az utóbbi kölcsönösen egyértelmű megfelelést várna el ott, ahol ez per definitionem 

nem lehetséges, míg az előbbi kritikájával óhatatlanul is a teljes matematikai-fizikai 

térképzetünket támadja, így nagyon sok esetben illetékességi körét jogosulatlanul átlépi. 

A projektív geometriai perspektívaszemlélet mélyről jövő hasonlóságot mutat Nelson 

Goodman (az Iconology-ban Mitchell által is elemzett) gondolataival a reprezentáció és 

a hasonlóság problémáiról.  

Megint csak a reprezentációtól eltérő módon a hasonlóság szimmetrikus is: 

B épp annyira hasonlít A-hoz, amennyire A hasonlít B-hez. Míg azonban egy 

festmény reprezentálja Wellington hercegét, a herceg nem reprezentálhatja a 

festményt.113 

Ha A-t a transzformáció értelmezési tartományának, B-t pedig függvénytani 

értékkészletének tekintjük, a hasonlóság megfeleltethető a projekció 

szabályrendszerének, a reprezentáció egyirányúsága pedig a kölcsönösen egyértelmű 

megfeleltethetőség hiányának. 

A problémakör legtisztábban akkor jelent meg, amikor Martin Kemp megjelentette a 

Bringing Pictorial Spaces to Life: Computer Techniques for the Analysis of Paintings114 

című összefoglaló tanulmányát. A nagyívű vállalkozás szerint a klasszikus itáliai 

                                                 

112 Hangsúlyozottan nem a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés. 

113 Nelson Goodmant idézi Mitchell, (Mitchell, Képek és bekezdések - Nelson Goodman és a különböződés 

grammatikája 2008, 81) 

114 Lásd: (Criminisi, Kemp és Zisserman 2005) 
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perspektívafestők (többek közt Masaccio, Piero della Francesca, Raffaello) munkáiból 

egy számítógépes programmal visszakövethető lesz az eredeti építészeti modell, amit a 

festők elképzeltek. Az így nyert anyag pedig rengeteg információt szolgáltathat az itáliai 

reneszánsz építészet gondolatvilágának a megismeréséhez. Az eredmény kétséges lett, 

hiszen egyrészt kétségkívül sikerült bizonyos mélységproblémákat pontosan 

kiszerkeszteni és ezáltal a képi viszonyok matematikai rétegeit leírni, ugyanakkor az is 

kiderült, hogy bizonyos képi megoldások két egymástól jelentősen különböző 

háromdimenziós modellre mehetnek vissza.115 Tehát az egyértelmű leképzés 

visszafejtése nem szükségszerűen vezet egyértelmű téri tartalomhoz. 

Hiányok az ideológiai kontúrozás szolgálatában 

Gombrich mellett még egy szerző hiánya tűnik fel rendkívül erőteljesen: John Bergeré, 

akinek a The Ways of Seeing-je tökéletesen beleillik – koncepciójában, tartalmában és 

médiumában is – a képi fordulat gondolatvilágába. Az eredetileg 1972-ben a BBC-n 

vetített négy részes televíziós sorozat [9. ábra] fő tételei és bővített hivatkozásai később 

megjelentek nyomtatásban is.116 A sorozat képek használatával és azok társadalmi 

vetületeinek az elemzésén keresztül szeretné megérteni a hetvenes évekbeli nézőinek 

viszonyát a klasszikus festészethez, mely (Berger definíciója szerint) nagyjából 1400-ban 

kezdődött és 1900-ban szűnt meg. A legelső és legfontosabb felismerése a műsornak a 

képek reprodukálásának nyílt problematizálása. (A nyilvánvaló gondolattörténeti 

előzmény, Walter Benjamin A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában117 a 

televíziós műsor stáblistáján külön meg van jelölve és a nyomtatott változatban külön 

hivatkozott.118) Ezt a televízós műsor és a nyomtatott könyv is folyamatosan önreflexív 

                                                 

115 Például Masaccio Szentháromságát vizsgálva a padlózat és a boltozat egymáshoz viszonyított helyzete 

nem meghatározható. (Criminisi, Kemp és Zisserman 2005, 93) 

116 A print verzió: (Berger 1973), az eredeti televíziós műsor megtekinthető a Youtube-on, az alábbi címen: 

https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk 

117 Magyarul: (Benjamin 1969) 

118 (Berger 1973, 34) 
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módon végzi, képek és szövegek kombinációján keresztül. A televíziós műsor elején a 

narrátor a képek környezetéről beszél, azaz arról, hogy a színes fényképezés előtt ezek a 

képek csak az adott helyükön, a múzeumban, templomban vagy a gyűjteményben voltak 

láthatóak, de mára beköltöztek a nappaliba, az otthonos négy fal közé, sőt, akár a televízió 

képernyőjére is.  

 

9. ábra Pillanatkép The Ways of Seeing eredeti televíziós műsorból. 

Ez a mozgás azonban magával vonta a képek értelmének a megváltozását a módosult 

kontextuson keresztül. Berger példája a televíziós műsorban Goya Madrid védőinek a 

kivégzése119 és a tévénéző csatornaváltásából fakadó lehetséges kontextusa. Nem 

mindegy, hogy egy híradót lát a másik csatornán az afrikai nyilvános kivégzésekről vagy 

pedig egy zenés táncos videót, ahol a táncmozulatok nem intenciózusan, de rendkívül 

parodisztikusan ismétlik a kivégzés előtt álló kézmozdulatát. Ugyanezt a nyomtatott 

verzió egymás mellé helyezett képekkel mutatja be, vizuális esszé formájában szöveg 

                                                 

119 1814 Prado, Madrid 
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nélkül, pusztán az olvasóra bízva a kompozíciók vagy a témák hasonlóságán alapuló 

jelentést.120 [10. ábra] A képi kontextus tanulmányozása mellett Berger műve 

határozottan ideologikus, (még ha nem is teljesen az althusseri értelemben, ahogy ezt 

később látni fogjuk) a feminista és marxista szemlélet alkotják szellemi alapzatát.  

 

10. ábra : 38-39. oldalak a The Ways of Seeing print kiadásából 

Előbbire jó példa a második részből Berger állítása szerint az akt Kenneth clarki 

definíciója nem megfelelő, mert alapja nem a művészet, hanem a (férfi) nézőnek való 

kiszolgáltatottság.121 A marxi gondolatokat jól szemlélteti Berger tudatosan sarkított 

definíciója, mely szerint az olajfestés médiuma által nyújtott realizmus nem más, mint a 

valóságos javak birtoklásának képi reprezentációja. Ironikus megjegyzése szerint 

Gainsborough Andrews házaspárról készített portréja [11. ábra] nem más, mint egy 

                                                 

120 (Berger 1973, 2. fejezet) Ez ugyanígy ellenpéldaként is állhat Boehm korábbi elméletére, mely szerint a 

képek metajelentéseket nem tudnak hordozni. Lásd előző fejezet. 

121 (Clark 1956, 14) 
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figyelmeztetés minden behatolónak: „Tilos az átjárás.” A klasszikus festészetre mutató 

irányultság mellett az utolsó epizód a reklámképek szerepét elemzi a kortárs 

társadalomban, megmutatva, hogy míg a festmények éppen a létező vagyon 

megmutatását szolgálták, addig a reklámképek egy nem jelenvaló, de ígéretük szerint 

elérhető álomvilágot tárnak elénk.  

 

11. ábra Thomas Gainsborough: Az Andrews házaspár, 1750 körül, National Gallery, London 

Mitchell ugyanakkor sem Panofsky tudománytörténeti helyzetét és a perspektíva 

történelmi és kortárs értelmezését, sem a képiséggel az írás médiumán kívül megbirkózni 

igyekvő művészettörténeti alapállást is magába foglaló problémakörről, legalábbis A képi 

fordulatban, nem hajlandó tudomást venni. Véleményem szerint az eljárása ideologikus 

és teljes mértékben tudatos. Panofsky és Gombrich elhallgatása az ára annak, hogy végső 

soron Foucault-iánus kritikának vethesse alá Jonathan Crary Techniques of the Observer 

című könyvét, saját bevallása szerint „egy igen kezdeti és felderítő stádiumban lévő 

kooperatív törekvés szellemében.122 

                                                 

122 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 142) 
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A megfigyelő módszerei és a művészettörténet 

Mitchell állítása szerint Crary könyve nem tudja elkerülni az idealista vizuális 

kultúratörténetírást, hiszen „a néző minden lehetséges elméletét és történelmét egy 

pusztán hipotetikus néző céltudatos és nem-empirikus leírásába olvasztja.”123 

Crary könyvének tudománytörténeti helyét Mitchell két előképéhez, Panofsky 

perpsektíva tanulmányához és M. H. Abrams The Mirror and the Lamp-jéhez köti.124 Ez 

utóbbit egy általában véve fontos múzeumi darabnak tekinti, amely azonban inkább 

újraírásra szorul, és nem arra, hogy megerősítő autoritásként idézzék.125 Panofsky 

szövege azonban ezen a helyen a „vizualitásról szóló eposszá” magasodik, ami a mércét 

bármilyen történetírásnak mérhetetlenül magasra tolta fel, hiszen Panofsky többet tudott 

a vizuális kultúra történetéről, mint Crary, Mitchell és sokan mások együttvéve.126 Ez a 

végtelenségig magasztosított Panofsky-szemlélet azonban rögtön a következő oldalon 

történelmi helyzetbe kerül, amikor éppen ennek a mércének a túlhaladása válik a fő céllá, 

amit „meg kell kérdőjeleznünk, ha kritikus művészettörténetet vagy a jelenkori vizuális 

kultúra megértését szándékozunk megvalósítani.”127 

Mintha Mitchell szerint Panofsky helyzete Abrams és Crary között lenne, ahol az előbbi 

a csak tudománytörténetileg releváns, az utóbbi a kortárs szakirodalmat reprezentálná, és 

Panofskyt el kéne mozdítani ebből a köztes helyzetéből, hogy végre valódi hideg 

klasszikussá válhasson. Crary narratívája ugyan sok helyen támadható (Mitchell örömmel 

meg is teszi) de van a narratívájának egy olyan eleme, ami sokkal szorosabban köti 

Mitchellhez, mint Panofskyt. Ez a látás/látvány explicit hozzárendelése a nézőhöz, ami 

Crary szerint az 1820-as évek óta tartó folyamat, és ami nem különbözik Mitchell 

hallgatólagos narratívájától, melyben „Azonosítottam a »képi fordulatot«, mely egy 

                                                 

123 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 142) Hozzátteszi: Nem világos az sem, hogy Foucault maga teljesen 

elkerülte volna a kísértésüket. Ugyanott. 

124 Ugyanott. 

125 Ugyanott. 

126 Ugyanott. 

127 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 143) 
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globális, elektronikus vizuális kultúra képernyőin játssza újra a legarchaikusabb 

ikonomachiákat.”128 

A képi fordulat és Althusser ideológia-elmélete 

Panofsky kétélű értelmezésének és egyben az egész tanulmány érvelési (elhallgatási, 

paradox) technikájának a kulcsa Althusser.129 Az ő szubjektumképző ideológiaelméletét 

Mitchell úgy olvassa össze Panofsky híres ős-jelenetével, a kalapemeléssel,130 hogy egy 

imaginárius üdvözlési jelenetet rendez közöttük, melyben kölcsönösen felismerhetik és 

üdvözölhetik egymást.131  Panofsky és ismerőe találkozásának mitchelli olvasata:  

[E]gy tisztán vizuális jelenet; szavakat nem cserélnek, csak gesztusokat, 

következésképpen nem várunk semmi többet az elhaladó ismerősöktől. 

Panofsky soha nem billenti meg a kalapját válaszként; visszavonul saját 

észlelési és értelmezési tevékenységének az autonómiájába, egy tárgy 

vizuális/hermeneutikus térbeli háromdimenziós értelmezésébe.132 

Mitchell elemzése szerint a jelenet képi információk cseréje, amely végső soron a 

panofskyánus ikonológia sémakényszerét (a társas találkozásból szubjektum-objektum 

viszony, majd két reprezentációs objektum viszonya) vetíti rá az eredendően 

szubjektumok közötti kapcsolatra. Végső soron az ideológia „Te!” szubjektumképző 

tulajdonságát hiányolja, pedig a jelenet a felismerés, és ezzel együtt az egyéniesítés aktusa 

                                                 

128 Ugyanott. Külön fölhívnám a figyelmet, hogy Mitchell itt a „képi fordulat”-ot idézőjelben használja, 

ezért nem tekintettem a tanulmány elején a definíciók között relevánsnak a kifejezés megjelenését. 

129 Althusser ideológia-elmélete a teljes vizuális kultúrakutatásban kiemelkedő szerepet játszik. A Mitchell 

által is odézett Ideológia és ideológiai államapparátusok több kötetben is kiemelt hivatkozási alap, például: 

(Evans és Hall 1999) 

130 (Panofsky, Ikonográfia és ikonológia: bevezetés a reneszánsz művészet tanulmányozásába 1984, 184) 

131 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 149) Érdemes megjegyezni, hogy Panofsky kalapemeléses jelenete nem 

áll előzmények nélkül, hanem mannheimi (és ezen keresztül Dilthey-ig érő) gyökerei vannak. A jelenet 

lényege minden gondolkodónál a felismerés és az értelmezés. Panofsky kapcsoltáról a szociológiával és a 

Weltanschaunggal lásd: (Tullio 2012) 

132 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 146) 
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nélkül elképzelhetetlen. Panofsky találkozásának a ki nem mondott alaptétele maga 

Panofsky, aki felismerhetővé válik.  

Althusser gondolkodásában az ideológia központi szerepet töltött be. Korai műveiben az 

ideológia nem más, mint egy reprezentációkból (képekből, mítoszokból és fogalmakból) 

álló rendszer sajátos logikával és szigorúsággal, melynek alapjait a történelmi, társadalmi 

meghatározottság adja. Ebben az értelemben az ideológia nem tudomány, mert sokkal 

inkább praktikus funkciója van a társadalmon belül és erőteljesen háttérbe szorul a tisztán 

tudás funkció.133 Ez a definíció alapvetően Marx és Engels ideológia-fogalmán és ezen 

belül is a tudat és a hamis tudat meghaladásán alapul, amennyiben Althusser számára az 

ideológiai lépések nem tudatosak, hanem olyan fogalmak és struktúrák, melyek előírják 

az emberi létezés körülményeit, és nem közvetlenül az értelmes tudatra hatnak.134 Luke 

Ferreter ezeket az ideológiai üzeneteket alapvetően a reklámokhoz hasonlítja, 

amennyiben egy olyan, minket folyamatosan körülölelő folyamot hoznak létre képekből 

és reflektálatlan vágyakból, hogy az képes alapvetően meghatározni, hogy mit gondolunk 

az egészséges családi életről, az anya-gyermek kapcsolatról, a megjelenésről, testsúlyról 

vagy bármelyik részéről az életünknek.135  

Állításom szerint azonban Mitchell nem ezt az ideológia-fogalmat használja, hanem 

Althusser később kidolgozott elméletét, mely szerint az ideológia nem csak körülvesz, 

hanem az állami rendszerek (az állami elnyomó apparátus és az állami ideológia 

apparátus) szerves része, mert az egész létezésmódot befolyásolja. Ebből a felismerésből 

következik Althussernél, hogy az ideológia magát a szubjektumot, minden 

potencialitásával együtt hozza létre. A kifejlett, kapitalista ideológia  tisztán láthatóan 

kapcsolódik állítása szerint a modern szubjektumhoz, de korábbi megjelenéseiben 

(például az egyistenhitnél) is felismerhető a kapcsolat.136 Ugyanis nem az adott 

individuum vallásos hite az, ami meghatározza a teljes társadalmi normaként bevett 

                                                 

133 Lásd: (Althusser, For Marx 1969, 231) 

134 (Althusser, For Marx 1969, 233) 

135 (Ferreter 2006, 77) 

136 (Ferreter 2006, 88) 
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vallást és rituálét, hanem éppen ellenkezőleg, a társadalom által kidolgozott vallások és 

struktúrák megelőzik, egyben előre formálják az egyén hitét.137 

A szubjektum nem más, mint a független kiindulópontja saját gondolatainak, 

cselekedeteinek és érzelmeinek.138 Ez az, amit Althusser a következőképpen fogalmaz 

meg: A szabad szubjektivitás, a kezdeményezések középpontja, a szerzője és a felelőse a 

cselekedeteinek.139 Ez a szubjektum-felfogás Althusser állítása szerint az ideológia 

alapja, amennyiben ez az, amin keresztül minden más egyéni, az állami ideológiára 

irányuló üzentet (a lehető legtágabb értelemben véve) képes megfogalmazni. Az 

ideológiát ebben az értelemben nem egy kötött, ha-akkor típusú logikai struktúraként kell 

felfogni, hanem egy szabadabb formának, ami kijelöli az egyéni és társadalmi létezés 

határait és szabályait. Ez azonban nem tünteti el az eredeti és alapvető üzenetét az 

ideológiának, miszerint szubjektumként képzeljük el magunkat és a másikat már 

születésünk előtt is, előre meghatározva azt, hogy hogyan fogunk beilleszkedni a 

társadalomba. Az ideológia  

A képzetek bizonyos rendszere ugyan, de nem „hamis tudat”, hanem 

tudattalan. Az emberek az ideológiából kiindulva gondolják el a helyüket a 

társadalomban; az ideológia maga ez a viszony: az embereknek a világhoz 

való „átélt” viszonya.140 

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ez a viszony magában hordozza a klasszikus, 

felvilágosodás humanista emberképén alapuló szubjektum-fogalmának a korlátozását is. 

Azzal, hogy a szubjektum a világhoz való átélt viszonyán keresztül jelenik meg 

(Althusser többször idézi Spinozát és etikáját ezzel kapcsolatban141) már előre benne 

rejlik a korlátozása a „világot és saját magát tisztán megértő” embernek. Ennyiben tehát 

Althusser ideológiája és szubjektum-fogalma egyszerre engedi meg, hogy a szubjektum 

                                                 

137 (Ferreter 2006, 87) 

138 Ugyanott. 

139 (Althusser, Lenin and Philosophy 1971, 169) 

140 (Taras 2001) 

141 (Althusser, Ideológia és ideologikus államapparátusok. Jegyzetek egy kutatáshoz. 1996) 
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független kindulópont legyen és rajta kívül álló ideológiai apparátusok terméke. Jogosan 

helyezi tehát Taras György Althusser elméletét Foucault diskurzus-elemzése mellé, 

amikor a tudomány és az ideológia viszonyát vizsgálja.142 

Mitchell maga is idézi Althusser szubjektumképző ideológia-fogalmát, amikor 

szembehelyezi Panofsky sokat idézett ismerős-felismerési jelenetével: 

Hogy egy konkrét példát említsek, mindannyiunknak vannak barátai, akik, 

amikor kopogtatnak az ajtónkon, és mi a csukott ajtón keresztül feltesszük a 

kérdést, „ki az?” azt válaszolják („mivel ez evidens”) „én vagyok!” és 

tényleg felismerjük, hogy ő az, kinyitjuk az ajtót és „valóban ő van ott”.143 

Az ideológia a kölcsönös felismerés során megváltoztatja a mentális lépések sorát, 

amellyel az ikonológia dolgozik: a szubjektum-objektum viszonyból (mely nem más, 

mint a művészettörténet kritikát nélkülöző hozzáállása tárgyához) végső soron 

szubjektum-szubjektum viszonyt csinál, így elmozdítja azt az episztemológia kognitív 

talajáról és „etikai, politikai és hermeneutikai talajra helyezi.”144 

Véleményem szerint Althusser ideológia-elméletét a szöveg nem csak Panofskyra 

vonatkoztatja, hanem minden érvelését ez a ki nem mondott premissza határozza meg.  

Az ideológia ilyetén fogalma jelenik meg abban, hogy Mitchell egyáltalán nem titkolja 

saját véleményét, akár napi politikai szinten is. Ezt mutatja, hogy magának a képi 

fordulatnak a fontosságát is aktuálpolitikai példával, az Öbölháborúval jeleníti meg. 

Crary Techniques of the Obsreverének kritikája is ide fut ki végső soron:  

Crary listája a kibervizuális technológiákról Arnold Schwarzenegger 

Predátorának vagy Terminátorának speciális effekt katalógusa is lehetne, 

                                                 

142 (Taras 2001) Az autonóm, felvilágosodás értelmében vett tiszta szubjektum hiányát és a 

művészettörténet kritikai kapcsolatát vizsgálja (Moxey 1999) 

143 Mitchell idézi Althussert (Mitchell, A képi fordulat 2008, 148) 

144 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 153) 
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azoknak az eszközöknek a tárháza, amelyek a Sivatagi Vihar hadművelet 

látványvilágának a megvalósítását lehetővé tették.145 

Mitchell egész szövege egy hangsúlyozottan történelmi térbe és időbe (az író saját 

szellemi terébe és idejébe) helyezett tudományelméleti olvasat. Érdemes azonban 

megjegyezni, hogy ez egyáltalán nem mond ellen Crary eredeti intencióinak, melyeket 

így fogalmazott meg könyve előszavában: 

[Ez a könyv] a látás természetében bekövetkező, talán a középkori képalkotást 

a reneszánsz perspektívától elválasztó fordulatnál is mélyebb jelentőségű 

változás kellős közepén íródott. A számítógépes grafikai eljárások hosszú 

sorának alig több mint egy évtized alatti gyors kifejlesztése egy eleme a 

megfigyelő szubjektum és a reprezentáció módozatainak kapcsolatában zajló 

elsöprő átalakulásnak, amely végeredményben megsemmisíti a megfigyelő és 

reprezentáció szavak kulturálisan kialakított jelentésének nagy részét.146 

Crary egész 19. század olvasata ezen az ezredforduló közeli kultúrába helyezett 

nézőponton alapul. Célja az, hogy az általa hipotetikusan feltételezett testhez kötött és 

testtől elválasztott látványelemeket rendszerezni és megérteni tudja egy olyan korban, 

melyben a látás korábbi és ismerősebb módozatai szorongva élnek tovább az új formák 

mellett.147 

Crary szövegének alapállása, (azaz a szubjektum egyedi helyzetéből fakadó nézőpontból 

szemlélt történelmi probléma) azonos Mitchell módszerével, melyet a képi fordulat 

Althusser-olvasata alapján ideológiainak nevezhetünk, hiszen a „te!” párjaként 

folyamatosan fenntartja az „én” meghatározhatóságát. Célja nem feltétlenül a pontos 

megértés, sokkal inkább a gondolati távolságok és interpretációs problémák 

aktualitásának az igazolása. Panofsky azért válik főszereplővé Mitchell szövegében, hogy 

a „másikat” tehát a művészettörténet tudománytörténetében a múltat megjelenítő, – 

                                                 

145 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 143) 

146 (Crary 1999, 7) 

147 (Crary 1999, 9) 
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gondoljunk csak a Craryvel való összevetés konklúziójára a túlhaladás kívánalmára – de 

mégis oly meghitten ismerős idegent probléma nélkül megjeleníthesse, így az „én” 

definícióját megalapozza, az ideológiai kontúrozást elősegítse. Mitchell szövegének az 

érvelése szinte kizárólag ott használ intenzív érvelési meneteket, ahol valamilyen 

gondolatmenetet dekonstruál (például Crarynél vagy Panofsky és Althusser 

összeolvasásánál). Ez az ideológiai technika lehet az alapja Gombrich hiányának is: az 

utóbbi életműve túlzottan nagy (a szónak minden értelmében) és még túl közel van abban 

a tudománytörténeti vonatkozásban, hogy munkássága még nem kerülhetett a történeti 

reflexiók kereszttüzébe. Gombrich gondolatai és értelmezése ugyan árnyalná a képet, de 

meggátolná a nagy elválasztásokat, amikre szüksége van az ideológiának.  

A képi fordulat maga is ideológiai jelenség, kettős értelemben is. Egyrészt a világunk 

hatalmi/politikai rendszerének kikerülhetetlen része – gondoljunk Dan Rather példájára 

– mely a hatalomgyakorlás egy olyan technikája, amire a politikailag aktív képekkel 

foglalkozó embernek szükségszerűen válaszolnia kell. Másrészt a képi fordulat a 

gondolkodás módjának a megváltozása, ahol a képek jelentik a módszer lényegét. 

Mitchell szövegének a csúcsa, amikor Panofsky ikonológiája és Althusser ideológiája 

között rendez egy „felismerési jelenetet (szemben egy egyszerű összehasonlítással)” ahol 

„megkérjük mindkettőt, hogy ismerje fel és »üdvözölje« magát a másikban.”148  

A kölcsönös felismerési jeleneten keresztüli megértés idegenül hangzik és távollevőnek 

tűnik a mai tudományos gondolkodástól. Ugyanakkor éppen a modern művészettörténeti 

gondolkodás hajnalán, Winckelmann műleírásainál alapvető lépés volt a látvány és a néző 

láthatósága. Nem véletlenül foglalja bele Winckelmann Apolló-leírásába azt a ma már 

mellékesnek tűnő körülményt, mely saját magát, alapállását és viselkedését is jellemzi: 

„fenséges tartást öltök magamra.” Radnóti Sándor hívja fel a figyelmet arra a tényre, hogy 

„A látás fegyelmezése nem választható el attól a ténytől, hogy magunk is láthatóak 

vagyunk, hogy gesztusaink, kiváltképpen mimikánk értelmez bennünket. Kifejezünk 

                                                 

148 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 149) 
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valamit, amit mások látnak.”149 Winckelmann nyomán Radnóti jogosan hívja fel a 

figyelmet a műalkotás és nézőjének a viszonyára: Panofsky számára ez egy egyirányú 

folyamat. Mitchell ki is emeli, hogy Panofsky nem köszön vissza ismerősének: 

Panofsky soha nem billenti meg a kalapját válaszként, visszavonul saját 

észlelési és értelmezési tevékenységének autonómiájába, egy tárgy 

vizuális/hermeneutikus térbeli háromdimenziós értelmezésébe.150 

Panofsky példája szinte fitogtatja saját jelentéktelenségét, mindennapiságát. Ezzel 

ellentétben Winckelmann helyzete a művel való találkozás különlegességét, a mű erejét 

emeli ki, ennek a hatásnak az óhatatlanul fellépő reakcióit is példázza. 

A Panofsky-Althusser kölcsönös felismerési jelenet segítségével a képi fordulatban a 

fogalmak képekké (helyesebben: ideogrammákká) a képek viszont fogalmakká 

alakulhatnak. Ez lehet a kulcsa a korábban említett kuhni paradigma és anomália közötti 

helyzetnek151: hiszen mind a probléma, mind annak a megoldása alá van vetve a 

képeknek, de egyik esetben a materiális képek hatásának, a másikban pedig a mentális 

képek logikai rendezőerejének.152 

Ennek az alapállásnak a hozadéka, hogy a részletek elsikkadnak, az árnyalt vélemények 

leegyszerűsödnek, az ideológia levágja a tudománytörténet kacskaringóit. Éppen ezért 

érdemes megemlíteni, hogy Gombrich a korábban már említett recenziójában153 

nyilvánosságra hoz egy levél-részletet is, melyet Panofsky írt neki, korábban megjelent 

                                                 

149 (Radnóti, Jöjj és láss! A modern művészetfogalom keletkezése Winckelmann és a következmények 

2010, 155) 

150 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 149) 

151 Lásd: A képi fordulat és a paradigma fogalma című fejezetet 

152 A megfigyelő ön-kontextulaizálása erőteljes párhuzamokat mutat a klasszikus lineáris tudományos 

logika végével. A pozitivista elmélet szerint a leírás ugyanis semmiképpen nem referálhat a leíróra, csakis 

annak tárgyára, ezzel szemben a cirkularitás elve a kibernetikában éppen azt mondja ki, hogy a megfigyelő 

nem más, mint saját megfigyelései konstrukciójának a származéka. Lásd: (Pörksen és Foester 1998) 

153 Lásd: Panofsky és Gombrich: a vizualitás két megközelítése című fejezetet. (E. H. Gombrich, Icon 1995) 
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Művészet és illúzió című műve kapcsán, melyben felhívta a figyelmet a perspektíva egy 

másik lehetséges értelmezésére: 

Nincs kétségem afelől, hogy az Ön könyve [Művészet és illúzió] olyan 

hatással lesz a jövő generációira, mint Rieglé rám és a kortársaimra. Én 

személy szerint már sajnálatosan öreg vagyok és túlzottan benne élek a régi 

jó módszerekben, hogy részt vehessek ebben a vállalkozásban. Inkább úgy 

érzem magam mint a kutya Correggio Ganymédesén, aki felnéz az égre, ahol 

gazdája a sas karmai között eltűnni készül. De, mint a kutya, homályosan, én 

is tudatában vagyok annak a ténynek, hogy valami kimondhatatlanul fontos 

történik.154 

Ez a kimondhatatlanul fontos nyilvánvalóan nem más, mint Gombrich és a szellemi 

körében fellépő percepció-kutatók és pszichológusok elméletei a látvány, illúzió és az 

európai festészeti stíluselemek (különös tekintettel a perspektívára) kapcsolatáról. Ezzel 

egy időben a tudományos kompetenciának, és határainak a felismerése Althusser 

ideológia-elméletében gyökeredző szubjektivitásnak a megjelenéseként is értelmezhető. 

A két divergens értelmezési mód a két következő fejezet témája.  

                                                 

154 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: „I have no doubt that your book will do for future generations what 

Riegl's book has done for me and my contemporaries. I myself am unfortunately too old and too set in the 

good old ways actively to participate in this development: I rather feel like the dog in Correggio's Ganymede 

who looks up at the skies into which his master, born aloft by the eagle, is about to disappear. But, like this 

dog, I have a dim consciousness of the fact that something extremely important is happening.” (E. H. 

Gombrich, Icon 1995) 
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A szubjektivitás a művészettörténet-írásban 

Hauser Arnold megfigyelése szerint a művészettörténész habár mindig az adott művek és 

művészek korhoz és helyhez kötöttségét vizsgálja, saját magát mint a korokon kívülálló, 

pártatlan megfigyelőt jellemzi.155 Ez az az alapállás, amelyet Wessely Anna az értelmező 

önámításnak tartott: 

Mivel az esztétikai értelmezés az értelmező korának esztétikai 

fogékonyságára vonatkoztatja a művet, puszta önámítás azt hinni, hogy az 

értelmezés a művész eredeti szándékát ragadta meg.156 

Keith Moxey szerint alapvetően három faktort elehet elkülöníteni, ami meghatározza a 

művészettörténész különeges viszonyát a tárgyához.157 Az első a művészettörténész 

társadalmi státusza és helyzete. Ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy milyen 

információkhoz illetve lehetőségekhez jut hozzá a kutató, hanem öntudatan feltételezéseit 

is meghatározza. Például a műtárgy élvezeti értékének a hangsúlyozása Moxley szerint 

egyértelműen utal egyfajta elitista nézőpontra, ahol a tárgyi, anyagi feltételek adottak a 

tárgy műként és nem használati tárgyként való felfogásához. A második pont a tudós 

egyetemi közege, ahol tanulmányait töltötte. Nem csak a paradigmák kérdése miatt döntő 

ez a kör, hanem Moxey állítása szerint a jelentős tanárok elfogadottságukban, vagy éppen 

elutasítottságukban is nagy nyomot hagynak a diákok „tudományos tudatalattijában”. A 

harmadik faktor maga a szubjektum, aki mindezeket a hatásokat feldolgozza, átszűri a 

saját élményanyagán. 

Az eredeti szándék felfedésének tudományos vágya és az objektív nézőpont közötti 

kapcsolat nyilvánvaló, hiszen a pozitivizmus állítása szerint a személytelen attitűd képes 

rá egyedül, hogy a tárgyat magát mutassa be. Ez az alapállás tökéletesen egybevág 

Mitchell képi fordulatában felvázolt kritikával, melyben a művészettörténész és a 

műtárgy viszonyát egy sajátos félreértésben, azaz túlzott objektivitásban ragadja meg. Ez 

                                                 

155 (Hauser 1978, 241) 

156 (Wessely é. n., 302) 

157 (Moxey 1999) 
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a félreértés azonban jellegzetesen ideológiai félreértés, amennyiben ez egy válságtünet a 

szó mannheimi értelmében. Egy reakció arra a felismerésre, hogy „ugyanaz a világ 

158különböző megfigyelőknek különbözőképp jelenhet meg.”  

Mitchell ideológiafogalmának megfelelő szubjektum egy szűkebb fogalom a szó 

általános használatánál, hiszen a művészettörténet és a személyes tapasztalat kritikai 

jelenetében nyilvánul meg, abban az aktusban, amelyben a művészettörténész mint 

térhez, időhöz és személyes előzményekhez kötött szubjektum a tudomány általános, 

elméleti beszédmódjával szemben jelenik meg, a szöveg pedig a két érvelési technikát 

tudatosan és reflektáltan kijátssza maga ellen. Ez a szubjektum-fogalom tehát nem más, 

mint Althusser szubjektum-definíciójának az ismétlése és variánsa művészettörténeti 

közegben. A szubjektum – Althusser definíciója alapján – nem más, mint a független 

kiindulópontja saját gondolatainak, cselekedeteinek és érzelmeinek,159 ami azonban 

hangsúlyozottan nem azonos a felvilágosodás szabad szubjektumával. Althusser 

elméletében ez az origóként tekintett kiindulópont találkozik a tudomány szubjektumot 

elfedő hamis ideológiájával: 

Hogy a szerző, aki e tudományosnak szánt diskurzus sorait írja, teljesen távol 

marad mint »szubjektum« »saját« tudományos diskurzusától (mert minden 

tudományos diskurzus meghatározásánál fogva szubjektum nélküli diskurzus, 

»a tudomány Szubjektuma« csak a tudomány ideológiájában létezik), egy 

másik kérdés, amivel most nem foglalkozunk.160 

Mitchell üdvözlési jelenete, Panofsky és Althusser összeolvasása tehát nem más, mint 

ennek a „távolmaradásnak” a feloldása, amennyiben a független kindulópontként 

értelmezett szerző, a tudományos diskurzust ténylegesen saját magára és korára, 

társadalmi, kulturális körülményeire vonatkoztatja.  Ez az a rendszer, ami lehetővé teszi, 

                                                 

158 (Mannheim 1996, 15) 

159 (Ferreter 2006, 88) 

160 (Althusser, Ideológia és ideologikus államapparátusok. Jegyzetek egy kutatáshoz. 1996, 402) 
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hogy Mitchell Jonathan Crary előszavát althusseri szubjektivitásként értelmezze161 és 

nyilvánvalóan ezért is került kiemelt helyre.162  

A művészettörténet ideológiája, amit Mitchell Panofsky kalapemelő gesztusában fog meg 

és képiesít, azonban távolról sem olyan homogén, mint ahogy azt ez a kép mutatná. A 

különböző művészettörténészek és képekről író filozófusok egyaránt előszeretettel éltek 

a lehető legkülönbözőbb eszközökkel, hogy képesek legyenek alátámasztani, vagy 

egyáltalán felépíteni saját érvelésüket. 

Ezek a hangsúlyozott szubjektivitások értelmezhetőek úgy, mintha Moxey három 

faktorából a harmadik (tehát a szubjektum) felülírná az első kettőt valamilyen okból. Ez 

az ok nem más, mint a tapasztalat, általában valamilyen műtárggyal vagy vizuális 

élménnyel szerzett kitörölhetetlen emlék. A tapasztalat és a szubjektum viszonya azonban 

megfordul a művészettörténeti ideológiában: nem a szubjektumnak vannak tapasztalatai, 

hanem éppen, hogy a tapasztalat képes arra, hogy létrehozza és hangsúlyozza a 

művészettörténeti szövegben megjelenő szubjektumot. Ezt a nézetet vallja Joan Scott is:  

Nem az individuumoknak van tapasztalata, hanem a szubjektumok maguk a 

tapasztalaton keresztül kerülnek megalapozásra. A tapasztalat ezen definíciót 

követve nem a magyarázat eredete lesz, nem a megdönthetetlen (mert látott 

vagy érzett) bizonyíték, ami megalapozza a tudást, hanem inkább ami 

magyarázatra szorul, amiről a tudás szól.163  

                                                 

161 Lásd a Hiányok az ideológiai kontúrozás szolgálatában című fejezetben. 

162 Erős a gyanum továbbá, hogy ez a fajta, térre, időre és kultúrára visszavezetett szubjektumfogalom állhat 

Mitchell folyamatos ideológiai eltolódása hátterében, ahogy a klasszikus művészettörténeti témáktól (Blake 

és a testvérművészetek) a képi fordulat művészettörténeti és általános képtudományi felfogásán keresztül 

lassan a biológiai fordulatig, a klónozásig és a terrorcselekmények összekapcsolásáig jutott.   

163 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: It is not individuals who have experience, but subjects who are 

constituted through experience. Experience in this definition then becomes not the origin of our explanation, 

not the authoritative (because seen or felt) evidence that grounds what is known, but rather that which we 

seek to explain, that about which knowledge is produced. (Scott 1991, 779-780) 
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A korábbi vizuális tapasztalatok létrehoznak egy törést, ami a művészettörténeti szöveg 

írásának a pillanatában folyamatos konfliktusban áll a tudomány bevett objektív 

ideológiájával. A kettő közötti súrlódás és feszültség az, aminek a segítségével a 

művészettörténet helyzete újragondolható. 

Az ideológiai én 

Az ideológiai értelemben hangsúlyozott szubjektum és a tudományos nyelv 

találkozásának és kölcsönös üdvözlésének az egyik legegyszerűbbnek tűnő helyzete az, 

amikor a szerző az értelmezés témáját, vagy éppen személyes érdeklődését magyarázza 

tudományon kívüli, ideologikus okokkal. Azaz a korábbi képi tapasztalatok hozzák létre 

a törést a tudomány személytelen ideológiájával. Gombrich az Icones Symbolicae című 

tanulmányának második, átdolgozott kiadásában164 a megszemélyesített absztrakciókról, 

azaz az allegóriákról szóló, idézett negatív vélemények és kritikák (sápadt, vértelen, 

érthetetlen, homályos) után az alábbi megjegyzést teszi: 

Mivel Ausztriában nőttem fel, sohasem tudtam megérteni ezeket a jelzőket. A 

barokk templomok és dísztermek mennyezetén tolongó, a ragyogó felhőket 

vidám bőségben tapodó allegorikus figurákra ugyanis mindent lehet 

mondani, de azt, hogy vértelenek, nem.165 

Nyilvánvaló, hogy ez a személyes földrajzi és kulturális kötöttség egy olyan személyes 

ízléssel és élménytárral, illetve közvetlen műtárgyi tapasztalattal járt, melyet nem lehet 

beilleszteni a bevezetőben említett beszédmódba az allegóriákról. A lehető legegyszerűbb 

értelemben a primér vizuális tapasztalat ellentmondott a tudományos ítéletnek és ennek a 

feszültsége generálta a szöveg tanulságainak egy jelentős részét. 

                                                 

164 Az eredeti: (E. H. Gombrich, Icones Symbolicae: The Visual Image in neo-Platonic Thought 1948) a 

második változat (E. H. Gombrich 1972) Magyarul csak a második verzió jelent meg, mely elérhető az 

interneten a SZTE jóvoltából, ezen a linken: http://www.bibl.u-szeged.hu/jatepress/gombrich.htm 

[2015.01.23] 

165 Lásd előző jegyzet 

http://www.bibl.u-szeged.hu/jatepress/gombrich.htm
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Nem ez az egyetlen szöveghely, ahol Gombrich saját szubjektumát és személyes 

élményeit használja fel egy adott művészettörténeti állítás alátámasztására. Már Mitchell 

is felhívta a figyelmet arra, hogy Gombrich mennyire egyedi és köztes helyet foglal el a 

képek konvencionalitása kontra természetessége vitában.166 Egy rövidebb 

tanulmányában, mely a képi útmutatásokról szól167, a képek tanító funkcióját elemzi. A 

kiindulópont azonban nem Nagy Gergely pápa híres mondata, mely szerint „a képek azt 

jelentik az olvasni nem tudók számára, amit az olvasó számára az írás”168 hanem a 

Lufthansa és a British Airways repülőgépeinek a fedélzetén osztogatott felvilágosító 

füzetek, melyek a vészhelyzetben követendő utasításokat tartalmazzák és illusztrálják. 

Gombrich a képek és a szövegek kapcsolatánál folyamatosan fenntartja az ambivalens 

álláspontot, amennyiben jelzői között a „nagymértékben megkönnyíti” és az „igyekeznek 

a legkevesebb” a legegzaktabbak. A képes útmutatások általános tulajdonságai között 

azonban megemlíti, hogy igyekeznek a lehető legkevésbé  kultúrafüggőek lenni, azaz a 

képiséget valamilyen szinten mégis végső soron a természetességhez azaz a konvenciók 

túlhaladhatóságához és az interkulturalitáshoz köti.169  Természetesen a konvenciók 

túlhaladása a magyarázó illusztrációk történetén belüli fejlődési folyamat, mely a késő 

középkori anatómaiai rajzokkal indult, hogy a vívási és haditechnikai kézikönyveken és 

a nagy Enciklopédia lapjain keresztül a modern, fényképekkel és videofelvételekkel 

illusztrált segédanyagokig érjen, felölelve a kézimunka, szalvétahajtás, csomózás vagy 

éppen a csapatmozgások területeit. Habár a narratíva egyértelműen fejlődéstörténet, mely 

a kép olvashatóságán és természetességén egyaránt alapul, az utolsó bekezdés személyes 

problémákon keresztül kétségeket hangsúlyoz: 

Tanulmányomat azzal zárom, hogy tisztelettel adózom egy remek chicagoi 

áruház a Marshall Field előtt, ahol egyszer vettem egy nyakkendőt. Ugyanis 

                                                 

166 (Mitchell, Iconology - Image, Text, Ideology 1986, 82) Lásd korábban, a Panofsky és Gombrich, a 

vizualitás két megközelítése című fejezetben. 

167 (E. H. Gombrich, Képi útmutatások 2010) 

168 (E. H. Gombrich, Képi útmutatások 2010, 5. jegyzet) 

169 (E. H. Gombrich, Képi útmutatások 2010, 200) 
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a tájékoztatót, mely a nyakkendőhöz járt, féltve őrzöm azóta is. […] Habár 

kitüntetett figyelemmel tanulmányoztam az útmutatást arról, hogy hogyan is 

kellene megkötnöm az esti viseletre szánt nyakkendőmet, be kell vallanom, 

hogy pipogya módon előre megkötött nyakkendőt hordok.170 

Ez az utolsó megjegyzés, mely nyilvánvalóan a tudományos diskurzus szempontjából 

teljesen lényegtelen információkat oszt meg, megpendít valamit, ami túlmutat a logikai 

állítások körén. Egyfajta ki nem mondható személyes tapasztalatot a képek hatásainak a 

határairól, arról, hogy mit képesek és mit nem képesek nekünk megtanítani. 

A másikkal szemben tételezett ideológiai én 

A teljesen szubjektív látványélmény felhasználása Gombrich életművében meglehetősen 

gyakori. Bosch Gyönyörök kertje című triptichonjának a külső oldalán [12. ábra] a 

csíkokat teljesen egyedi módon értelmezte, azóta is egyedülállóként a tudományos 

életben.  A kép elsődleges ikonográfiai megközelítéséhez komoly adalékot szolgáltatott 

Spychalska-Boczkowska171, aki az egész formát figyelembevéve hasonlóságokat mutat 

ki a korabeli németalföldi Krisztus-ábrázolások egy csoportjával, melyen a Megváltó a 

földet tartja a kezében. A Bosch képen olvasható felirat "Ipse dixit et facta sunt, Ipse 

mandavit et creata sunt"172 első látásra megerősít bennünket a föld teremtésével 

kapcsolatos ábrázolás-értelmezések helyességét illetően. Gombrich azonban egy egészen 

más gondolati úton halad:  

A fényes, görbe pászmák a viharfelhő alatt, a kép bal oldalán, nem lehetnek 

pusztán fénytörések a gömb belső felületén. Nem inkább egy szivárványt 

rajzolnak ki inkább? Ha ezt a teljesen nyilvánvaló kérdést sosem tették még 

                                                 

170 (E. H. Gombrich, Képi útmutatások 2010, 212) 

171 (Spychalska-Boczlowska 1966) 

172 Zsoltárok könyve 33, 9. "Mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. 



 

62 

 

fel, annak egyedül egy oka lehet, miszerint valahogy önkényes dolognak tűnik 

egy szivárványt grisaille technikával ábrázolni.173  

 

12. ábra: Hieronymus Bosch: Gyönyörök kertje, 1500 körül, Prado, Madrid 

                                                 

173 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: The bright curved streaks under the thunder-cloud on the left wing 

of the triptych cannot be all reflections on the enclosing surface. Could they not represent the rainbow 

instead? If this Obvious question has never benn asked, the reason can only lie in the fact, that it seems 

somewhat perverse to think of a rainbow painted in grisaille. Lásd: (E. H. Gombrich, Bosch's Garden of 

Earthly Delights, A progress report 1969, 162) 
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Ebben az értelmezésben a szivárvány megváltoztatja a képet, és nem a föld teremtésére 

helyezi az időpontot, hanem a vízözön végére, amikor az Úr az emberrel kötött 

szövetségének emlékeztetőjéül hagyja hátra a szivárványt. A korábban a világ teremtése 

ikonográfiai rendbe teljesen belesimuló zsoltárrészlet is megváltoztatja jelentését, amint 

az előtte lévő két verset is idézzük: 

Gáttal torlaszolta el a tenger vizét, 

mederbe zárta hullámait. 

Féljen az Úrtól az egész föld, 

rettegjen tőle a világ minden lakója.174 

 

Így már a szöveg is inkább a vízözön értelmezést erősíti meg. Gombrichhal szemben áll 

azonban egy hihetetlen erő, melyet ő maga is felismer, és ezért kénytelen saját gondolatát 

és megfigyelését önkényesnek (az eredeti szövegben: perverse) nevezni, mégpedig az, 

hogy a grisaille szivárvány egy vizuálisan lehetetlen dolog, egyáltalán nem fér bele abba 

az előzetes vizuális tudásba, aminek birtokában felismerjük a képen a tárgyakat. 

Olyannyira nem, hogy a művészettörténet nem is fogadta be Gombrich értelmezését, és 

folyamatosan új és új interpretációkkal állt elő.175 Annak ellenére, hogy az itt is idézett 

zsoltár egészen nyilvánvalóan a vízözönre emlékeztet, így a vízözön értelmezés jóval 

megnyugtatóbban simul bele az interpretációba. A személyes invención nyugvó 

preikonografikus leírás (Panofsky szóhasználatával) nem volt képes áttörni a tudományos 

közösség képi berögződéseit és egy szivárványt láttatni ott, ahol azok csak fénypászmát 

vagy csillanást látnak. A szöveg különlegessége, hogy saját maga ellen érvel és saját 

magát minősíti, ezáltal is reflektál arra a vizuális impulzusra és a kognitív folyamatokra 

ami az olvasót éri majd, ha követni próbálja az eredeti gondolatmenetet. Ideológiai síkon 

tehát Gombrich szubjektumot formáló egyedi tapasztalata és a tudomány ideologikusan 

                                                 

174 Lásd: Zsoltárok 33, 7-8  

175 (Belting, Hieronymus Bosch 2005) 
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objektív ítélete áll egymással szemben. A kettő közötti ellentét azonban nem oldható fel 

a tudományos diskurzuson belül.  

Valami rendkívül hasonló, az egyedi látványélménnyel szemben kialakuló tudományos 

konszenzus történt a Freud által elemzett keselyűfejjel176 Leonardo rajzán.177 [13. ábra] 

Fontos előzmény, hogy a híres részlet nem szerepelt az eredeti 1910-es szövegben, hanem 

csak a második, 1919-es verzióba került be. A felfedezés nem Freud érdeme, hanem 

Oskar Pfister-é, és maga Freud is megjegyzi, meglehetősen önreflexíven, hogy nem tudná 

mindenki fenntartások nélkül elfogadni a keselyű létezését, de aki egyszer meglátta, nem 

fog tudni szabadulni a látványtól.178 A keselyűforma azóta sem tudott mélyen bevésődni 

a tudományos emlékezetbe, mert felismerésének és vizuális meglapozásának a 

metodológiája túlzottan idegen a tudománytól és leginkább a szürrealizmus 

módszertanára emlékeztet. 

 

13. ábra Értelmező ábra Freud keselyűjének az elhelyezéséhez Leonardo művén 

                                                 

176 (Freud 2001) 

177 Leonardo: A szűz gyermekével és Szt. Annával, 1510, Louvre, Párizs 

178 (Freud 2001, 66) 
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A vizuális felismerés és annak tudományos elfogadásának a különböző lépcsőire 

emlékeztet Daniel Arasse A vágy tárgya - a semmi című szövegében179, amikor 

Fragonard A retesz című művének [14. ábra] részleteinek tulajdonít erotikus jelentést: 

És meglepő az ágy párnáinak a látványa is: a szélük furcsán csúcsot formálva 

felfelé meredezik. E csúcsokat nézve észrevettem, hogy a baldachin vörös 

szövete könnyedén szétnyílik, sötétbe vezető rést alkotva. […] Ha jól megnézik 

ezt a sarkot, láthatják, hogy egy térdet idéz. Feltűnt tehát, hogy különös 

módon a vágy tárgya ez a semmi: a fiatal nő térdét, ölét, mellét idéző 

kompozíció látható a bal oldalon, és a nagy vörös bársony úgy ereszkedik le 

az ágy végébe, hogy szürrealista módon egy könnyed kettős halmot alkotva 

pihen, a nagy vörös bársony vége pedig felfelé mered. Ez minden kétséget 

kizárólag a férfi nemiszerv metaforája180 

 

14. ábra Jean-Honoré Fragonard: A retesz 1777 Louvre, Párizs 

                                                 

179 (Arasse, Festménytörténetek 2007) egyik fejezete 

180 (Arasse, Festménytörténetek 2007, 259) 
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Nyilvánvaló, hogy a rokokó ilyesfajta dekadens utalásairól nem minden 

művészettörténész hajlandó tudomást venni. Ahogy Arasse is nyitva hagyja a jelentést és 

nem kijelentő módban, hanem folyamatosan önmagát megkérdőjelezve ír az utalásokról, 

felfüggesztve mintegy saját megfigyeléseit. Leírása után ugyanis így folytatja:  

Ha ilyen közönségesen fogalmazok, akkor tulajdonképpen természetesen 

eltorzítom a festményt, mert itt nincs semmi ilyesmi. Egyáltalán nincs.181 

Gombrich saját elméletét perverze-nek nevezte, Arasse pedig pár soron belül megcáfolja 

magát, azt állítva, hogy a jelentéstulajdonítása nem állta meg a helyét. A tételezett 

szakmai közvéleménnyel (tehát a mindenkori másikkal) szemben alkotja meg mind a két 

szöveg a saját írójának individuális vizuális élményét, melyet nem kijelentésként, hanem 

reflektáltan, a művészettörténet vélt tudományosságának a viszonylatában jelenítenek 

meg. Ugyanakkor mind a kettőnek az alapja egy olyan vizuális tapsztalat, mely elindította 

az értelmezési folyamatot, ami így a tudományos ideológiával szemben, saját értelmező 

szbjektum felépítésében nyilvánult meg. 

Mindezekből a példákból nyilvánvalóan látszik, mintha a vizuális élményekkel (tehát a 

művészettörténész szubjektumával) szemben tételezett művészettörténet nem csak 

elősegítője, hanem éppen gátja is lehet a vizuális felismeréseknek. Ezekkel a torzításokkal 

szemben tudományos cél fellépni, ez volt talán a legnagyobb erejű felismerése Leo 

Steinberg The Sexuality of Christ című kötetének182, melyben Krisztus kapcsolatát a 

testiséggel és ennek modernkori reakcióit vizsgálja. Nem véletlen, hogy az első kiadáshoz 

képest a második nem csak exkurzusokkal bővült, hanem hosszú, rendezett válaszokkal 

is az eredetileg harmadakkora szövegre érkezett kritikákra. 

Szövege elején Steinberg a jól ismert áll-simogató motívumot vizsgálja,183 (példaként 

lásd: 15. ábra) melyet a modern művészettörténészek közhelyszerűen szoktak a meghitt 

anya-gyermek viszony megjelenítésének tartani. Történelmi szempontból azonban a 

                                                 

181 Ugyanott. 

182 Lásd: (Steinberg 1996) 

183 (Steinberg 1996, 5 skk.) 
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mozdulatnak sajátos jelentése van: már az egyiptomi újbirodalom képein erotikus vágyat 

jelent, a korai görög szobrászatban udvarlók jellemző kézmozdulata, ami a késő antik 

művészetben Cupidó és Pshyché ábrázolásokon is megjelenik.  Innen a középkori 

ábrázolásokra is átkerül a földi szerelem jelképeként és – mint a kiinduló probléma 

mutatja – a Szűzanya gyermekével kompozíciókra. Egyben a mozdulat mélyebb értelme 

is megváltozik, Mária mennyei menyasszonyi státuszára utal, illetve Krisztusra, mint a 

tökéletes vőlegényre. Az elgondolás teológiai alapjai világosak184 mégis, a mai néző 

számára a Krisztus-Mária jegyességnek egy ilyen nyílt, a testiséggel nyilvánvalóan 

összejátszó elképzelése már nem elfogadható, ezért átértelmezi ezeket az ábrázolásokat 

egy olyan viszonyba, mely számára kézenfekvő: a jegyespár szerelmes mozdulatából így 

lesz szerető gyermek és anyja.  

 

15. ábra Marco Zoppo: Madonna gyermekével, 1467, National Gallery of Art, Washington 

                                                 

184 Szent Ágoston X. szentleckéje 



 

68 

 

Eredeti tanulmányának a végén még egy ennél is sokkal provokatívabb kérdéssel áll elő 

Steinberg: lehetséges-e, hogy létezett egy olyan képi hagyomány, mely nem csak Jézus 

nemiszervét ábrázolta, mint a Megváltó testiségének a krisztológiai szempontból 

kiemelkedően fontos bizonyítékát, de az erekcióját is?185 [Steinberg egyik példájáért lásd 

a 16. ábra] A kérdés azért különösen érdekes, mert nem csak a gyermek Jézus képileg 

még nehezen felismerhető nemiszervére vonatkozik, hanem a Piéta ábrázolásokra is. A 

motívum eredete a „test” és a „hús” szavak felcserélhetősége a reneszánsz vallásos 

szövegekben,186 tehát a halott Megváltó erektált szerve a testben való feltámadás ígéretét, 

a hús életét jelenti.  

 

16. ábra Maarten van Heemskerck: Vir dolorum, H. Kisters gyűjtemény, Kreuzlingen 

A probléma az, hogy a jelenet a 20. 21. századi szemlélő számára annyira blaszfém, hogy 

nem képes követni Steinberg vizuális útmutatását, habár logikailag és művészettörténeti 

módszertanilag belátható, hogy az ágyékkötő redőzete nyilvánvalóan a mögötte lévő 

                                                 

185 (Steinberg 1996, 81) Valamint (Arasse, Egy fekete szem 2010) 

186 (Steinberg 1996, 83) 
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erektált hímtagot sejteti, nem fogja látni, azaz valódi vizuális élménnyé konvertálni azt. 

Steinberg könyve éppen ennek az ellenállásnak a kritikai megjelenítésében számít 

kiemelkedőnek: az eredeti szöveghez csatolt exkurzusok elményítik az érvelést, míg a 

kritikákra adott részletes válaszok az ideológiai „én” és „ti” kontúrozásaként olvashatók.  

A hangsúlyozott szubjektivitás 

Claire Farago és Robert Zwiljenberg egy egész tanulmánykötetet187 szenteltek a 

leghíresebb szerzőkkel ennek a problémának: a személyes vizuális élmény és tudományos 

módszertan súrlódási pontjainak. Előszavuk mintha csak Hauser Arnold ezen fejezet 

elején idézett megfigyelését elemezné, azt állítja, hogy:  

Ez maga után vonja annak a felismerését, hogy nincsen olyan pozíciója a 

szubjektumnak, ami kívül esik a történelmen: a műalkotás és következő korok 

értelmezői az idő ugyanazon dinamikus folyamatában léteznek. Ezért az 

interpretáció formáját - a metodológiáját és stílusát - hozzá kell igazítani ezen 

körülményekhez. [...] Ez azt jelenti, hogy a teoretikus eszközök megválasztása 

és az értelmezés szóhasználata többé kevésbé (vagy inkább amennyire csak 

lehetséges) a műalkotás által meghatározottak.188 

A „műalkotás által meghatározott” kifejezés itt mintha kicsit ellentmondani látszana a 

korábbiaknak, hiszen a művészettörténész szubjektuma helyett a mű (kritikátlanul 

elfogadott) hatását helyezi a középpontba. A szöveg későbbi helyein ugyanakkor az 

„alapvető személyes válasz”189 áll, ami sokkal jobban illeszkedik a gondolatmenetbe, 

                                                 

187 (Farago és Zwiljenberg 2003) 

188 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: This entails recognizing that no subject position exists outside the 

historical continuum: the work of art and the successive generations of interpreters exist in the same 

dynamic flow of time. Therefore, the form of the interpretation – its method and the style of presentation – 

must be suited to these circumstances. [...] This means that the choice of theoretical instruments and the 

vocabulary of interpretation are more or less (or as far as possible) motivated by the work of art.  (Farago 

és Zwiljenberg 2003, XII) 

189 Ugyanott. 
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hiszen a történész reakciójára utal, és nem magára a műre, ami a véget nem érő 

interpretációk alá kerül. 

Ez az értelmező-központú gyűjtemény megpróbál konzekvens lenni, még akkor is, 

amikor bevallani kényszerül, hogy nem képes egyértelmű állításokat tenni. Az első 

szövegben Mieke Bal próbálja újradefiniálni a barokk szobrászatot (különös tekintettel 

Berninire) Walter Benjamin fordítás-elmélete alapján és Louise Bourgeoise műveinek 

hatása alatt. Bal azt állítja, hogy még a szöveg illusztrációi is inadekvátak: 

Nem biztosítanak elégséges vizuális élményt olvasóimnak, hogy lássák amit 

én láttam, három hónappal ezelőtt, amikor jegyzeteket készítettem a 

leírásomhoz, a fordításomhoz.190 

Az előfeltevések alapján mindez könnyen belátható. Az illusztráció, mint mindig, minden 

fordítás, szükségszerűen elvesz valamit az eredetiből, képtelen tökéletes pontossággal 

reprodukálni az eredeti intenciót, ahogy ezt maga Bal is bizonyította a korábbi oldalakon. 

De ezek után a szöveg még inkább önreflexívvé válik: 

A nyelvezetem indirekt volt, ami megfelel a nyelv természetének. Ugyanakkor 

lineáris is, és mégis körben járt, megkerülve, kikerülve a képzeletbeli 

középpontot.191 

Bal később beismeri, hogy ez a képzeletbeli középpont nem más, mint Bourgeois 

művészete és a nem-megfelelő művészi bemutatása. De a valódi téma nem maga a mű, 

hanem Bal percepciója a művekről. A képzeletbeli középpont ebben az értelemben Mieke 

Bal maga. Althusser „én” fogalma implicit módon folyamatosan működik a szöveg alatt, 

a témaválasztásnál és a módszertannál egyaránt. 

                                                 

190 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: “[They] do not provide enough visuality to enable my readers to see 

what I saw when, some months back, I took notes for my description, my translation.” (Bal, Ecstatic 

Aesthetics: Metaphoring Bernini 2003, 22) 

191 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: “My language was indirect, as is the nature of language. It was also 

linear, but the same time circled around, avoiding an imaginary center.” Ugyanott. 
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Bal szövegében explicit módon jelenik meg a probléma, melyet a művészettörténész 

személyes asszociációi okoznak, melyek a tudományos ítéletei alatt munkálnak. Még 

jobban hangsúlyozza a kérdést Didi-Huberman tanulmánya Fra Angelico Árnyas 

Madonnáján, a figurális kép alatti, klasszikus díszítősávokról szólván [17. ábra]: 

Amit Landino és minden művészettörténész képtelen volt látni és láttatni a 

XV. századi tarka felületen - és itt jön az anakronizmus - Jackson Pollock 

tökéletesen látott és láttatott. Ha megpróbálom visszaidézni, hogy mi állított 

meg az utamon a San Marco folyosóján, azt hiszem nem hazudok, ha azt 

mondom, hogy valami furcsa hasonlóság a reneszánsz konvent és az amerikai 

művész cseppjei között, amelyeket ismertem és csodáltam már sok éve.192 

A szöveg központi motívuma egy olyan kapcsolat felfedezése, mely sem térben, sem 

időben nem állná meg a szigorú tudományosság kritikáját, ugyanakkor egy relevatív erejű 

vizuális felfedezés: egy bizonyos festészeti technika két különböző helyen való 

megjelenése a szemlélő szubjektum tapasztalatában összekapcsolva. Külön hagsúlyos, 

hogy ho, történik meg az összekapcsolás: a rövid bekezdés összesen 6 helyen utal 

kimondottan a szerző „én”-jére. Nem egy általános, a szakmai közvélemény által 

elfogadott relációval állunk tehát szemben, hanem egy szubjektum egyedi tapasztalatából 

származó következtetéssel. 

 

                                                 

192 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: What Landino and all the art historians were incapable of seeing and 

showing before the mottled painted surface of the fifteenth century, - and here comes the anachronism – 

Jackson Pollock proved himself to be quite capable of seeing and showing. If I try to recall what stopped 

me in my tracks in the corridor in San Marco, I think I am not mistaken in saying that it was a kind of 

displaced resemblance between what I discovered there, in a Renaissance convent, and the drippings of the 

American artist that I had discovered and admired many years before. (Didi-Huberman 2003, 41) 
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17. ábra Fra Angelico: Árnyas Madonna, 1440-50, Freskó, San Marco, Firenze 
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 Az eddig vizsgált szövegek nagyrészt egy ponton vállalták fel ideológiai értelemben vett 

szubjektív megközelítésüket, melyet általában az egyes szám első személyes hangvétellel 

jeleztek. Daniel Arasse A nő a ládában című szövege193 Tiziano Urbinoi Vénuszáról [18. 

ábra] mind hozzáállásában, mind komplexitásában, mind újszerűségében minőségi 

változást jelent az eddigi példákhoz képest, ezért érdemes részletes elemzésre. A 

párbeszédes formában írt szöveg az alábbi módon kezdődik: 

-Egy pin-up? 

-Semmi több. Tisztán, egyszerűen, csakis egy pin-up. 

-Attól függ, mit akar ezzel mondani.  

-Egyszerű: egy meztelen nő…, vagyis pontosabban a képmása. Egy meztelen 

nő képe, ami arra szolgál, hogy felizgassa a férfit, aki nézi: egy kép, amely 

szexuális tárgyként mutat be egy nőt.  

-Az Urbinói Vénusz egy pin-up? Nahát, mit nem merészel!194 

 

18. ábra Tiziano: Urbinói Vénusz, 1538 Uffizi, Firenze 

                                                 

193 (Arasse, A nő a ládában 2010) 

194 (Arasse, A nő a ládában 2010, 119) 
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Nyilvánvaló, hogy Tiziano művét a 20. századi sokszorosított grafikák alapján megérteni 

közvetlenül nem lehet, tiszta anakronizmus. Ugyanaz az anakronizmus, amit Didi-

Huberman nyíltan bevallott Fra Angelico Árnyas madonnáján, itt pedig Arasse vizuális 

asszociációját egy párbeszédbe rejti. A dialogikus forma lehetővé teszi, hogy Arasse 

egyszerre tudjon érvelni a pin-up forma mellett és hangsúlyozza folyamatosan ennek az 

érvelésnek a történelmi időben való elhelyezhetetlenségét, egyben a kortárs vizuális 

tapasztalatot. Az egyidejűséget külön hangsúlyozza, hogy a két szereplőnek nincsen neve, 

egymás szavába vágva beszélnek, befejezik, kiegészítik egymás gondolatait:  

-… és ez a hely, ez az ágy nem más, mint a vászon felszíne, ahol… 

-Érdekes, erről eszembe jut, hogy Boschini már a 17. században „ágyról” 

beszélt, amikor azokra a festékrétegekre célzott, amikkel Tiziano bevonta a 

képeit festés előtt. 

-Ez tetszik, megveszem! Így még jobb!195 

A két beszélő hol összefolyó, hol szétváló gondolatai a pin-upról – mint szexuális tárgyról 

és mint élvezetet nem csak okozó, hanem a vágyat felkeltő erotikus eszközről –  arra a 

művészettörténeti módszertanban rendkívül szokatlan ötletre mennek vissza, hogy a kép 

egyszerre pin-up és nem az. A pin-up egy modelljét jelenti a képhasználatnak, ami 

többszörös reflexión és önreflexión keresztül képessé tehet bennünket arra, hogy 

megértsük az Arasse által érteni vélt célját a festménynek. Amikor Bacsó Béla azt állítja 

a portréról, hogy „a tekintet kényszerítő, ami elől a képen megjelenő kitér, visszahúzódik 

és állandóan újra kiteszi magát a ránézésnek”196 olyan, mintha éppen az Arasse szövege 

által az Urbinoi Vénuszra ráhúzott pin-up keretről beszélne. A klasszikus akt 

újraértelmezése folyamatosan a valódi kép elé tolakszik, megváltoztatva annak az 

értelmezés előtti nyugalmi állapotát. Arasse folyamatosan játszik korunk szexuális 

                                                 

195 (Arasse, A nő a ládában 2010, 157) 

196 (Bacsó 2012, 15) 
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szokásainak és a tudománytörténetből ismert, vagy éppen nem ismert, álláspontok 

összejátszásával. 

-[…] A kép a 19. században sokakat megbotránkoztatott. Még Mark Twain is 

förtelmesnek találta ezt a képet, „a legocsmányabbnak” amit valaha látott. 

Ez egyszer nem működött a humorérzéke. Ami az igen jó és komoly Crowe-ot 

és Cavalcaselle-t illeti, a Tizianonak szentelt nagy munkájukban nem 

botránkoztak meg a bal kéz láttán. Nem véletlenül, ugyanis egy szót sem 

szólnak róla. Leírják a jobb kezet, és a benne tartott rózsacsokrot, de egy szót 

sem ejtenek a bal kézről. Mintha az Urbinói Vénusz félkarú lenne! 

-Ismerem ezeket a szövegeket. Nem bizonyítanak semmit. A 16. századi 

nézőket nehezebb volt megbotránkoztatni. Az álszemérmes és polgári 19 

század kap csak tőle sokkot. Maga tud olyan kispolgárról, aki szereti a pin-

upokat? 

-Mit tudom én. Nyilvánosan biztos, hogy nem197 

A szöveg itt kiterjeszti saját olvasatát a női test láthatóságáról az illemszabályokra és a 

tudománytörténet bizonyos szereplőinek látszólagos vakságára. A kispolgári prüdéria 

maga is egy értelmezésre váró jelenség ugyan, de itt kiinduálási alapot képez: ahogy a 

pin-up egyszerre formálta és nem formálta a szöveg szerint képünket Tiziano művéről, 

úgy a velünk élő illendőségi szabályok a mai napig kötik a szexualitásról való 

tudományos beszédmódot is. Nem véletlen, hogy egy későbbi részben az egyik szereplő 

letorkolja a másikat, mert a „magához nyúl” kifejezést használja, amaz meg azzal 

védekezik, hogy „A muffot hívjuk muffnak.”198 A kiszólás nyilvánvalóan nem csak a 

szöveg oldottabb hangulatát akarja elősegíteni, hanem a tudományos diskurzus életidegen 

terminus technicusaira adott árnyalt reakció.  

                                                 

197 (Arasse, A nő a ládában 2010, 126) 

198 (Arasse, A nő a ládában 2010, 153) 
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A párbeszédes forma különös előnye, hogy a szöveg egyszerre tud bemutatni és elvetni 

tudománytörténeti előzményeket, mint amelyek csak bizonyos szempontból felelnek meg 

az elemzésnek.199 Ezzel a szöveg képes újra és újra megismételni azt a formai bravúrt, 

amivel kezdődik: a saját képre vonatkozó állításait folyamatosan felülvizsgálni a 

tudományos közvélekedés fényében. A dialógusban Arasse ténylegesen, szó szerint 

találkozót rendez két, névtelen művészettörténész között. Az egyik ikonográfus, vagy 

legalábbis a diszciplína egy hagyományos ágának képviselője, a másik hermeneuta, aki 

meg akarja érteni a képet és a viszonyát a másik tudóshoz. Kettejük párbeszéde nem csak 

ellentétek sorozata, hanem (mint láttuk) párhuzamoké is, fel- és elismerik a másik 

nézőpontját, igyekezve beleépíteni azt a sajátjukba. 

A deixis problémája 

Az érvelési technikák, a metodológiai szabadság, a kortárs tudományos-, társadalmi- és 

illemtani kontextus mind azt mutatja, hogy Arasse műve a képi fordulat ideologikus 

olvasatának egy lehetséges példája, melyben Mitchell gondolatainak szinte minden eleme 

megtalálható. Ironikus módon még a Panofsky iránt feltámadt kritikai érdeklődésre is 

lehet példát találni, amennyiben Arasse összeolvassa az ifú Panofsky preikonográfiai 

leírásról írt elméletét a késői Panofsky gyakorlati elemzéséről az Urbinói Vénuszról.200 

Az előbb bemutatott példákkal ellentétben az egyszerű rámutatás a műtárgyakra – 

miszerint azokon látható vagy felismerhető valamilyen alak, forma, stílusjegy – nem 

tekinthető alhusseri értelemben vett szubjektumnak201, ugyanis hiányzik belőlük a 

Mitchell által a Panofsky-Althusser találkozási jelentben leírt kölcsönös felismerés 

aktusa.  

                                                 

199 (Arasse, A nő a ládában 2010, 147 skk.) 

200 (Arasse, A nő a ládában 2010, 134 skk.) 

201 Pedig már Ernst Cassirer is a nyelv deiktikus részeiben egyfajta képiséget fedezett fel, mely gondolat a 

képi fordulat egy lehetséges alternatívájának a kindulópontja is lehetett volna. (Cassirer, Philosophie der 

symbolischen Formen dátum nélk., 129). 
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Az alábbi példamondat egy egyetemi tankönyvként is használt kötetből származik: 

A XII. század – és egyben a késő romanika – németországi 

építészettörténetének egyik vitás kérdése összefügg felső-rajnai építészet 

távolra ható mintaképszerepének problémájával. E feltevésekre az a 

kapcsolat adott alkalmat mely a wormsi székesegyház keleti szentélyének 

homlokzattagolása és a murbachi apátsági templom keleti 

szentélyhomlokzata között megfigyelhető.202 [Saját reprodukcióimat lásd a 19. 

ábra és 20. ábra] 

 

19. ábra Worms Székesegyház keleti homlokzat 

  

20. ábra Murbach, apátsági templom, keleti homlokzat

 

A két műtárgy közötti vizuális kapcsolat milyenségéről a szöveg hallgat, még arról is, 

hogy az olvasónak milyen fajta kapcsolatot (arány, szín, anyaghasználat, magasság, 

részletképzés, vízszintes és függőleges tagolás, stb) kell felfedeznie, illetve hogy milyen 

mélységig kell ezt a hasonlóságot vizsgálnia. Pedig mind a látvány értelmezésének a 

módszertana, mind a részletek figyelembevételének a mélysége alapvetően individuális: 

                                                 

202 (Marosi, A középkor művészete 1996, 82) 
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ha nem is ízlés, de olyan metodológia kérdése, mellyel a kötet egyáltalán nem foglalkozik. 

A puszta rámutatás egy műalkotásra egy olyan teljességet implikál, melyet valamilyen 

szakmai szűrőn, vagy protokollon kell átereszteni ahhoz, hogy kézzelfogható, 

összemérhető eredményt adjon. A kötet ezt magától érthetődőnek veszi, ami jól látszik a 

másik példából is:  

[Arnolfo di Campio a firenzei Museo dell”Opera del Doumo-ban őrzött 

művein] Plasztikai erőnek és kompozíciós finomságoknak olyan szintézise 

jelenik meg ezekben a szobrokban, amely évszázadokig – Michelangelo II. 

Gyula-síremlékeinek nőalakjaiig, a firenzei Medici-síremlékek fekvő 

alakjaiig – a szobrászat sajátos firenzei dialektusát alkotta.203 [Saját 

reprodukciómat lásd a 21. ábra.] 

 

21. ábra Arnolfo di Cambio: Trónoló Madonna, 1300 körül Opera del Duomo, Firenze 

                                                 

203 (Marosi, A középkor művészete 1996, 48) 
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A plasztikai erő és a kompozíciós finomság nem adott, pontosan körülhatárolt és 

megmásíthatatlan fogalmak, hanem a művekre rátekintő és azokról átfogó tudással 

rendelkező művészettörténész személyes élménytárából megérthetőek. Ezeknek az 

élményeknek a reflexiója azonban teljes mértékben hiányzik, annak ellenére, hogy 

Marosi érveinek ellenőrizhetősége, mint a példámondatból is látszik, éppen a módszernek 

az újbóli alkalmazásán és a kapott eredmények összevethetőségén alapulna.204  

A problémát nem a láthatóság/nem láthatóság kérdése okozza, hanem a nyílt reflexió 

hiánya. Amikor Fülep Lajos A magyar művészettörténet föladata című 1951-es 

szövegében205 a magyar stílus kutatástörténetét vázolja fel és sorban idézi a neves 

szerzőket, egyszerűen választ a lehetséges interpretációk közül és nem játssza ki egymás 

ellen a szövegeket a szakmai közvélekedést és saját, személyes ízlésítéleteit és vizuális 

tapasztalatait. Teszi mindezt annak ellenére, hogy két tökéletesen ellentétes, ideológiailag 

is motivált szöveg áll a rendelkezésére ugyanarról a képről, M. S. mester 

Keresztrefeszítéséről. [22. ábra] Az első Gerevich Tibor leírása A régi magyar művészet 

Európai helyzete című könyvéből: 

Felfeszített Krisztusa nem összeomlott roncs, mint fejlődéstörténeti 

párhuzamának Grünewaldnak a német realizmus kíméletlenségére annyira 

jellemző Megváltója; szenvedésében is megőrzi az isteni méltóságot.206 

A második leírás Genthon Istváné: 

Krisztus szeme kifordul, szája ernyedten nyílik szét: a csontvázzá fogyott arc 

az utolsókat rándul a haláltusában, míg a szétfeszült karok végén a kezek 

kínlódva görbülnek össze. Nincs még egy képünk, mely a fájdalmat ilyen 

hallatlan kifejező erővel ábrázolná, szelleme már-már nem is keresztényies; 

az istenember megpróbáltatásaiból csak az ember vad fájdalma harsog ki.207 

                                                 

204 Külön érdekesség, hogy a kötet csak a wormsi székesegyházról mellékel illusztrációt.  

205 (Fülep 1999 [1951]) 

206 (Gerevich 1924, 24) Tímár Árpád jegyzete (Fülep 1999 [1951])-ben 

207 (Genthon 1932, 107) Tímár Árpád jegyzete (Fülep 1999 [1951])-ben 
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22. ábra M S mester: Kálvária, 1505, Keresztény Múzeum, Esztergom 
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A két szöveg összehasonlításakor nem az az alapvető probléma, hogy kinek van igaza208, 

hanem hogy hogyan készülhet ugyanarról a képről két ilyen szinten különböző leírás. 

Fülep nem teszi fel a kérdést, megelégszik annyival, hogy pártot választ és beépíti saját 

érvelésébe, annak ellenére nem, hogy éppen a magyar művészettörténet számára 

programadó beszédében élezi ki a szituációt, ami lehetőséget teremtene a 

szakmai/személyes elvárások kritikai megjelenítésére. 

Kifejezetten fontos hansúlyozni, hogy a deiktikus elemek kritikátlan használata az, ami 

megkülönbözteti ezeket a példákat a korábbiaktól. A művészettörténet nem lehet meg a 

műtárgyra való rámutatás aktusa nélkül, azonban folyamatosan tudatában kell lennie 

annak, hogy ez a rámutatás nem magától érthetődő esemény. A deixis személyes, ki nem 

mondott élményeket mozgósít, amelyeket artikulálni kell, annak ellenére, hogy 

személyességük éppen, hogy ellentétben áll a tudomány objektív ideológiájával. A 

tudományosság hamis objektivitása a rámutatás gesztusát egyértelműként és érthetőként 

tünteti fel. A szubjektív ideológia megjelenése azonban megmutatja az aktus mögött rejlő 

belső feszültségeket és problémákat. 

Az ikonológia és az ideológia találkozása mind a kettejük számára revelatív esemény, 

mely saját maguk felismeréséhez és üdvözléséhez kell, hogy vezessen. Ugyanakkor még 

a legegyszerűbb rámutatás is kapcsolatot épít a kép és az általa nyújtott vizuális élmény 

és a tudományos szöveg között. A képről szóló bármilyen szöveg a képi elemek 

újrarendezéseként értelmezhető: az egyedi arányok, formák és színek csoportosításával 

és elemzésével új közegbe helyezi azokat, azaz beágyazza a művészettörténetbe. Ez a 

beágyazás azonban nem lehet független a művészettörténész személyétől. Hauser 

figyelmeztetését, melyet a fejezet elején már idéztünk, komolyan kell vennünk abból a 

szempontból is, hogy az egyéni látványelemek újrastrukturálása és hatásuk szöveges 

elemzése visszahat az olvasóra és a képekkel való új kapcsolatot alakít ki.  

Mitchell tökéletesen tisztában van ezzel a kapcsolattal - hiszen a képek felosztásánál a 

vizuális élmény mellett a szövegben megjelenő képeket is folyamatos vizsgálat tárgyává 

                                                 

208 Nyilvánvalóan Genthonnak, lásd (Fülep 1999 [1951], 290) 
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teszi - a képi fordulatban ennek az önreflexív, nyílt hangsúlyozása mellett érvel. A 

korábbi példákból láthattuk, hogy ha ez nem is gyakori, de létező jelenség és technika a 

művészettörténetben, a problémát az jelenti, amikor a kép és a szöveg a sorok között, az 

alapeseményként elgondolt rámutatás aktusában jelenik meg. Ennek a jelenségnek a 

vizsgálata a következő fejezet témája. 
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A látvány értelmezésének problémái 

Ha Panofsky azzal fejezte be levelét Gombrichnak, hogy tisztában van vele, hogy az 

elkövetkező generációk munkái kiemelkedően fontosak és alapjaiban írhatják fölül a 

látásról és a perspektíváról addig gondoltakat, érdemes vizsgálat alá vennünk azt, hogy a 

látványelméleti és érzékeléspszichológiai kutatások eredményei hogyan és mennyiben 

függnek össze a korábban elemzett elméletekkel.  

Röviden az észlelés neurális alapjairól 

Panofsky perspektívaelméletének és a látványrekonstrukciójának jelentősen ellentmond, 

hogy a retinán nem homogén módon helyezkednek el a pálcikák és a csapok, továbbá, 

hogy ezen felül a ganglionsejtek, melyek az érzékelő egységeket fogják össze és alakítják 

idegi, ekkor még feldolgozatlan ingerré, nem egyenletesen terülnek szét a retina 

mögött.209 Ebből következően a látvány leképzése a tudatban nem működhet a Panofsky 

által öntudatlanul is használt képernyő vagy vászon homogén elvén: a retina nem 

közvetlenül fogadja be a képi információt, hanem sejtcsoportok segítségével rendszerezi, 

ingerületi aktivitássá alakítja a chiasmán keresztül a collicullus superiorban, majd az 

oldalsó geniculatus magban feldolgozza, mielőtt a tudat számára hozzáférhető lenne. 

Érdemes megjegyezni, hogy a geniculatus mag retinotopikus, azaz a befutó idegsejtek 

megőrzik a retina topográfiáját, és ehhez mérten válaszolnak az ingerekre, ez azonban 

nem a félgömb formát, hanem a páronként megfelelő szomszédságot jelenti az 

axonoknál.210 A geniculatus mag interdependenciális kapcsolatban van a látókéreggel, az 

axonokon keresztül érkező jeleket közösen dolgozzák fel.211 A látókéregben jelentkezik 

a kérgi nagyításnak nevezett torzítás, mely azt jelenti, hogy a látókéreg igen nagy területe 

tartozik a retina igen kis részéhez, az úgynevezett foveához, itt képződik le a látótér 

                                                 

209 (Sekuler és Blake 2004, 91) 

210 (Sekuler és Blake 2004, 129) 

211 (Martin 1984) 
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jelentős része.212 Becslések szerint a látókéreg kb. 80 százaléka reprezentálja a látótér 

megközelítőleg 10 központi fokát.213 Ez azt jelenti, hogy a vizuális feldolgozás nem 

homogén a retina teljes felületén, hanem kitüntetett helyeken megy részleteiben végbe. 

Ez a felületi heterogenitás alapjaiban mond ellen Panofsky perspektíva-elméletének, 

hiszen ott az egész felületre eső, torzítatlan kép mint látványélmény volt a kiindulópont, 

melyet állítása szerint az agy egyenesekké korrigált.  

Habár tényszerűen nem igaz Panofsky elmélete, a tudat előtti vizuális korrekció kérdését 

nagyon pontosan és húsbavágóan fogalmazza meg. Az észleléspszichológia is ismer ilyen 

hatásokat, ugyan nem az egyenesek görbületéről, hanem a vízszintes és a függőleges 

vonalak erőteljesebb észleléséről. Ezt a jelenséget nevezik ferdeségi hatásnak.214 Az 

erőteljesebb észlelés nem csak kísérletileg igazolt, de folyamatosan, öntudatlanul a látás 

szervezési alapvetése és képes felülírni az eredeti vizuális tapasztalatokat. A ferdeségi 

hatás jellegében és természetében azonos Panofsky görbületi problémájával, ugyanazt a 

kérdést feszegeti ugyanis: hogyan és mennyiben létezhetnek előfeltételek, melyek 

megváltoztatják a látványélményt? A ferdeségi hatás kialakulására két különböző 

elméletet ismerünk, az egyik szerint a művi környezet az, ami kialakította ezt a jelenséget, 

azaz a modern épített világban túlzottan gyakran találkozunk horizontális és vertikális 

vonalakkal.215 Ezzel szemben léteznek olyan kísérletek is, amelyek szerint már a pár 

hónapos csecsemőknél is kimutatható a ferdeségi hatás.216 A vízszintes és a függőleges 

erőteljes hangsúlyozása mellett megjelenik az úgynevezett dőlési utóhatás, ami nem más, 

mint a vonalak irányában érzékelt időleges változás.217 Ezek a  jelenségek és kísérleti 

tapasztalataik arra vezetnek, hogy a látványt mint részletekből mesterségesen összerakott 

egészt próbáljuk meg megérteni. Ennek radikálisan extrém esete az úgynevezett 

                                                 

212 (Daniel és Whitteridge 1961) és (Sekuler és Blake 2004, 133) 

213 (Drasdo 1977) és (Sekuler és Blake 2004, 138)  

214 (Apelle 1972) és (Sekuler és Blake 2004, 140) 

215 Ezt az elméletet támogatja: (Annis és Frost 1972) 

216 (Leehey, és mtsai. 1975) 

217 Lásd (Sekuler és Blake 2004, 155) 
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illuzórikus összekapcsolás jelensége. Treisman és Schmidt írta le a jelenséget218 mely 

tulajdonképpen nem más, mint a külön idegpályákon járó feldolgozás bizonyítéka. A 

kísérlet szerint rövid ideig egy zöld négyzetet és egy piros kört mutattak a kísérlet 

alanyainak, akik szinte kivétel nélkül egy piros kört érzékeltek és erről számoltak be a 

kérdezőbiztosnak. A kísérlet eredménye, hogy a szín és a forma külön dolgozódott fel a 

központi idegrendszerben és nem megfelelő módon kapcsolódott össze. Marr evolúciós 

válasza a jelenség miértjére: 

Bármely összetett számítási feladatot fel kell osztani és olyan kis alrészek 

gyűjteményeként kell elvégezni, amelyek annyira függetlenek egymástól, 

amennyire csak az egész feladat megengedi. Ha egy folyamat nem így lenne 

megtervezve, akkor egy kis változás valahol a folyamatban sok más helyen is 

következményekkel járna. Ez azt jelenti, hogy a folyamatot mint egészet akár 

az emberi tervezőnek, akár a természetes evolúciónak nagyon nehéz lenne 

kijavítani, és nehéz lenne a zavarait elhárítani, mivel annak, hogy egy kis 

változás megjavítson egy részt, sok egyidejű kompenzáló változással kellene 

együtt járnia máshol.219 

A vizuális területek számáról és pontos jellegéről még egyáltalán nem rendelkezünk 

kielégítő információkkal. A különálló területeken szerveződő aktivitási formák és ezek 

egymásra játszása jelenleg csak határhelyzetekben, illúziókban és felvetett hibákban, 

nyilvánvaló félreértésekben vizsgálható. Ennek a szövegnek egyáltalán nem célja, hogy 

a látás teljes neurális folyamatát bemutassa, vagy elemezze. Ugyanakkor a képi 

feldolgozás jelenségét vizsgáló kísérletek sok tanulsággal szolgálhatnak a 

művészettörténet és annak elmélete számára, mert lehetővé teszik az egyedi 

művészettörténeti képtapasztalat általánosítását és összeolvasását a hermeneutikai 

eredményekkel. 

                                                 

218 (Treisman és Schmidt 1982) 

219 (Marr 1978) Idézi: (Sekuler és Blake 2004, 152) 
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Az észlelés és az elsődleges képtárgy 

 A legtöbb ilyen probléma a képeknek azon a szintjén merül fel, melyet Panofsky 

Elsődleges vagy természetes képtárgyként írt le.220 Terminológiájával élve ez a 

preikonografikus leírás, és alapja a mindennapi tapasztalat, az értelmezés helyesbítésének 

az eszköze pedig a stílusok története, azaz „annak a módnak az ismerete, ahogyan a 

különböző történeti feltételek között a meghatározott tárgyakat és történéseket formákkal 

kifejezik.”221 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi történik azzal a tárggyal, személlyel, mozdulattal 

vagy gesztussal, ami kétféleképpen is értelmezhető? Már Alberti is tudatában volt annak, 

hogy milyen nehéz a különböző arckifejezéseket és gesztusokat pontosan és 

egyértelműen ábrázolni: "Ki hinné, amíg nem próbálta, hogy mennyire bonyolult dolog 

az, hogy nevető arcokat ábrázoljon, és elkerülje azt, hogy inkább zokogónak, mint 

vidámnak tűnjenek?”222 

Itt a kérdés tulajdonképpen az, hogy egy egységes intenciójú képről hogyan és mennyiben 

lehet megállapítani az adott ábrázolás célját. Közhelyszerű példája ennek a problémának 

Dürer metszete A babiloni parázna. 

Ernst Gombrich 1969-ben megjelent tanulmányában223 foglalkozik Dürer 1498-as A nagy 

babiloni parázna című metszetének [23. ábra] interpretációtörténetével. Feltárja, hogy a 

legkülönbözőbb szerzők ugyanabban a műben meglehetősen mást láttak és tartottak 

fontosnak. Dvořák szerint a szerzetes a bűnös nőt, a paráznát, egészen pontosan a kezében 

tartott kelyhet nézi – és mint ilyen – azelőtt esik térdre. Ez szorosan kapcsolódik Dvořák 

nagy elméletéhez, miszerint az egész metszet-sorozat a reformáció előlegezése, a 

                                                 

220 (Panofsky, Ikonográfia és ikonológia: bevezetés a reneszánsz művészet tanulmányozásába 1984, 293) 

221 Ugyanott. 

222 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: "Who, unless he has tried, would believe it was such a difficult thing, 

when you want to represent laughing faces, to avoid their appering tearful rather than happy?" (Alberti 

1972, 80) 

223 (E. H. Gombrich, The Evidence of Images 1969) 
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katolikus egyházzal szembeni hangulat már benne volt a levegőben. Így a szerzetes 

figurája a sátánnal szövetkező egyházra is vonatkoztatható. Ez a nézet tulajdonképpen 

korrelál Wölfflin képre vonatkozó gondolataival. Ezzel a nézettel tökéletesen szemben 

áll von Eye gondolata, aki szerint a szerzetes az angyalok előtt esik térdre. Még arra is 

születtek elméletek, hogy a szerzetes valakinek a portréja lenne, esetleg Savanaroláé, 

Nicolaus Cusanusé.   

 

23. ábra Albrecht Dürer: A nagy babiloni parázna 1498. The Metropolitan Museum of Art, New York (tk) 
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Amikor Bätschmann idézi ezt a tudománytörténeti áttekintést,224 joggal foglalkoztatja a 

probléma, hogy ha a kérdésre sikerülne abszolút és megcáfolhatatlan választ adni, akkor 

mit lehetne kezdeni a megmaradt, de azzal ellentétes véleményekkel és főleg azzal az 

esztétikai tapasztalattal, amelyet azokból nyertünk? Álláspontját éppen hogy az általa 

idézett Gombrich művel opponálva alkotja meg, mert Gombrich a kép egységes, és helyes 

értelmezését nem tartja lehetetlennek. Állítása szerint a képek pontosan annyira lehetnek 

egyértelműek, mint a kijelentések, csak megfelelő kontextusba kell helyezni őket és e 

kontextust a lehető legszigorúbb kritikai ellenőrzésnek kell alávetni. Bätschmann viszont 

azt állítja, hogy a képek semmiképpen nem redukálhatóak nyelvi állításokra és nem is 

szabad ilyen kísérleteket folytatni.225 

Állításom szerint a képek ebből a szempontból elválaszthatatlanok saját 

tudománytörténeti helyzetüktől és saját értelmezéstörténetüktől.226 A folyamatosan 

rárakódó szövegek és jelentéstulajdonítások 

ugyanis képesek magát a képélményt is 

megváltoztatni. Fischer kísérlete azt mutatta, hogy 

a híres Feleségem/anyósom rajz értelmezése227 

[24. ábra] az esetek szignifikáns részében az 

előzetes információk és elvárások alapján 

működik, amennyiben a kísérleti szereplők 

bizonyos részletek (nyaklánc a feleségnél és orr az 

anyósnál) hangsúlyozása esetén hajlamosak 

voltak az adott karaktert előtérbe helyezni és így a 

másik felismerése nagymértékben háttérbe 

szorult. Ez Dürer metszetére és a 

                                                 

224 (Bätschmann, Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába 1998, 50) 

225 (Bätschmann, Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába 1998, 52) 

226 A képek és  a tudománytörténetben elfoglalt helyzetük közötti összefüggést bővebben elemzi Holly, 

lásd: (Holly, Wölfflin and the imagining of the baroque 1994) illetve e szöveg A művészettörténet médiuma 

című fejezetét. 

227 (Fisher 1967) 

 24. ábra Fischer ábrája a feleségem/anyósom 

kísérlethez 
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tudománytörténeti helyére vonatkoztatva azt jelenti, hogy a képi kétértelműség maga, és 

annak lehetséges megoldásai is csak a szöveggel együtt léteznek, hiszen a 

művészettörténet mint kontextus és a kép együtt hozták létre ezt a látványélményt.  

 

Ez az a jelenség, amit S. Nagy Katalin a képzőművészet kommunikációs lehetőségeit 

vizsgálva az alábbi módon fogalmazott meg: 

Azt, amit látunk – láttak elődeink – nem az adott látvány észlelése: a kialakult 

norma és értékrendszereink szerint látunk, így a „hasonlóságot” sem a fizikai 

világhoz, hanem az agyunkban, tudatunkban lévő normaszinthez 

viszonyítjuk.228 

A normaszint, melyre S. Nagy itt hivatkozik, nem más, mint az általános értelemben vett 

képzőművészeti műveltség. Gyakorló tanárként S. Nagy diákjainak attitűdjén méri le a 

változást, és habár beszámolója nincs egzakt adatokkal alátámasztva, arra jut, hogy a 

klasszicizmus és a fényképszerű realizmus előíró kívánalma megszűnőben van, és egyre 

nyitottabbak, befogadóbbak és toleránsabbak a diákok. Ez igazából nem más, mint a 

normaszint, azaz a kánon kiszélesedése.229 

                                                 

228 (S. Nagy 2013, 82) 

229 Érdemes azonban megjegyezni, hogy S. Nagy a művek elemzésekor nagyon is rabja minden kánonnak 

és sajátos művészettörténeti műveltségének, melyet reflektálatlanul használ. Legalábbis az alábbi leírása 

Rembrandt önarcképeiről erre enged következtetni: 

Mint már írtam, ha igazából tudni akarjuk, mi az ember, ki az ember, ismerni akarjuk a lélek 

pokoljárásait, a szenvedéseket, konfliktusokat, vonzásokat és taszításokat, ellentmondásokat, 

amelyek végigkísérik egy ember életét, érdemes nyomon követni Rembrandt önarcképeit kora 

ifjúságától a halálközeli utolsóig. Precíz leltár az emberről. Mindezt senkivel össze nem 

hasonlítható, egyedi festésmóddal, festékfelrakási technikával, a színek izzásával, tónusaival, 

fényhatásokkal, a fény hullámzásaival éri el. Tapinthatóak a színfelületek, materiálisak, mint 

az élő emberi bőr, a test, az izmok, az a külső burok, amely az egyedi és megismételhetetlen 

személyiség hordozója. 

(S. Nagy 2013, 74) 
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A szándékolt és szándékolatlan többértelműség 

Hasonló a helyzet akkor, ha az adott kép figurája többféleképpen értelmezhető az 

attribútumok hiánya, vagy éppen túlzottan is nagy számossága miatt. Ennek egyik 

egyszerűen bemutatható példája a Ghenti oltár [25. ábra], ahol minden vizuális lépés 

könnyen végigkövethető, mert fogalmilag egymás mellé rendeződnek. A Genthi oltár230 

főalakja ezért értelmezhető két különböző személynek. Az alak arca és szakálla, valamint 

a tény, hogy mellette Szűzmária és Keresztelő Szent János áll kérlelő pózban, azt engedné 

sejtetni, hogy a Fiúról, azaz Krisztusról van szó, a jelenet maga pedig egy deézis, azaz 

kérlelő imádság.231 Ugyanakkor a kép függőleges olvasata szerint az alak az Atya, hiszen 

alatta a szent bárány imádása jelenet található, amely felett a Szentlélek galambja lebeg. 

Ezen felül Dhanens megkockáztatja,232 hogy az alak a szentháromságot egyben jelképezi, 

amennyiben erre utal három szintű tiarája.  

 

25. ábra Jan és Hubert van Eyck: Ghenti oltár, 1432, Szent Bávo Katedrális, Ghent 

                                                 

230 Hubert és Ian van Eyck: Genthi oltár, 1932, St. Bavo katedrális, Ghent, Belgium 

231 Vesd össze: (Deézisz szócikk é. n. ) 

232 (Dhanens 1981, 105) 
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A három értelmezés kölcsönösen kizárja egymást (egy figura nem lehet egyszerre az Atya 

és a Fiú és a Szentháromság) mégis képileg egyetlen helyre van sűrítve, melynek az 

értelmezése, tehát a művészettörténeti feldolgozása határozza meg a jelentését. Ennek a 

művészettörténeti munkának a cizelláltsága az, ami képes a szemlélőben a három olvasási 

irányt megerősíteni. Ugyanakkor képes el is nyomni, hogy Fisher korábban már elemzett 

kísérletéből kiviláglik: azok a művészettörténeti szövegek, melyek csak egy definíciót 

erőltetnek, a többiből származó vizuális élményeket – a kép függőleges vagy vízszintes 

narratívája vagy éppen a tiara formája – eltüntetik. 

Sokkal nehezebb végigkövetni a problémasort Kondor Béla Szt Antal megkísértése [26. 

ábra] című képén. Szent Antal a háttérben, bizánci szenteket idéző pózban ül, eltakarja az 

arcát ahogy kezét felhúzott térdén nyugtatja. Előtte és jobb vállán szárnyas démonok 

repülnek, utóbbi mintha még a szent glóriáját is le akarná venni éppen. A földön további 

apró alakok állnak, alig láthatóan, akik szintén a szent felé nyújtogatják kezeiket. 

Ugyanez a kép azonban egyben Ikarosz bukását is ábrázolja. Szent Antal sárgásan 

megfestett alakja mint egy hatalmas, elmosódott nap harap bele Ikarosz szárnyába, aki a 

kép előterében fájdalmas 

tekintettel bukik le a 

mélységbe. Apja, 

Daidalosz a háttérből 

tehetetlenül nézi, hogy mi 

történik fiával. Az eddig 

értelmetlenül kék föld 

hirtelen értelmet nyer: ez a 

tenger, és a figyelmes 

szemlélő baloldalt a 

háttérben felfedezhet egy 

kis várost egy szigeten, 

nyilvánvalóan Knósszoszt 

Krétán.  
26. ábra Kondor Béla: Szt. Antal megkísértése, 1966, Magyar Nemzeti Galéria, 

Budapest 
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Kondor képének a címe csak az első értelmezési sort sugallja, de azt rendkívül 

erőteljesen. A másodikat csak nagy megerőltetés, vagy véletlen szerencse, árán veheti 

észre a szemlélő. A példa határozottan kontúrozott, ugyanis a kép maga kínálja fel mind 

a két értelmezési lehetőséget. Azonban lehetséges olyan képeket is mutatni, amelynél ez 

a fajta intencionaliás kizárható, például a jáki Szent György bencés apátság déli 

toronyaljának freskótöredékeit. [27. ábra] Az, hogy a képsor egyszerre értelemezhető 

ismeretlen magyar szent legendájaként és az alapító nemzetség öt tagjaként azt mutatja, 

hogy a vizuális alapanyag kétféleképpen olvasható, azaz művészettörténeti módszerekkel 

két, egymást kizáró értelmezés hozható létre.233  

 

27. ábra Ják, déli toronyalj freskói, 1250 körül. 

                                                 

233 (M. Tóth 1974, 56-67) és (Mezey 2010) 
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A két interpretáció kölcsönösen azt állítja a másikról, hogy teljességgel helytelen, valami 

nem lehet egyszerre szent legendája és alapító nemzetségi ábrázolás. Ezzel egy időben 

nem képelhető el olyan értelmezés, ami valamiféle dialektikus egységben oldja fel a két 

nézőpontot. A két lehetőség közötti tudatos, önreflexív választás az althusseri értelemben 

vett szubjektum megjelenése lenne a művészettörténetben, ennek hiánya azonban csak a 

szemlélő képi lehetőségeinek a megtöbbszöröződésével és az eredeti vizuális élmény 

egyre nagyobb fokú elmosódásával jár. 

Az értelemtulajdonítás hatásai 

A többféleképpen értelmezhető kép úgy viselkedik, mint Wittgenstein kacsa-nyula. [4. 

ábra] A metaképek kapcsán korábban már érintettük, hogy Mitchell megvizsgálja a híres 

kacsa-nyúl rajzot,234 végigkövetve fejlődését a Flegende Blatter-től egészen 

Wittgensteinig, és úgy jellemzi a multi-stabil képeket mint önreferenciákat, amely 

attitűdöt a szemlélőnek fel kell vennie, hogy megérthesse őket.235 

Azt írja, hogy mindenki észreveheti majd, aki ezt az adott ábrát keresi, hogy 

Wittgensteinnek igaza van: nem egy kacsát vagy egy nyulat keres, hanem egy furcsa 

hibridet, ami nem hasonlít semmire, csak önmagára.236 

Számomra úgy tűnik, hogy a kacsa/nyúl/kacsa-nyúl háromszög nem az egyszerű addíció 

sémája alapján működik. Amint a szemlélő felismerte mind a kacsát, mind a nyulat, 

képtelen lesz abba az eredeti állapotba visszajutni, melyben csak az egyiket (mindegy 

melyiket) látta. Így tehát az önreferencia kérdését újra meg kell vizsgálnunk, abban az 

értelemben, hogy minden új felfedezés csak gyanakvóbbá kell, hogy tegyen bennünket 

aziránt, hogy mit veszítettünk ezzel.  

Az értelemtulajdonítás ugyanis irreverzibilis folyamat, ami ha egyszer megtörtént, 

lehetetlenné teszi a korábbi vizuális élmény elérését. Sekuler és Blake példája az 

                                                 

234 Lásd: Gottfried Boehm és Mitchell: A két képi fordulat című fejezetet. 

235 (Mitchell, Metaképek 2008) 

236 (Mitchell, Metaképek 2008, 150) 
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értelemtulajdonításra első 

látásra véletlenszerű foltok 

együttese. [28. ábra] 

Szöveges segítség nélkül 

nem is lehet kibogozni, hogy 

a fekete-fehér foltok igazából 

egy fa felé futó, orrát a földre 

szegező dalmát ebet 

ábrázolnak. Ugyanakkor 

amint megtörtént a vizuális 

értelemtulajdonítás, a 

kapcsolat nem lesz többé 

felbontható és a szemlélő 

nem fog tudni visszatérni a naiv, foltokat látó állapotba. Állításom tehát erősebb, mint 

Gombriché. Tétele szerint a jelentéstulajdonítás ellenkezője nem bizonyítható237, a képi 

tapasztalattal folytatott kísérletek azonban azt látszanak alátámasztani, hogy a képről 

alkotott beszéd magát a látványélményt is képes folyamatában megváltoztatni. 

A látvány megváltoztatásának alapesete Didi-Huberman korábban már elemzett 

szövege238 Fra Angelicóról. Az, hogy a festékfoltoknak sajátos elrendezést és 

művészettörténei kapcsolatokat tulajdonított, egyben ki is emelte ezeket a festékfoltokat 

a festmény általános teréből, hangsúlyt fektetett rájuk és a tekintet tudatos tárgyává tette 

őket. Írása elovasása után a képélmény már nem azonos azzal, ami előtte volt, mert egy 

jól meghatározható részlete értelmet nyert, művészettörténeti értelemben vett 

stíluskritikai, valamint hermeneutikai jelentést kapott. De ilyen a szintén korábban 

                                                 

237 (E. H. Gombrich, Raffaello Stanza della Segnaturája. A stanza szimbolikájának a természete 1985, 53) 

Érdemes még Gombrich szövege mellé két, témába vágó okfejtést idézni: (D. Fleming 1996) (Worth 1992) 

238 Lásd korábban 

28. ábra Sekuler és Blake ábrája az értelemtulajdonítás fontosságáról 
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elemzett Arasse elemzés is Fragonard A retesz című képéről. A genitáliák szimbólumait 

elemző bekezdést így fejezi be Arasse: 

Ha ilyen közönségesen fogalmazok, akkor természetesen eltorzítom a 

festményt, mert itt nincs semmi ilyesmi. Egyáltalán nincs. Ha észre akarjuk 

venni, akkor látjuk, ha nem, akkor nem látjuk.239 

Arasse szövege azonban nem csak egyszerűen felkínál egy döntést. Aki végigköveti az 

általa bejárt vizuális utat és meglátja a genitáliák metaforáit a vörös függönyben, az lehet, 

hogy valamilyen választás előtt áll, amennyiben artikulálja, vagy nem artikulálja az 

élményt, de semmiképpen sem térhet vissza abba a kiinduló naiv állapotba, miszerint nem 

is tudja, hogy létezik egy olyan olvasat, mely szerint ezek a szervek a festményen 

felfedezhetőek. 

Az előzetes tudás és a vizuális élmény kapcsolatára mutat érdekes példát John Berger, 

amikor Caravaggio Emmauszi vacsoráját [29. ábra] mutatja meg óvodásoknak, és minden 

előzetes információ átadása nélkül arra kéri őket, hogy határozzák meg, hogy mi történik 

a képen.240  

 

29. ábra Michelangelo da Caravaggio: Emmauszi vacsora, 1601, National Gallery, London 

                                                 

239 (Arasse, Festménytörténetek 2007, 259) 

240 John Berger: The ways of seeing part 1. 
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Jelen esetben nem a gyerekek válaszainak diverzitása a lényeg, hanem az a Berger által 

is reflektált tendencia, hogy Krisztus nemét ambivalensnek érzik. A szakálltalan, kerek 

arcú, hosszú hajú alak középen nem helyezhető el a képi tapasztalataik alapján 

egyértelműen, ezért ingadoznak a vélemények az alak nemiségét illetően. Jogos kérdés, 

hogy a felnőtt nézőben miért nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben játszódik le ez a 

folyamat, azaz miért nem látják meg a feminimet Caravaggio Krisztusában? 

A válasz a kontextushatás, amelyet Pomerantz és Lockhead elemzett.241 Az egyedi 

formáknak való értelemtulajdonítás ugyanis nagyban függ attól, hogy az adott egyedi kis 

formákat a kísérleti alanyok milyen környezetben látták. Ugyanaz a görbe vonal tűnhet 

„S” betűnek és „5” számnak attól függően, hogy mi áll mellette. Caravaggio képe mellett 

(extrém eseteket, mint amilyet Berger is létrehozott, leszámítva) feliratok segítik a nézőt, 

melyek megmondják, hogy a kép címe az Emmauszi vacsora és ezzel bekapcsolják a 

teljes keresztény kultúrkörbe. Habár a kép alapvető ikonográfiai újítása az, hogy a 

felismerés jelenetét újrajátszatja a nézővel, mert nem a klasszikus férfias, szakállas 

krisztust, hanem a korai hellenisztikus megjelenítési módját választja, ez mégsem teljes 

meglepetés. A kép címének tudatában a szemlélőnek már nincsen sok dolga: a képen 

látott alakot beilleszti a megfelelő rubrikába, és ehhez igazítja a jelenségeket. A 

kontextus, miszerint Krisztus férfi volt, még ha a képen nem is úgy néz ki, ahogy általában 

ábrázolni szokták, létrehoz egy olyan kontextust, ami lehetetlenné teszi a szexuális 

ambivalencia felismerését.  

A verbális kontextus és a kép kölcsönhatásának érdekes példáját mutatja meg Louis 

Marin Poussin tájképleírásairól írt tanulmányában.242 Marin összegyűjti Fénelon és 

Félibien leírásait ugyanarról a kígyómarás jelentről, és az alábbi lehetséges leírási 

módokat találja: 

1. A férfi megy (közeledik) a forrás (patak, folyam) felé 

                                                 

241 (Pomerantz és Lockhead 1991) 

242 (Marin 2009, Képleírás egy Poussin tájkép kapcsán) 
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2. A rémítő jelenet láttán mozdulatlan marad 

3. (rémülten) menekül243 

A három leírás ugyanannak a történetnek a három lehetséges pontját vázolja fel, egyetlen 

képbe sűrítve. A kép nézője, attól függően, hogy melyik, egyébként teljesen különálló 

leírást olvassa, értelmezheti és láthatja az alakot közeledőnek, megtorpanónak vagy éppen 

távolodónak. Ugyanakkor Marin szövege azáltal, hogy mind a három kontextust 

felmutatja, el is mossa a közöttük lévő határokat, ami által a figura sajátos, nézetfüggő 

helyzetet kap, mintha oszcillálna a különböző cselekvési módok között. A szemlélő 

folyamatosan egy határhelyzetben látja, a képről szóló elbeszélések hálójában, hogy 

végül magán túl lépve éppen csak saját magának a példáját, mint művészettörténet-

elméleti példát jelentse, akárcsak Wittgenstein kacsa-nyula. 

Ez a kontextus ugyanakkor lehet, hogy érzelmeinkből, előítéleteinkből és (adott esetben) 

túlzott szemérmességünkből következik. Leo Steindberg korábban már érintett könyve244 

Krisztus szexualitásának az ábrázolásáról nagy vihart kavart. Michael Levey 

recenziójában245 nem kis részben saját szexuális nézetei miatt gúnyolódik Steinbeg 

állításain, mondván, hogy csakis haladó diákoknak ajánlott a saját ágyékát megérintő 

Krisztus ikonográfiai pózának elemzése, a látható erekció kérdése pedig csak „a speciális 

ízléssel rendelkezők” számára ajánlott. Ez a speciális ízlés nem deskriptív, hanem 

preskriptív fogalom, a rossz ízlés és a perverzitás sajátos keveréke, ami nélkül – 

legalábbis ezt sugallja Levey – művészettörténész nem foglalkozna az adott témával 

explicit módon, hanem mint Gustav Künstler a feltámadó viharos szélnek és az extrém 

erősen szemléltetett szellem drámának tulajdonítaná a meglehetősen árulkodó formájú 

ágyékkötőt.246 

                                                 

243 (Marin 2009, 45) 

244 Lásd: A másikkal szemben tételezett ideológiai én című fejezetet 

245 (Levey 1984) 

246 (Kuenstler 1962) 
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Nem véletlen, hogy Steinberg művének második kiadásában a modernkori feledésről247 

beszél. Ez a felejtés tulajdonképpen egy kulturális kontextus következménye, ami az 

előfeltevéseinek nem megfelelő képi elemeket átértelmezi és megpróbálja új, számára 

már elfogadhatóbb kategóriák közé szorítani. 

Ez a modern, prűd kategória jelenik meg áthallásosan Arasse korábban már említett 

dialógusában248, amikor a kispolgár és a pin-up kapcsolatáról van szó. Ez a kontextus 

volt, ami megakadályozta, hogy művészettörténész generációk észrevegyék Vénusz bal 

kezének a mozdulatát, illetve ha észre is vették, besorozzák azt a Venus pudica, azaz a 

szemérmes Vénusz távolról sem megfelelő kategóriájába.249 Arasse nem csak ebben a 

szövegében kárhoztatja azt a ki nem mondható művészettörténeti kontextust, amiből a 

szövegek kiindulva általában értelmezik a képeket. Tintoretto Vulcanus rajtakapja Marsot 

és Vénuszt című képe [30. ábra] kapcsán írt elemzésében így ír elődeiről: 

Azt állítod például, hogy Vénusz igyekszik elrejteni a rajtakapott 

meztelenségét; de honnan veszed, hogy nem az ellenkezőjéről van szó, és nem 

éppen felfedi a meztelenségét, hogy elcsábítsa Vulcanust? Miért ne lenne 

humor ebben a képben? Az a benyomásom, hogy te, aki általában olyan 

nevetős vagy, a művészettörténetet nem akarod jókedvűen művelni. Mintha 

szakmai kötelesség lenne nem nevetni, még csak nem is mosolyogni.250 

                                                 

247 Lásd művének 2. kiadásának alcímét: and in modern oblivion. (Steinberg 1996) 

248 (Arasse, A nő a ládában 2010) lásd korábban 

249 A problémát jól jelzi, hogy a kép maga nem korhatáros, a múzeumban szabadon megtekinthető minden 

generáció számára, annak ellenére, hogy a maszturbáció nyílt megmutatása a kiskorúak védelmére 

létrehozott médiaszabályozás hatálya alá kellene, hogy essen. A téma azonban túlfeszítené jelen értekezés 

kereteit.  

250 (Arasse, Drága Giulia 2010, 8) 
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30. ábra Tintoretto: Vulcanus rajtakapja Marsot és Vénuszt, 1550 k. Alte Pinakothek, München 

Leo Steinberg a könyvére érkező kritikákra adott válaszában az alábbi módon foglalja 

össze ezt az attítűdöt: 

Az ember nem akarja lehet elhinni. A gondolat, hogy egy püspök megengedte 

a katolikus festőjének, hogy egy szimbolikus erekciót helyezzen el a halott 

Krisztuson, egyszerűen bizarr. Inkább azt hihetnénk, hogy olyan festők, mint 

Huber – vagy Hans Schäufelein vagy Lucas Cranach – nem azt akarták, vagy 

nem vették észre, hogy mit csinálnak.251 

A fenti példákból egyértelműen látszik, hogy a kontextushatás mind pozitív, erősítő, mind 

negatív, azaz gyengítő módon jelen lehet a művészettörténetben. A művészettörténész 

vizuális, esztétikai, intellektuális, érzelmi előfeltevései folyamatosan szerepet játszanak 

nem csak az értelmezésben, hanem a leírás segítségével létrejövő figyelemirányítás 

                                                 

251  A szerző fordítása. Eredeti szöveg: One wants not to believe it. The thought of a bishop allowing his 

catholic painter to pin a symbolic erection on an expired Christ seems bizarre. One prefers to believe that 

such painters as Hubert  — or Hans Schäufelein or Lucas Cranach could not have meant, would not have 

noticed what they were doing. (Steinberg 1996, 301-303) 
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segítségével az eljövendő korok vizuális tapasztalatában is. A kép és a róla szóló 

művészettörténeti szöveg között a kapcsolat nem egyirányú, amennyiben a szöveg 

értelmezi és történelmi távlatba helyezi a képet, hanem interdependenciális, folyamatosan 

hatással vannak egymásra. A képek egymás mellé rendelése és a róluk szóló szövegek 

útmutatásai a tekintet számára, illetve folyamatos értelmezési kísérletei és 

szimbólumfejtései vizuális metajelekké, Mitchell korábban elemzett fogalma szerint 

metaképekké alakítja azokat. A művészettörténet mint szöveg folyamatos interakcióban 

megváltoztatja az eredeti vizuális benyomást, folyamatosan hatással van a képélményre.  

Otto Pächt éppen erre a jelenségre fűzte fel ikonológiakritikáját: 

Ha már látószervünk köznapi használatakor is kiművelt szemmel látunk – 

mindegy, hogy honnan szereztük ezt a műveltséget – akkor milyen sokat 

nyomhat a latban ugyanez a tényező az esztétikai érzékelésnél! Ekkor is egy 

ismeretekből és emlékekből megalapozott szintről reagálunk spontán módon 

a szemünkkel, azzal az érzékszervvel, amely korábbi képi élményeket is 

hordoz. És mivel az említett szint az egyéni képzettségnek vagy 

iskolázottságnak, és mindenekelőtt a különböző generációkhoz, a más-más 

társadalmi-történelmi környezethez tartozásnak megfelelően, egyénenként 

erősen váltakozó, sok szimbólum-hívő szándékával ellentétben ki van zárva, 

hogy valamennyien ugyanazt a képet lássuk, és csupán ezt követően 

interpretáljuk különbözőképpen a látottakat, mert már az elsődleges vizuális 

benyomások is különbözőek.252 

Az egényi szint és az iskolázottság fogalmai mintha Moxey három, a művészettörténész 

munkáját előre meghatározó elemét visszhangozná.253 Ezzel a művészettörténet alapvető 

jellege is megváltozott. A művészettörténeti szöveg nem csak a képekről szól, hanem 

azokat folyamatosan alakítja is, részleteket emel ki és rendez el, akár rendez újra, vagy 

éppen elrejt bizonyos formai megoldásokat – gondoljunk csak Tiziano Urbinoi 

                                                 

252 (Pächt 2002, 151) 

253 Lásd: A szubjektivitás a művészettörténetben című fejezetet 
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Vénuszának bal kezére. A művészettörténet ebben a formájában képként viselkedik, ami 

beúszik az eredeti kép és a nézője közé, az értelmezési keret megváltoztatásával a látvány 

módosulását okozva. 

A forma és a leírás kapcsolatáról 

Rendkívül erősen lép fel a művészettörténet látványmódosító hatása, ha építészettörténeti 

romok helyzetét vizsgáljuk. Itt az egész hiányában fokozott jelentőséget nyernek a 

részletek és a következtetések. Meglepő nyíltsággal mondja ezt ki Marosi Ernő az 

egyetlen magyar művészettörténet-tudománytörténeti kézikönyvben, az Emlék 

márványból vagy homokkőből254 előszavában: 

Sok millió turista járja az omladozó várak gyöpét, a hűvös katedrálisok 

kőpadlóját, képzeli ép szobrokká a múzeumok kicsiny töredékeit. Tudósok 

erőltetik fantáziájukat, hogy az edényfülekből az edények formáin túl 

használatuk szertartásaira, használóik életviszonyira is következtessenek. 

Ezrek és ezrek életük legfőbb céljának azt tartják, hogy képek alapján olyan 

mondatokat fogalmazzanak meg, amelyek e képek alkotóinak valószínűleg 

soha nem jutottak az eszébe.255 

A tárgy és a képzelet viszonya nem szabad, hiszen a művészettörténeti szabályok 

rendszerezik, hogy mi elképzelhető és mi nem. Ezzel együtt azonban az értelmezés 

magához a tárgyhoz is tapadhat, akár elnevezésében is, megváltoztatva ezzel a későbbi 

korok befogadóinak alapvető beállítódását. Ilyen fogalom a magyarországi románkori 

építészet feldolgozásánál bevett kegyúri karzat, mely olyannira elterjedt, hogy a 

művészet- és építészettörténeten túlra, a Magyar Katolikus Lexikonig is eljutott.256 A 

problémát az jelenti, hogy karzatként való elképzelése, azaz a kegyúr mintegy páholyból 

nézi a szertartást, a 19. század színházán, különösen a páholyok fogalmán alapszik és nem 

                                                 

254 (Marosi, Emlék márványból vagy homokkőből 1976) 

255 (Marosi, Emlék márványból vagy homokkőből 1976, 9) 

256 Lásd: (Kegyúri karzat szócikk é. n.) 
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veszi számításba azt a tényt, hogy a románkorban a kiemelt hely nem a „közönség” felett, 

hanem az úrfelmutatáshoz minél közelebb volt, azaz nem volt érdeke a kegyúrnak távol 

helyeznie magát a szertartást végző paptól.257 Ennek ellenére a terminus szilárdan tartja 

magát leírásokban258, de érdekes módon még akkor is előjön, amikor a szerző tudatosan 

szeretné magát távol tartani a nem megfelelő 19. századi konnotációktól, ha máshol nem, 

hát a korábbi műemléki leírások elemzésénél, a szöveg megfelelő tudománytörténeti 

elhelyezésénél.259 A kegyúri karzat – mint fogalom – annak ellenére él a 

művészettörténetben, hogy leíró jellegét régen elvesztette, mégis, folyamatosan hatással 

van a románkori építészet leírására. 

A budai vár Cisterna regiaja vizuális szempontból nem tűnik túlzottan érdekesnek, de 

megfelelő értelmezési kerettel és kontextussal megváltozik a jelentése:  

Az épületen belüli, kőfalakra épített és ablakokkal áttört „kulisszafallal” 

lezárt függőkert olyan sajátos építészeti motívum, amely jelentékeny 

támpontot ad a budai reneszánsz építészet közvetlen itáliai rokonainak 

megismeréséhez. Ilyen elrendezésű, szellemes, racionális vízellátási 

rendszerrel összekötött függőkert Itáliában sem volt sok a 15. században.260 

A falak, csatornák és ciszternák hirtelen egy szerves egész részét képezik, nem csak abban 

az értelemben, hogy a 15. századi épületrész alépítményei és közművei, hanem abban is, 

hogy formai és technikai kapcsolatokat mutatnak az itáliai, különösen az urbinói 

példákkal. 

A „tisztaság” és a „szellemesség” mint kvalitásjelzők azonban nem csak mérnök-

építészeti elemeknél képesek leíró, strukturáló funkciót kapni. Bélapátfalva belső tere 

[31. ábra] a „tömegalkotás tisztaságával, belső terének szigorú logikájával és eredeti 

                                                 

257 Vesd össze: (Entz 1980) 

258 Dr. Guzsik Tamás Keresztény Liturgiák építészete című jegyzete a BME-n (Guzsik dátum nélk.) 

259 Vesd össze: (Marosi, Bencés építkezések a 13. században 2001, 4. jegyzet) 

260 (Aradi, és mtsai. 1983, 156-157)156-157. o. 



 

103 

 

falainak makulátlan kvádertechnikájával” a ciszterek építészeti hagyományát mutatja261 

és a szöveg a kijelentéssel egy időben konstruálja is a tiszta tömegalkotást és a belső tér 

tiszta logikáját, hiszen ezek a fogalmak nem általában értelmezhetőek, hanem csak 

speciális, a középkori építészettörténetben használt, leíró jellegüknél fogva.  

 

31. ábra Bélapátfalva, a Nagyboldogasszony ciszterci apátsági templom belsõ képe 

Erre a jelenségre már Michael Baxandall is felhívta a figyelmet, amikor a 

művészettörténet képekről szóló magyarázatainak a kritikájára vállalkozott. A képeket 

nem önmagukban vizsgáljuk, hanem csak annyiban vagyunk képesek vizsgálat alá vonni 

                                                 

261 (Marosi, A romanika Magyarországon 2013, 124) 
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őket, amennyiben valamely szöveges leírás vagy specifikáció által pontosan meg tudjuk 

jelölni őket.262 

Érdemes visszatérni egy utolsó gondolat erejéig az S Nagy Katalin által érintett norma 

kérdéséhez. S: Nagy állítása szerint ez a norma valahol a klasszicizmusban gyökeredzik: 

A XIX. század eleji klasszicizmus (Pl. Ingres, David) valóságfelfogása sokáig 

uralkodott (ma is tovább él a szakkönyvek tudományos illusztrációiban) és 

keltette azt az illúziót, hogy igazán a reális fizikai valóságot képezik le, a 

tökéletes hasonlóságot mutatják meg a modellel.263 

Ez a norma azonban nem felel meg annak a valóságos gyakorlatnak, amit a 18-19 század 

fordulóján a művészek követtek. Elég egy pillantást vetni David A Horatiusok esküje [32. 

ábra] című képének az elrendezésére: jobboldalt az asszonyok perspektívikusan 

kicsinyülnek, ahogy a térmélység megkívánná, ugyanakkor baloldalt a férfiak nem: 

alakjuk nem a perspektívikus rövidülésen, hanem a síkszerűség és az egymás mellé 

rendelésen alapul.  

 

32. ábra Jacques-Louis David: A Horatiusok esküje, 1784, Louvre, Párizs 

                                                 

262 (Baxandall 1985, 1) 

263 (S. Nagy 2013, 82) 
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Mirzoeff joggal nevezi a képet kettős rendszeren nyugvó alkotásnak, amennyiben a falak, 

különösen a jobboldali, megteremtik a szerkesztés vizuális piramisát, addig a figurák a 

18. század vraisemblance fogalma szerint rendeződnek.264 Ez utóbbi nem más, mint a 

figurák és a fény térben való elhelyezésének rendje, ami nem egyezik meg a szerkesztett 

perpektívával.265 

A művészettörténet ezzel megismétli a képi fordulat problematikáját: a kép nem csak az 

anomália, hanem a paradigma része is: egyszerre probléma és annak megoldásának része, 

amennyiben rámutatnak, elemzik, strukturálják és érvként használják. Ha Mitchell 

bevallott célja a képi fordulattal az volt, a képek hatalom/tudás hányadosát266 

megváltoztatva saját magunkat és a minket körülvevő világot értsük meg, akkor most, a 

művészettörténetet vizsgálva ugyanezeket a kérdéseket kell feltennünk. A 

művészettörténet képi jellegének és a képekkel való interakciójának a pontos 

megértéséhez először is azt a kérdést kell feltenni, hogy „mi a művészettörténet?” 

  

                                                 

264 (Mirzoeff 1999, 48) 

265 (Mirzoeff 1999, 47) 

266 (Mitchell, A képi fordulat 2008) 
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Exkurzus: a male gaze változásai 

John Berger The Ways of Seeingjének a második fejezete az európai festészet egy 

speciális ágával, az aktokkal foglalkozik.267 [Lásd korábban: 10. ábra] Berger állítása 

szerint a nyugati festészeti hagyomány ebben a vonatkozásban is a csendéletekkel analóg 

módon jár el, azaz tulajdonlási, végső soron hatalmi viszonyokat mutat be. Érvelése 

szerint az aktot két szereplő, a képen szereplő passzív nő és a képet néző aktív férfi 

dialektikus kettőse működteti: előbbi az utóbbi számára hívogató, birtokolható tárgy 

jelenik meg. „A férfi a nőről álmodik, a nő arról, hogy álmodnak róla”268 Ebből a 

viszonyból következően az akt nem egyszerűn a meztelenségről, hanem a meztelenség 

látványáról és a két szereplő egymáshoz való viszonyáról szól. Ahogy a korábbi 

fejezetekben már említettük, Berger számára az európai festészeti tradíció nem 

önmagában adott, hanem a szerző saját korának kontextusán keresztül, folyamatos 

interpretációk segítségével érhető el. Nem véletlen, hogy műsorának kezdőképei nem 

híres festményeket mutatnak, hanem nőket, amint a kamerának pózolnak vagy 

készülődnek a fotózásra/filmezésre, mint modellek. A férfi tekintete teremti meg a 

szépséget állítja Berger, utalva ezzel a görög mondásra, miszerint a szépség a szemlélő 

tekintetében van. A szépség díja azonban a birtoklás: ahogy Nell Gwynne, II. Károly 

angol király szeretője megjelenik Sir Thomas Lely képén [33. ábra], a nő elveszíti minden 

önálló akaratát, és látványként tárulkozik fel a férfi számára. Nincs önálló szexualitása, 

hanem csak a férfivágy teremti meg létének értelmét. 

                                                 

267 Az aktok és az európai festészet viszonyáról a kultúra tükrében érdemes elolvasni: (Jullien 2014). 

268 John Berger: The ways of seeing pt. 2 Érdemes megjegyezni, hogy habár Berger állítása rendkívül 

meggyőzőnek tűnik és a mai napig hivatkozott is, azért könnyen található ellenpélda is. Például Girodet: 

Endymion álma. A kép politikai és szexuális kisugárzását elemzik: (T. Crow 1994) és közvetlenül utána: 

(Davis 1994) 
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33. ábra Sir Thomas Lely: Fiatal nő és gyermek portréja, mint Vénusz és Kupidó, magángyűjtemény 

A férfitekintet alapjai és a művészettörténet 

Berger gondolatai rendkívül nagymértékű hasonlatosságot mutatnak Simone de Beauvoir 

férfitekintet fogalmával. Beauvoir állítása szerint a férfi aktív szereplőként és sajátos 

vágyak hordozójaként tekint a nőre, aki ezt nem képes viszonozni, hacsak nem a tükörbe 

nézés aktusa által, ahol saját magát, mint a vágy tárgyát látja.269 

A tükör intim eszközével szemben Laura Mulvey fimes, tehát szociális médiumként 

értelmezett kontextusból érkező kritikája fejlesztette tovább a férfitekintet fogalmát és 

tette a mai napig meghatározóvá. Mulvey állítása szerint270 a mozi bizonyos jelenetei is 

                                                 

269 (Beauvoir 1969) A kapcsolatot elemzi: (Doy 2005, 67)  

270 (Mulvey 1975, 342) 
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ezen az alapon működnek. Három, kifejezetten a férfi társadalmi szerepéhez kapcsolható 

helyzet alkotja azt a kontextust, ami a nők bemutatását szabályozza: 

- A kamera mozgása, ami kifejezetten férfiközpontú, amennyiben a kamera mozgását 

alapvetően férfi irányítja 

- A narratíván belül a férfiak nézőpontja a nők szerepéről 

- a férfinéző tekintete, mely az előző kettőnek az utánzásából jön létre. 

Érdemes megjegyezni, hogy a gondolatot – miszerint a kamera a férfi tekintet 

mozgásának szó szerinti leképzője – szinte az extrémig feszíti a Catherine Mackinnon, 

amikor a képet magát, mint erőszaktevőt képzeli el. Állítása szerint a meztelen nők illetve 

a nőket ért szexuális abúzus dokumentarista ábrázolása maga is szexuális erőszak, éppen 

a film és a fényképészet által konstuált férfitekintet által.271 

Ezek a megfigyelések és narratívák kifejezetten fontosak a művészettörténet 

szempontjából, ugyanis segítségükkel képesek lehetünk egy új szempontból 

meghatározni és kritikai vizsgálat alá venni a művészettörténészt, mint szubjektumot. 

Ennek az exkurzusnak a célja, hogy a művészettörténész nemére, tekintetének szexuális, 

hatalmi vonatkozásaira kérdezzen rá azáltal, hogy a test láthatóságának a kérdését 

vizsgálja. 

Az aktról írt egyik legfontosabb művészettörténeti munka Kenneth Clark 

monográfiája.272 Ebben leszögezi, hogy az akt abban különbözik a meztelenségtől, hogy 

míg utóbbi megszégyenítő jellegű, az aktnak művészi formaként nincsenek ilyen 

konnotációi. Ezen felül hangsúlyozza, hogy az aktnak legyen az bármilyen absztrakt, 

valamilyen módon kapcsolatban kell lennie az erotikával, azaz a szemlélőben fel kell 

keltenie – még ha igencsak távolról is – a szexuális vágyat.273 

                                                 

271 (Mackinnon 1987, 172) 

272 (Clark 1956) 

273 (Clark 1956, 8-9) 
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Ezen a ponton lesz jogos Mitchell Panofskyval szembeni kritikájának az újraolvasása 

Clark művével szemben. Ki ennek a jelenetnek az aktot néző szemlélője? Hogyan és 

miképpen kell elképzelni ezt a szexuális vágyat? Ki és mi szabályozza, hogy milyen 

legyen ez a szexuális izgalom, mikor és mennyiben kell átfordulnia undorba?274  

Párhuzamosan a Clark könyve által felvetett problémákkal, Gombrich szerint az utcákat 

és az újságárusokat elborító erotikus aktok éppen a képek természetességének a 

bizonyítékaiként funkcionálnak, hiszen rendkívül valószínűtlen lenne, hogy ezek a képek 

mind valamilyen tanult hatás és viselkedés következményei.275 

Ha ezekre a kérdésekre Berger és Mulvey alapján akarnánk válaszolni, azt látnánk, hogy 

Clark történetének a szubjektuma nem más, mint a fehér, heteroszexuális férfi, aki 

rendelkezik mindazokkal az anyagi javakkal és társadalmi státusszal, hogy 

megengedhesse magának ezeknek a képeknek az ilyetén módon való élvezetét. Clark 

leírásának problémamentessége a szemlélő frusztrációinak hiányára utal: számára a 

látvány nem problémát, hanem primér gyönyörforrást jelent, pusztán a nézés gyönyöre 

által.  A reflektált szubjektum hiánya különösen annak a fényében szembetűnő, hogy 

Clark tökéletesen tisztában volt saját szexuális beállítódásának és könyvének a 

kapcsolatával. Egy Bernard Berensonnak írt levelében saját magát, mint a lányok 

leplezetlen csodálóját276 írja le, aki pontosan tisztában van saját történetének 

korlátaival.277  

Gombrich érve az erotikus képek természetességéről ugyanezt a férfiközpontú 

gondolkodási struktúrát mutatja. Mitchell jogosan mutat rá arra, hogy az, hogy a nyugati, 

modern férfi számára vonzó képek milyen hatást váltanak ki és mennyire képesek 

csatornázni a szexuális vágyakat, semmilyen relációban nem áll a képek 

természetességével. Gombrich logikai hibája itt abban áll, hogya nyugati férfiakra 

                                                 

274 A kérdést már természetesen feltették többen is. Például: (Boymel Kampen 1996, 2) Illetve: 

(Menninghaus 2003, 7. fejezet). 

275 (E. H. Gombrich, Limits of Convention 1981, 40) 

276 Eredetiben: Undisguised Admiration for the girls. 

277 Lásd: (Stonard 2010, 5. jegyzet) 
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gyakorolt hatás nem általánosítható az emberre általában.278 Tehát attól, hogy egy átlagos, 

nyugati kultúrkörben nevelkedett, heteroszexuális férfi szexuálisan ingerkeltőnek talál 

bizonyos fajta képeket, egyáltalán nem következik, hogy – például – egy indonéziai nő is 

reagálna ezekre az ingerekre. Ebből következően az erotikus képek nem a természetes 

képhasználat, hanem csakis a nyugati, férfiközpontú erotikus vizualitáls termékei. 

A változás kezdetei: a látható férfitest 

Ezek a kérdések azonban a nőmozgalom és a feminista gondolkodás előretörésével 

alapjaiban változtak meg. A korábban szilárdnak és statikusnak gondolt szerepeket,  –

melyeket egy komplex tekintet apparátusként gondolhatunk el, ami a voyeurizmuus és 

fétisizmus szexuális gyakorlatain keresztül a férfi társadalmi hatalmán keresztül 

tárgyiasítja a nőt – máshogy kell megközelítenünk. E. Ann Kaplan már 1983-ban 

pontosan regisztrálta a változást:279 Állítása szerint a nők is beléphetnek az aktív, 

maszkulin szerepbe, de csak abban az esetben, ha egy férfi lemond saját dominanciájáról 

és felveszi a nő alárendelt szerepét. Ez nem más, mint egyfajta biztonsági szelep, amelyen 

keresztül azon társadalmi feszültségek és súrlódások energiáit lehet levezetni, melyeket 

a nőjogi mozgalmak okoztak a férfialapú társadalomban. 

Maga Kaplan is elismeri ugyanakkor, hogy ezek a határátlépések kezdeti jellegűek és nem 

képes a folyamatokat teljes egészében látni, csak részleteit felismerni. Az általa detektált 

legnagyobb kérdés a férfi látványának a megváltozása a ’80-as évek elején. A klasszikus, 

korábbi férfiszereplők ugyanis nem elsősorban kinézetükön, hanem az általuk birtokolt 

hatalmon keresztül váltak a nézők (különösen a férfiak) példaképeivé. Ezek az alakok 

szabadon tudták irányítani a jelenetet és akár a térbeli illúziókat is, amivel képesek voltak 

nem csak a cselekményt, de a teljes vizualitást uralni.280 Ugyanakkor a ’80-as évekre 

                                                 

278 (Mitchell, Iconology - Image, Text, Ideology 1986, 89) 

279 (Kaplan 2010) 

280 A vizualitás uralása itt azt jelenti, hogy a kamera a többi szereplőt, különösen a nőket, az előbb említett 

férfiak nézőpontjából mutatta. Bővebben: (Mulvey 1975) 
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megjelent egy újfajta férfikép, aminek eminens példája John Travolta a Moment by 

Moment-ben [34. ábra]. Itt a férfi explicit módon a női tekintetnek van kitéve, és 

alárendelt szerepet játszik, amennyiben testének látványa szkopofil élményt nyújt nem 

csak a film nézőinek, de a női szereplő számára is. Ez természetesen együtt jár a női 

szereplő hagyományos értékvesztésével, azaz megszűnik feminin lenni, nem küllem vagy 

kívánatosság, hanem belső értékek tekintetében: nem kedves, humánus anyaszerű többé, 

hanem hideg, törtető, manipulatív, akárcsak a többi szereplő a filmben.281 Kaplan jogosan 

teszi fel a kérdést, hogy lehetséges-e e nélkül az értékvesztés nélküli női tekintet 

társadalmunkban? 

 

34. ábra John Travolta a Moment by Momentben 

A problémát nem a művészi alkotások, hanem a nők mindennapi élete felől közelíti meg 

Naomi Wolf The Beauty Myth című könyvében282. Ebben azt a kérdést teszi fel, hogy a 

társadalmunkban folyamatosan cirkuláló, előíró jellegű szépségábrázolások (magazin 

                                                 

281 (Kaplan 2010, 129) 

282 Az általam használt kiadás: (Wolf 2013) 
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címlapok, reklámok, szlogenek) hogyan és miként hatnak az átlagos nőre. Habár 

statisztikáit elég sokan támadták283, könyve hatalmas hatással volt a feminista 

gondolkodásra és ezen keresztül az egész nyugati társadalomra. Germaine Greer A 

kasztrált nő utáni második legfontosabb feminista publikációnak nevezte, és Fay Weldon 

szerint kötelező olvasmány minden modern nő számára.  

Wolf szerint társadalmunkban a szépségipar a nők gazdasági elnyomásán alapul, abban 

az értelemben, hogy folyamatosan saját testükre fókuszálja a figyelmet, mintegy 

omniprezens férfitekintetet konstruálva. Ez nem a modernitás konstrukciója, hiszem már 

1855-ben megjelentek az első olyan női szabadságjogi vélemények, melyek szerint a 

szavazójog, vagy a magántulajdon nem biztosítanak teljes szabadságot akkor, ha a női 

testre vonatkozó előírások folyamatosan megszabják a nők életét. Wolf szerint a szépség 

ebben az értelemben fizetőeszköz, aminek az előállítására a nőket a társadalom 

kiszolgáltatott helyzetüknél fogva kötelezi.284 A szépségipar nem más, mint a szépség 

előállítási módjait szabályozó diskurzus, ami egyben leköti a női munkaerőt, hogy ne 

legyen lehetősége kivívni gazdasági függetlenségét.285 

A male gaze szempontjából azonban nem a szépségipar nyilvánvalóan marxi alapokon 

álló működésének az elmélete érdekes, hanem az eredetileg 1991-ben kiadott kötet 2001-

es kiadásának előszava. Ebben a szövegben Wolf az egy évtized alatt bekövetkezett 

változásokról ad számot: különösen a reklámtörvények szigorodása miatt a szlogenek és 

a jelszavak finomodásáról és a nőjogi mozgalom által elért sikerekről. Ezzel egy időben 

a különböző rasszok elfogadása egymás mellett élő, még mindig előíró és elnyomó 

jellegű, de párhuzamos szépségmitológiákat termelt. Büszkén említi meg, hogy még a 

Barbie-babát is átformálták egy kicsit, hogy jobban megfeleljen a valós testek 

arányainak.286 Ugyanakkor vannak ellenpéldák is, például hogy Renée Zellweger nem 

                                                 

283 Egy példa: (A critical appraisal of the anorexia statistics in The Beauty Myth: introducing Wolf's Overdo 

and Lie Factor (WOLF) 2004) 

284 (Wolf 2013, 22) 

285 (Wolf 2013, 30) 

286 (Wolf 2013, 13) 
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kerülhetett a Vogue címlapjára, mert egyik szerepéhez fel kellett híznia, hogy átlagos 

testalkata legyen.287  

Mindezekkel egy időben megváltozott a férfiak szerepe a társadalomban és a 

szépségiparban: 

A hatalmi különbség a két nem között folyamatosan csökkent, elmozdítva a 

férfiakat a korábbi döntéshozói szerepükből egy termelői állapotba, ahol 

maguk is előállítják a kívánatosságot és a szépséget. Kikerülhetetlenül 

megnyílt egy hatamas piac a Viagra számára. Férfidivat, egészségipar és 

férfiaknak szóló divatmagazinok jelentek meg. A férfi kozmetikai sebészet 

rekordokat dönt. Férfiakon végzik el már a szépségipari orvosi 

beavatkozások harmadát és az étkezési rendellenességben szenvedő 

egyetemisták 10 százaléka férfi. Minden életkorú és társadalmi hátterű férfi 

jobban aggódik – némelyek kevésbé, mások jelentősen – mint tíz évvel ezelőtt. 

Ez egy olyan folyamat, ahol mind a két nem áruvá alakítható és tárgyként 

értékelhető?288 

A folyamat nyilvánvalóan párhuzamos a Kaplan által John Travolta példáján elemzett 

jelenséggel. Ugyanakkor van egy lényegi különbség, amely éppen hogy aláássa Wolf 

érvelését. A férfi látványként való megjelenése és hatalmi státuszból való elmozdítása 

egyben a hatalmi viszonyok megváltoztatását is kell, hogy jelentse. Kaplan szerint ez a 

nők férfiszerepbe kerülésével jár együtt, Wolf elemzésében viszont üresen marad ez a 

hely: a férfiak már nem létrehozói, hanem tárgyai a szépség hatalmi diskurzusába 

                                                 

287 (Wolf 2013, 15) 

288 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: „the power gap between the sexes has continued to close, dislodging 

men from their ages-old position as arbiters, rather than providers, of sexual attractiveness and beauty. 

Inevitably, a vast market for Viagra opened up. Male fashion, health, and grooming magazines have taken 

off. Male cosmetic-surgery use has hit record highs. Men are now a third of the market for surgical 

procedures, and 10 percent of college students suffering from eating disorders are men. Men of all ages, 

economic backgrounds, and sexual orientations are more worried—some a bit, others more substantially—

than they were just ten years ago. Is it progress when both genders can be commodified and evaluated as 

objects?” (Wolf 2013) 
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illeszkedő tekintetnek. A férfi és a női test ugyanolyan gyönyörkeltésre való. Nem 

véletlen, hogy sok cég plakátján és reklámfelületén már egymás mellett szerepel két 

tökéletes testű modell [35. ábra] mintegy mutatva, hogy a szépség előírása mindenkire 

vonatkozik.  

 

35. ábra Az Amazon Valentin-napi fehérneművásárának reklámja 

 

36. ábra Achetez des pommes 
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Ez radikális különbség a korábbi korok testképeihez képest. Linda Nochlin még 1973-

ban írt tanulmányában a nők szexuális tárgyként való megjelenéséről289 egymás mellé 

állíthatta az almák között a saját mellét csipegetésre felkínáló nőt ábrázoló obszcén 

képeslapot és ugyanennek a radikális férfiváltozatát banánnal. [36. ábra] Amikor ezt 

Gillan Rose idézi, a képek alapján jogosan állítja, hogy 

[M]ivel a nőket a tekintet tárgyaként konstruáló vizualitás nem teszi lehetővé 

a kép nézője számára, hogy egy hasonló eszközökkel ábrázolt férfit értelmezni 

tudjon, a férfi fotója nem több, mint nevetséges vicc. Látjuk tehát: a vizualitás 

uralkodó formája valóban arra nevel bennünket, hogy csak a nőket gondoljuk 

szexuális ábrázolásra alkalmas tárgynak.290 

Habár Rose a következő bekezdésekben finomítja álláspontját, amikor a kortárs 

reklámokhoz utalja az olvasót. Ha összevetjük akár az előzőekben is elemzett 

reklámképet [35. ábra] Nochlin férfiábrázolásával, rögtön szembetűnik a különbség. A 

szőr, a tekintet és a társadalmilag beágyazott ideálképnek való megfelelés radikálisan 

eltér. Nochlin férfija sohasem volt ideál, különösen furcsa, megereszkedő háttal 

kombinált, veszélyt sejtetően megemelt fejtartásával és éles, a fényképen különösen 

zavaró tekintetével. Ahhoz, hogy a férfi is képre kerüljön, meg kellett változnia a 

szépségideálnak és az ábrázolási konvencióknak. 

A test mint gép, a kiborgok logikája 

Ez a szépség már nem az a klasszikus aránytanban gyökeredző szépség, amiről Clark 

könyve szól, hanem valami egészen más: 

A test és a hatékony gép asszociációja mélyen beleivódott a kultúránkba. Ez 

alkotta meg a modern testtípust a gép képére – amit az egyik elemző techno-

testnek hívott. A techno-test ideálja a férfiak és egyre inkább a nők számára, 

                                                 

289 (Hess és Nochlin 1973) 

290 (Rose 2010, 229) 
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egy karcsú, áramvonalas gép, egy szőrtelen, túlzottan izmos test, esetenként 

olajozva, ami meglehetősen hasonlít a gépre.291 

Kimbrell elemzésében implicit módon a test folyamatos változtatására és mesterséges 

formákba szorítására mutat rá. A túlzottan izmos test és a testépítés kapcsolata 

nyilvánvaló, ahogy a szőrtelenítés és az alapfokú testmódosítás és egyben a testre 

vonatkozó szépségszabályok kapcsolata is.292 Ugyanakkor a gép metafora sokkal 

messzebre vezet, mint egyszerű esztétikai leírás. A gép cserélhető részeinek 

asszociációjával Haraway Kiborg kiáltványát idézi.293 

Haraway számára a kiborg az a tudományos-fantasztikus irodalomból vett fikció (szó 

szerint elképzelt teremtmény)294 mely a társadalmi valóság- és egyben a fantázia által 

konstruált lény. A lényege, hogy egymáshoz természetüknél fogva nem kapcsolódó 

részek összességeként jelenik meg, gép és élő szervezet hibridjeként.295 A kiborg ebben 

az értelemben a mesterséges konstrukció és az adott organizmus együttélésének, és a 

részek kicserélhetőségének a szimbóluma, tehát a posztmodern identitás megtestesítője, 

a szó szigorú és metaforikus értelmében egyaránt. A nőmozgalmak nem csak feltárták és 

leleplezték a női tapasztalatot, hanem artikulációk sorozatán keresztül meg is alkották, 

társadalmi valósággá tették. Haraway gondolatai a kiborg szexualitásról abszolút 

párhuzamban állnak Mitchell képi fordulatot követő gondolkodási stratégiájával: 

A modern orvostudomány szintén tele van kiborgokkal, kódolt szerkezetként 

elgondolt organizmusok és gépek párosításaival, amelyek meghittsége és 

ereje nem a szexualitás történetében gyökerezik. A kiborg „szexualitás” 

                                                 

291 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: “Our association of the body with ‘efficient machines’ has crept into 

our culture…It has created a modern body type in the machine's image - what one commentator has called 

‘techno-body’. The techno-body ideal, for men, and increasingly for women, is the ‘lean, mean machine’: 

a hairless, overly muscled body, occasionally oiled, which very much resembles a machine.” (Kimbrell 

1993, 249) 

292 (Tiggemann és Kenyon 1998) 

293 (Haraway 2005) 

294 (Haraway 2005, 107) 

295 Ugyanott. 
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visszaállít valamit a páfrányok és gerinctelenek kedves replikációs 

barokkjából (oly szép organikus védekezésül a heteroszexizmus ellen). A 

kiborg replikáció leválik a szerves reprodukcióról. A modern termelés a 

kiborg gyarmatosítás álmának tűnik – olyan álom ez, amelynek tükrében a 

taylorizmus rémképe idillikus színben tűnik fel. A modern háború pedig egy 

kiborg orgia, melyet a C3I kódol: command–control–communication–

intelligence (irányítás–ellenőrzés–kommunikáció–hírszerzés), egy 84 

milliárd dolláros tétel az USA 1984. évi védelmi költségvetésében. A kiborg 

mellett érvelek, amely társadalmi és testi valóságunkat leképező fikció és 

nagyon termékeny párosítások fantáziadús forrása. Foucault biopolitikája 

lagymatag előképe csupán a kiborgpolitika megnyíló területeinek.296 

Az orvostudomány és a klónozás kapcsolata a háborúval és a telekommunikációs 

csatornák irányító szerepével a legfőbb témája a Cloning Terror-nak297 és egyben az új 

reprodukciós technikák kritikájának. A különbség a két elemzés fókuszában van: 

Haraway számára a nők és a kisebbségek helyzetének artikulációja a lényeges, míg 

Mitchell számára a képi fordulat folytatásaként vagy részeként is érthető klónozás 

kapcsolata.  

Haraway politikai utópiájának szelidített változata298 hatott igazán erőteljesen a 

feminizmus fejlődésére. Judith Butler erőteljesen hangsúlyozza, hogy a férfi/nő 

szétválasztás önmagában mesterséges és orvostudományi kérdés, melynek léteznek 

megkérdőjelezhető döntései299. Ezzel párhuzamosan a transgender identitások elmélete 

kerül előtérbe, azaz hogyan és miként lehet ezeket az elnyomott és rengeteg tabuval, 

                                                 

296 (Haraway 2005, 108) 

297 Vesd össze: (Mitchell, Cloning Terror - The War of Images 9/11 to the Present 2011) 

298 Baudrillard szimulákrumának szó szerint vételéről és Jameson fejlett kapitalizmus fogalmának a 

kilúgozásáról van szó. Lásd: (Baudrillard 1983) és (Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late 

Capitalism. 1984) Utóbbi magyarul: (Jameson, A posztmodern, avagy a késői kapitalizmus kulturális 

logikája. 1997) 

299 (Butler, Doing justice to someone: Sex reassignment and allegories of transsexuality 2001) 
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orvosi diskurzussal300 körülvett társadalmi gyakorlatokat értelmezni. Ez a társadalmi 

gyakorlat azonban az új gender politikán keresztül a klasszikus női, meleg és transz 

szerepeket is érinti, ezeken keresztül pedig a testről alkotott általános felfogást: 

A bőr és a hús kitesz minket a másik tekintetének, de ugyanúgy az érintésnek 

és az erőszaknak is. A test mindezeknek a képviselője és az eszköze lehet, vagy 

az a hely, ahol a cselekedet végrehajtása és elszenvedése egyszerre történik 

meg. Habár harcolunk a saját testünk feletti jogainkért, a testek, melyekért 

harcolunk nem igazán a mieink. A testnek van egy megváltoztathatatlan 

nyilvános dimenziója, társadalmi jelenségként jön létre a társadalmi térben, 

a testem az enyém és nem az enyém.301  

Haraway ezt az egyén/társadalmi dialektikus együttes hatást és felügyeleti rendszert a 

kiborg egyik alesetének tekintené, míg Butler számára ez maga a gender fogalmának 

társadalmi jelenségként való megjelenése, ami egy folyamatos létrehozása és normákkal 

körülhatárolása a férfi és a nő fogalmának a közösségi térben.302 

A másik ember közelsége alapvető élmény ebből a szempontból: Butler számára a 

metrókocsik szűkös helye és a másik ember megakadályozhatatlan közelsége éppen a 

testünk fölötti autonómia problémájának szimbóluma: a társadalmi térből való kilépés 

ugyanis egyben a saját társadalmi nemi identitás feladásával is jár.303 Ez az identitás 

azonban nem a 20. században alakult ki, Joanne Finkelstein a 16. századi udvari 

                                                 

300 Butler maga idézi a DSM IV Gender Identity Disorder fogalmát. Lásd: (Butler, Undoing Gender 2004, 

4) Ezen felül érdemes megvizsgálni Mirzoeff gondolatait a test csonkítására vonatkozó szabályok vizuális 

kapcsolatáról a nemiséggel. Lásd: (Mirzoeff 1999, Seeing Sex) 

301 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: the skin and the flesh expose us to the gaze of others but also to touch 

and to violence. The body can be the agency and instrument of all these as well, or the site where “doing” 

and “being done to” become equivocal. Although we struggle for rights over our own bodies, the very 

bodies for which we struggle are not quite ever only our own. The body has its invariably public dimension; 

constituted as a social phenomenon in the public sphere, my body is and is not mine. (Butler, Undoing 

Gender 2004, 31) 

302 (Butler, Undoing Gender 2004, 42) 

303 (Butler, Undoing Gender 2004, 21) 
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kultúrához és különösen Castiglione megfogalmazásához köti eredetét.304 Az 

ezredforduló helyzetét vizsgálva Herbert Blau a ruházatot és a látványt mint a másik 

emberen gyakorolt hatalmat értelmezi, abban az értelemben, hogy a libidális energiát 

felhasználva mind a két nem csábító és manipulatív eszköztárat épít ki.305  

Ez a szimmetrikus manipulativitás éppen azért alalkulhatott ki, mert megváltozott a nők 

társadalmi neméről való gondolkodás. A férfi/nő dualizmusban a nő a másikként 

tételeződött306, vagy a hallgatás helyeként, a férfi negációjaként307. A két nem határai 

szilárdként és ellentétesként jelentek meg. Azonban az identitás töredezetté válásával, 

amire már Kaplan is utalt abban az értelemben, hogy a patriarchátus társadalma nem volt 

képes tökéletesen zárt rendszert létrehozni ideológiai szempontból308, a látvány alapvető 

hatalmi rendszere is megváltozott. A férfitekintet párjaként megjelent a női tekintet, 

együtt egy olyan identitással, mely a hatalmat és a testiségen keresztüli manipulációt 

beépítette saját társadalmi gyakorlatába és „nő létébe” és a férfitest, mint a tekintetet 

gyönyörködtető társadalmi jelenség lépett elő. Ennek a folyamatnak egy másik 

narratívája szerint a férfiak éppen a férfiak által kerültek a tekintet uralma alá. A meleg 

szubkultúra vizuális viszonyrendszere teremtette meg azokat az alapokat, melyre a mai 

képiségünk épül309  

Bármely narratívát tekintjük is elfogadhatónak, a női tekintet emancipációját, illetve a 

homoszexuális férfitekintet társadalmi hatását, végeredményük mégis a vizuális hatalmi 

rendszer megváltozása. A monolitikusnak tételezett társadalmi nemek koncepciója 

tarthatatlanná vált és azok alcsoportokra estek szét, melyek más és más utakon keresztül 

tagozódtak be a test társadalmi vizualizációjába és láthatósági szabályrendszerébe.  

  

                                                 

304 (Finkelstein 2007, 94) 

305 (Blau 1999, 50) 

306 (Beauvoir 1969) 

307 (Kaplan 2010, 130) Illetve még érdemes összevetni: (Doane 2010, 273) 

308 (Kaplan 2010, 132) 

309 Vesd össze: (Wood 2004) és (Patterson és Elliott 2002) 



 

120 

 

A művészettörténet mint médium 

A művészettörténet definíciói 

A művészettörténészek számára az a kérdés, hogy „micsoda a művészettörténet?”, 

alapvetően módszertani problémaként merül fel. A választott metodológia és téma az, 

ami első körben meghatározza a tudományos csoporthoz való tartozást vagy az akadémia 

határain kívülre kerülést.  

A határok körüljárása 

Ironikus, hogy Horst Bredekamp, amikor a visual studies-ról, mint a művészettörténetben 

mellőzött hagyományról beszél, azt a vizuális kutatások területeként definiálja, ami 

mindaz, amit a művészettörténet legszűkebb definíciója kizár.310 Ezen felül 

szimptomatikusnak tartja, hogy Hans Belting a képtudományként felfogott 

művészettörténet kudarcát Panofskyhoz köti:  

[A]z ikonológiából ugyan lehetett volna képtudomány, ha Erwin Panofsky 

nem korlátozta volna ezt a módszert a reneszánsz képi allegóriák elemzésére. 

Így viszont a művészettörténet a XIX. századi hagyományhoz való kötődése 

miatt arra kényszerül, hogy távolságot tartson az új technikai médiumoktól és 

csak a „magas” mûvészettel törődjék.311 

Bredekamp szövegének – ennek a fejezetnek a szempontjából – nem az a legfőbb 

érdekessége, hogy hogyan köti az új médiumok kutatását a művészettörténethez, hanem 

az, hogy habár a visual studies-t alapvetően a művészettörténet párjaként definiálja, mint 

egy tudományt, melynek helyzetét a másikhoz képest is meg kell határozni, azt, hogy mi 

a művészettörténet, teljességgel adottnak veszi. Ennél árnyaltabban, de a tudományos 

definíciókat messze nem kielégító módon definiálja a művészettörténet és a visual studies 

                                                 

310 (Bredekamp, Mellőzött hagyomány? A művészettörténet mint képtudomány 2003) 

311 Ugyanott. 
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kapcsolatát W. J. T. Mitchell Showing Seeing című tanulmányában. Ebben a 

művészettörténetet úgy határozza meg, mint „a történelmi tanulmányozását a 

művészeknek, művészi gyakorlatoknak, stílusoknak, mozgalmaknak és 

intézményeknek”312 Emellett az esztétika nem más, mint a teoretikus kérdések 

összessége, amelyek felmerülnek a művészet tanulmányozásakor.313 Mitchell állítása 

szerint tehát a két tudományág együtt lefedi a teljes vizuális kultúrát, szinkron és diakron 

vizsgálati szempontból egyaránt, elméletet és gyakorlatot is magába foglalva. Míg 

Bredekamp szövege túlzottan adottnak és ezen keresztül definíciót nem nélkülözőnek 

gondolta el a művészettörténetet, addig Mitchell túlzottan szabadon és megengedőn 

kezeli a tudományos definíciót314. Egyikük szövege sem nyújt elegendő alapot arra, hogy 

egy részletes vizsgálat elindulhasson. 

David Carrier két szövege a csoporthoz tarozás kérdését vizsgálja a művészettörténet 

tudományosságának a példáján keresztül. Első szövege, a Principles of Art History 

Writing315 a csoporton belüli érvelések és technikák rendszereit vizsgálja, míg a második 

azokat a gondolatmeneteket, melyek valamely ok miatt kívül rekedtek a 

tudományosságon.316 Carrier szerint az invenció és a folyamatos megújulás 

alapkövetelmény egy olyan világban, ahol minden szinte percről percre változik, 

ugyanakkor a valódi újítást nem lehet közvetlenül felismerni: csak tudománytörténeti 

visszhangjában derül ki róla valódi természete.317 

                                                 

312 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: Art history is the historical study of artists, artistic practices, styles, 

movements, and institutions. (Mitchell, Showing Seeing 2002, 167) 

313 Ugyanott. 

314 Ez a fajta hozzáállás Mitchellre egyébként is jellemző gondoljunk csak a képi fordulat negatív 

definícióira, vagy arra a Showing seeing-ben nyíltan hangoztatott alapállásra, miszerint bizonyos 

terminusok többértelműsége nem feltétlenül hátrány, hiszen a kontextus minden esetben pontosítani tudja. 

(Mitchell, Showing Seeing 2002, 166).  

315 (Carrier, Principles of Art History Writing 1991) 

316 (Carrier, Deep innovation and mere eccentricity: Six case studies of innovation in art history." 2001) 

317 (Carrier, Deep innovation and mere eccentricity: Six case studies of innovation in art history." 2001, 

117)  
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Carrier utóbbi szövege azért érdekes, mert a tudománytörténeti anarchizmus elméletét318 

igyekszik hat esettanulmányon keresztül megvilágítani. Az első három (Poussin mint 

politikus festő, rejtett képek319 és a művészettörténészek, Manet értelmezések) általános 

vizsgálat számára túlzottan egyedi problémákat vet fel, míg az utolsó (Emilia Dilke és a 

művészettörténet) túlzottan is a 19. századi tudománytörténetbe ágyazott egyedi történeti 

tanulmány. A negyedik és az ötödik esettanulmány azonban nagyon pontosan világítja 

meg a művészettörténeti excentricitás problémáját. Az utóbbi szöveg Danto Warhol 

elemzésével320, míg az ötödik Norman Bryson Gombrich kritikájával, azaz a 

természethűség szemiotikai meghatározhatóságával321 foglalkozik. Nem az az érdekes, 

hogy Carrier szerint melyik volt sikeres – Danto – hanem az, hogy mindkét téma a 

művészettörténeten kívülről érkező hatásokkal foglalkozik: Danto az analitikus 

filozófiából, Bryson pedig a francia irodalomelméletből kiindulva érvel. Az, hogy a 

művészettörténeten kívülről értek el hatást azt jelzi, hogy a tudomány határai Carrier 

számára sem nem szilárdak, sem nem adottak. Olyan folyamatos változásban vannak, 

melyeket tényleg csak esettanulmányokon keresztül lehet megvilágítani. 

Ezt az anarchista – és némiképpen az intézményesítésen alapuló – gondolatot 

nyilvánvalóan nem lehet egységes nagy definícióvá sűríteni. Ugyanakkor a 

művészettörténetet gyakran igyekeznek valamilyen szabályos rendbe sorolni. Carrier 

diverz tudományértelmezésével áll szemben a tudomány purista felfogása, melyet Mark 

Roskill fogalmazott meg a lehető legtisztábban: „A művészettörténet egy tudomány, 

határozott szabályokkal és technikákkal, és nem intuíció és megérzés.”322  

                                                 

318 Vesd össze: (Feyerabend 2002) 

319 Erről lásd A részletek problémája című fejezetet 

320 Lásd: (Danto 1964) 

321 (Bryson 1989). és (E. H. Gombrich, Art and Illusion: A study in the Psychology of Pictorial 

Representation 1977) 

322 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: Art history is a science, with definitive principles and techniques, 

rather than t a matter of intuition or guesswork”. (Roskill 1989, 9) 
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A történettudomány példája 

Ez a pozitivizmus, mely visszatérő csábításként jelentkezik a humántudományokban 

mintha a történészek pozitivizmusát idézné. A két tudomány sokáig rendkívül azonos 

nézeteket vallott a történelmi tények és az őket vizsgáló történész kapcsolatáról. A 

pozitivizmus szerint a történész szemét a "tisztán történetire" veti, és így képes lesz a 

"tények menetét" meglátni. Elnyomja saját individualitását és kioltja saját énjét, így 

tökéletesen objektív marad.323 Ezt az eszményt tükrözi John Emeric Acton mondata, aki 

amikor hozzálátott a Cambridge Modern History megszervezéséhez, a következő kéréssel 

fordult kollégáihoz: "Képzeljék el, hogy nem a greenwichi hosszúsági vonalon, hanem 

attól harminc szélességi fokkal nyugatabbra vannak."324 Tökéletes, és 

megmosolyogtatóan magabiztos példáját nyújtja ennek a történészfelfogásnak az 

előbieken kívül Fustel de Coulanges, aki a korai francia intézményrendszerről tartott 

előadást hallgatóinak, amikor azok hirtelen tapsolni kezdtek, és így intette őket csendre: 

"Uraim, ne tapsoljanak! Nem én beszélek, hanem a történelem beszél általam!"325 

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a diákokat nem az előadás stílusa lelkesítette fel, hanem 

az, hogy Fustel mondandójának az volt a lényege, hogy a francia intézményrendszer 

teljesen független a némettől és önálló, nagy múlttal rendelkezik. 

Habár a 19. századi történelemszemlélet eléggé távol került a mai fogalmaktól, bizonyos 

esetekben még mindig tovább él. Fustel emíltett előadása erőteljes párhuzamokat mutat 

azzal a fülepi feladattal, – amely bizonyos szempontból mai napig – a magyar 

művészettörténet-írás központi problémája, azaz: „végre tisztáznunk kell, művészetünk 

múltjában mi tekinthető magyarnak és mi csupán magyarországinak.”326 Fülep 

programadó beszédében327 már 1951-ben kijelölte a problémát, mely szerint a 

                                                 

323 (Gurevics 2006, 194) 

324 tehát az Atlanti óceán közepén. idézi: (Gurevics 2006, 197) 

325 (Becker 2006, 170) 

326 (Tímár 2009, 46) 

327 Lásd: (Fülep 1999 [1951]) 
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művészettörténetnek nem csak szerzőségi, hanem stíluskritikai kérdésekben is pontosan 

meg kell tudnia különböztetni a magyar és a magyarországi művészetet. 

A kérdés első körben nem feltétlenül az, hogy mit jelent a szabály és technika ([principle 

and technique], Roskill definíciója után) a művészettörténetben, hanem az, hogy mennyi 

és milyen típusú alapvető szabályt engedhet meg magának a tudomány?  

A művészettörténetben és a történettudományban a szabály nem más, mint a tudományon 

belül elfogadott módon való összekapcsolása a kulturális kozmosz különböző tagjainak. 

Fustel számára a francia intézménytörténet, Tímár számára (a fülepi kérdésfeltevést 

szinte érintetlenül hagyva) a magyarországi és magyar megkülönböztetése és elhatárolása 

minden mástól a tudományos vizsgálat alapja. A felmerülő probléma az, hogy az összes 

lehetséges kapcsolat egyszerre való megjelenítése megalkotja-e az egységes történelmet, 

vagy az ennek ellenére kívül fog kerülni a pontosan meghatározható dolgok körén? Paul-

Marie Veyne egészen odáig jut el, hogy szétválasztja a megtörténtet a történelemtől: 

állítása szerint az egész történelem lehet csak geometriai létező.328  

A Vayne által használt kulcsfogalmak, az egész történelem és a geometriai létező is 

magyarázatra szorulnak. A teljes történelem mindannak az összességét jelenti, ami valaha 

megtörtént. Nem csak az egyes személyekkel, vagy népekkel, de azzal a fogalmi 

halmazzal is, amit a népek létrehoztak, hogy leírják helyzetüket. Tehát ez a fogalom nem 

történelem-tudományi, hanem egy végtelen memóriájú, mindent látó lény (Isten) számára 

felfogható tudásmennyiség. A geometriai létező a leibnizi monadológiai alapján 

kialakított clara et distincta fogalomnak feleltethető meg. Szintén Isten végtelenségéhez 

kötött fogalom, amely szerint egyedül ő képes rá, hogy egy idomot egyszerre minden 

oldaláról szemléljen, és felfogjon. Veyne azzal, hogy kiköti, a teljes történelem lehet csak 

geometriai tényező, tulajdonképpen párhuzamot von a leibnizi monásszal, ami szerint az 

is az egész világot magába foglalja, reflexióival. Így egy történelmi esemény teljes 

bemutatása egyenértékű lenne a teljes történelem bemutatásával. Ezen a nyilvánvaló 

képtelenségen a történelem a tények szelektálásával segít: a történész szemszögéből 

                                                 

328 (Veyne 2006, 226) 
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fontos kapcsolatok kiemelésével és az általa tételezett folyamatok bemutatásával. Ezzel 

párhuzamosan a művészettörténész a műalkotások közötti kapcsolatok bemutatására 

koncentrál, különösen a művészettörténet alapításakor felmutatott önelvű kapcsolatra, a 

stílusfejlődésre. Veyne szerint azonban az elhatárolt események vizsgálata már csak 

történet, de nem történelem, mert hiányzik belőle annak teljessége. 

A stílus mint rendezőelv 

Még ha azt a végletesen radikális álláspontot vesszük is alapul, melyet Hubert Damisch 

képviselt, mely szerint „Riegl, Dvořak, Wölfflin és mások nagy korszakát követően a 

művészettörténet teljes mértékben képtelennek tűnik arra, hogy megújítsa módszerét”329 

rengeteg diverz módszertani és érdeklődési körrel kell számot vetni. Riegl és Wölfflin 

stíluskritikai módszere nem hozható közös nevezőre még egymással sem feltétlenül, de 

különösen nem Dvořak szellemtörténeti kiindulópontjával. Nem teheti meg annak 

ellenére, hogy a mai művészettörténet számára az alapítók problematikája és kérdései már 

nem tűnnek relevánsnak és az általuk felvázolt választóvonalak ma már elmosódottnak 

és értelmetlennek tűnnek.  

A tudománytörténet fintora, hogy akár még a 20. század első felében aktív 

művészettörténészek számára is elmosódott a régi teoretikus vita érvelése, ahogy ez Colin 

Eisler interjúiból kitűnik. A végtelen viták, amelyek egy-egy elméleti elhatárolás körül 

forogtak – különös tekintettel a Zeitschrift für Kunstwissenschaft oldalain zajló vitákra – 

mára nem csak elvesztették jelentésüket, de felidézhetetlenek a frontvonalak is, néha még 

az eredeti írók önbevallása alapján is.330 

A fogalmak diverz használata azonban tovább él a művészettörténeti szövegekben, nem 

véletlen, hogy a nagy alapítók (Riegl, Wölfflin) utáni harmadik és negyedik generációban 

                                                 

329 (Damisch 1975) 

330 (Fleming és Bailyn 1968, 605)  
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sem csillapodott a vita, és definíciók sora követte egymást, mindegyik meghatározás egy 

új tudományos hullámot generálva.331 Marosi definíciója szerint: 

A hegeli esztétika stílusfogalma vált alapjául a művészettörténeti 

stílusfogalomnak. A stílus ebben az értelemben a műalkotás tartalmi és 

formai elemeinek elválaszthatatlan formai egysége, maga a megformált 

tartalom.332 

A fenti definícióban ugyanakkor egyáltalán nem merül ki a stílus. Marosi a következő 

oldalakon az egyéni stílus, csoportstílus, korstílus fogalmakkal tovább pontosítja a leírást.   

A mű stílusa önmagában véve zárt, statikus egység. Egy életművön belül 

egyes alkotások már közelebb kerülnek egymáshoz, stiláris vonásaik révén, 

mások pedig erősebben különböznek egymástól: a művek csoportokra 

oszlanak. A csoportokra oszlás még erőteljesebben jelentkezik, mihelyt több 

egyéniségre utaló, általánosabb stílusjegyek alapján művek nagyobb 

sokaságát rendezzük el. A genetikus csoportosítás kapcsolatok révén, a 

csoportosításban időbeli összefüggések, elsőbbség és következmények 

feltételezéséhez érkezünk. Ezek az összefüggések megfordíthatatlanok, és 

történelmi folyamatoknak felelnek meg.333 

Ebben az elméletben tehát, habár a műalkotások egyedi stílusa lesz azt irányadó fogalom, 

mégis a műalkotások között fellépő rokonság lesz a fontos. A stílusjegyek alapján 

elrendezett művek történelmi folyamatokká válnak, és ennek a leírása lesz a 

művészettörténet alapja.  A fenti gondolatmenetnek éppen ez, az egyéni feltételezése, de 

aztán a közös, mint konstituáló erő megtalálása az érdekessége. Más meghatározások a 

műalkotásban, mint egyediben nem is ismerik el a stílus jellemzőit:  

                                                 

331 Tudatosan kerülöm e helyt a paradigma használatát, hiszen a stílus ilyen árnyalt megfogalmazásához 

Marosi nem kapcsolja a tudományos paradigma fogalmát. Lásd: (Marosi, Emlék márványból vagy 

homokkőből 1976, 93) 

332 (Marosi, Bevezetés a művészettörténetbe 1975, 44)  

333 (Marosi, Bevezetés a művészettörténetbe 1975, 47) 
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 Schapiro: "Az állandó forma - és néha az állandó elemek, minőségek és kifejezés 

- egy személy vagy egy csoport művészetében."334  

 Gombrich: "Bármely meghatározó mód, ahogy egy cselekedetet 

végrahajtanak."335 

 Prown: "Egy meghatározó viselkedés, vagy modus."336 

A fentiekből kiviláglik, hogy a stílus csakis akkor értelmezhető, ha több műalkotást 

ismerünk és ezeket összehasonlítjuk. A hasonlóságok, vagy éppen a különbségek, ahogy 

Prown definíciójában találjuk, jelentik azt az alapot, mely alapján meg kell ítélnünk ezt a 

fogalmat.  Radnóti Sándor összefoglalása szerint "a stílus minta, mely föltételezi az 

egynél többszöri előfordulást, és föltételezi a más mintákkal való összehasonlítást."337 

Összefoglaló definícióként elfogadhatjuk azt a kijelentést, hogy a stílus a különböző 

tárgyakban megtalálható közös jellemzőket jelöli. Ez utóbbi állítás csak látszatra mond 

ellent az elkinsi monad, diad, triad, tetrad, stb. felosztásnak.338 Minél szűkebbre vesszük 

ugyanis a látókört, tehát minél kisebb azonosságokra figyelünk, annál inkább 

megközelítjük az egyéni stílus fogalmát, minél tágabbra vesszük a látókört, annál inkább 

a korstílus fog kidomborodni. 

Ezt az elvet szemlélteti Chastel megjegyzése:  

Ha a dolgokat nagy távolságból szemléljük, a művészi tevékenység úgy hat, 

hogy egységet alkot. Tehát beszélhetünk a XVIII. század stílusáról: a művészi, 

kézművesi és építészeti tevékenység látszólagosan egységbe tömörül. A múlt 

                                                 

334 A szerző fordítása. "The constant form - and sometimes the constant elements, qualities, and expression 

- in the art of an individual, or a group." (Schapiro, Style 1953, 137) 

335 A szerző fordítása. "Any distinctive way, in wich an act is performed." Lásd: (E. H. Gombrich, Style 

1968, 352)  

336 Radnóti Sándor tanácsa alapján. "A distinctive manner or mode" lásd: (Prown 1980, 197)  

337 Lásd: (Radnóti, Tisztelt közönség, kulcsot te találj... 1990, 7) 

338 Lásd: (Elkins, Style 1996) 
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perspektívájában megvan annak a lehetősége, hogy csupán a 

szükségszerűséget lássuk, amely ezeket az elemeket összefűzi.339 

Chastel megfigyelésével a stílus, mely eredetileg a műalkotások diverz és rendezetlen 

halmazát volt hivatva önelvű és megkérdőjelezhetetlen fejlődési sorba rendezni, hirtelen 

felhígul, és megjelenik benne a művészettörténész, aki szövegét valamilyen céllal írja. A 

nagy távolságból szemlélt történelem nem más, mit az áttekintő szövegek nézőpontja, a 

látszólagos egységet pedig a részletes vizsgálatok, az esettanulmányok törik szét340. 

Fontos kérdés, hogy a nézőpontok között létezik-e olyan szabály és technika, mely 

közvetíteni tud, és pontosan meghatározza a lehetséges váltásokat. Lehetséges purista 

válasz, hogy az áttekintő művészettörténet éppen saját, tudatosan heurisztikus, tehát nem 

eléggé szigorú módszertani megoldásai miatt kívül kerül a művészettörténeten és 

legfeljebb az érdeklődő laikusok közötti ismeretterjesztés lehet a feladata. Ez azonban 

nem oldja meg Roskill alapvető problémáját, a tudományos bizonyosság kérdését a 

művészettörténeten belül. 

Művészettörténet és természettudomány 

Roskill definíciója ugyanis nem a riegli/wölfflini stíluskritikai iskola öndefiníciójára utal. 

A tudomány szó szigorú használata a természettudományos párhuzamokat hangsúlyozza, 

mely gondolatnak szintén erős hagyománya van a művészettörténeten belül. Panofsky A 

művészettörténet mint humanista tudományban amellett érvel, hogy bár a 

természettudományok és a humántudományok különböznek tárgyukban és eljárásaikban, 

mégis léteznek analógiák. Az egyik legfontosabb ilyen, hogy 

[M]íg a természettudomány arra törekszik, hogy a természeti jelenségek 

kaotikus sokaságát mintegy a természet kozmoszává alakítsa át, a humán 

                                                 

339 (Chastel 1961) idézi: (Németh 1992, 91. jegyzet) 

340 Vesd össze például a klasszicizmus fogalmát teljesen újraíró szöveget: (Rosenblum 1967, Towards the 

Tabula Rasa) 
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tudományok arra törekszenek, hogy az emberi emlékek kaotikus sokaságát 

mintegy a kultúra kozmoszává alakítsák.341 

A legfontosabb kezdő lépés mind a két tudományos területen a megfigyelés, amely 

azonban nem végtelen és szabad: Panofsky megfigyelése szerint a tudóst mindig 

korlátozza látóköre és a rendelkezésére álló kutatási anyag. Ez a látókör a természettudós 

esetében valamely tudományos elmélet, a művészettörténész számára pedig egy általános 

érvényű történelemkoncepció.342 A természettudomány önkéntelenül is kiválogatja, hogy 

mit tekintsen jelenségnek, a humántudományok is önkéntelenül kiválogatják, hogy mit 

nevezzenek történelmi ténynek.343 A történelmi tény és a vizsgálódás fókusza azonban 

nagyon is változékony. Elég csak arra a Dvořák-nak tulajdonítható nyilatkozatra 

gondolni, mely szerint  

A művészettörténetet, a dilettantizmusnak ezt a dédelgetett gyermekét 

[Herzenskind] nyugodtan abbahagyhatnánk, ha azonkívül, hogy a múlt korok 

művészeti produktumainak fokozott esztétikai élvezetére törekszik, nem 

támogatná közvetlenül a történelmi fejlődés általános menetének 

megismerését is."344  

A történelmi tény azonban jelentősen különbözik a műalkotástól abban, hogy előbbi nem 

atomon, azaz mindig továbbosztható, kisebb és kisebb részekre. Carl Lotus Becker 

nagyszerű példája, hogy Caesar i.e. 49-ben átlépte a Rubicont.345 Első látásra atomon 

kijelentésnek tűnik, hiszen az átkelés egyszeri volt, pontos a hely, és az idő. De rögtön 

felmerül a kérdés: miért pont ezt a tényt tartjuk számon? Caesaron kívül rengeteg ember 

kellett, hogy átkeljen a Rubiconon, előtte is, és utána is. Sőt, az állítás még azt sem 

                                                 

341 (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 265) 

342 Ugyanott. 

343 Vesd össze az előző fejezettel illetve: (Gyurgyák és Kisantal 2006) 

344 Idézi: (Marosi, A művészettörténet-írás szépsége 2004) Természetesen nem nehéz ennek az alapállásnak 

az ellenkezőjét is megmutatni a művészettörténetben. Vesd össze Michael Fried gondolataival, aki szerint 

a képnek éppen, hogy el kell kapnia és fogva kell tartania nézőjét. Lásd: Fried, Michael. (Fried 1980, 92). 

345 Lásd: (Becker 2006, 165) 
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tisztázza, hogy Caesar hányszor hajózott át a folyón, csak azt állítja, hogy páratlanszor 

lépte át, mert a folyamat végén a másik oldalon volt. Beleérti viszont a teljes hadsereget, 

kimondatlanul. De miért éppen ezt emeljük ki?   

Ha én, mint történész nem tudok egyebet kitalálni, mint ezt az önmagában 

álló, tiszta és lezárt formával bíró tényt, minden hozzá kötődő más körülmény 

nélkül, nos, akkor semmi többet nem kéne róla mondanom, az égvilágon 

semmit. Lehet, hogy ez egy tény, de így nem megyünk vele semmire.346 

 Caesar átkelésének az értékét csak úgy tudjuk megérteni, ha hozzákapcsoljuk az egykorú 

Róma teljes politikai és gazdasági világát, tudni kell hozzá, hogy Caesarnak 

megparancsolta a szenátus, hogy mondjon le a hadsereg irányításáról. Ehelyett ő átlépte 

hadseregével a határfolyót, mely Itáliát és Galliát elválasztotta egymástól. Az átkelés 

tehát önmagán túlmutatóan vált érdekessé, egy helyzetnek a leírásában.  

Egy szimbólum tehát, amely az események hosszú sorozata helyett áll, 

amelyek a legelérhetetlenebb és legkevésbé materiális valóságokkal 

kapcsolatosak, tudniillik Caesar és a római világ milliónyi lakosának 

kapcsolatával.347 

Ezzel nyilvánvalóan szemben áll a művészettörténet tárgyközpontúsága. A műalkotás 

ugyanis nem lehet csak tudományos önérték, hanem esztétikai élvezetet kiváltó élmény. 

Panofsky Dvořák nézetével opponálva alkotja meg műalkotás fogalmát, mely szerint a 

műalkotások megkövetelik, hogy esztétikailag fogjuk fel őket és ez alapján alakítsuk ki 

értelmezési sémáinkat.348 

Panofsky számára további hasonlóság a humán- és a természettudományokban a 

relativitás, melynek általános einsteini elméletét a kulturális relativizmushoz hasonlítja, 

a különbség pedig pusztán kvantitatív, hiszen a „a kultúra kozmosza sokkal kisebb, mint 

                                                 

346 Ugyanott. 

347 Ugyanott. 

348 (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 269) 
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a természeté, a kulturális relativitás földi méretek között érvényes és már réges régen 

megfigyelték.”349 Fontos megjegyzeni, hogy Panofsky adós marad ebben az analógiában 

két fontos kérdéssel is: ez egyik az, hogy miért és milyen módszertan szerint tekinti a 

kulturális kozmoszt kisebbnek a természettudományosnál, a másik pedig a relativizmus 

pontos leírása és összehasonlítása. A datálandó és lokalizálandó kultúrafogalom 

általános, előíró premisszáinak a hiányára utalhat ez a humántudományokban, de ennek 

szóaalaki egyezésen kívül kevés kapcsolata van Einstein általános relativitáselméletével, 

amely a szemlélőtől független fénysebesség fogalmát illetve az idődilatáció és hosszúság-

kontrakció jelenségeit írja le általános formában.350 

Az utolsó kapcsolat a két tudományág között az egymásrakövetkezés, azaz azok a logikai 

lépések melyeken keresztül a tudós a nyers adatokat kozmosszá szervezi. Ezen felül 

Panofsky analógnak tételezi a módszertant is mely a vizsgálat/dekódolás/osztályozás 

hármasára tagol.351 

Panofsky kulturális relativitás fogalma habár nagyon modernnek tűnik, valójában mégis 

megegyezik azzal, amit Belting a régi típusú művészettörténet elbeszélő formájának 

nevezett A művészettörténet vége című kötetében.352 Belting számára ez két fogalom, a 

stílus és a történelem, hittételként való védelmét jelenti szemben a művészeti kommentár 

20. század végén elterjedt, műkritikusok és művészek kezébe került műfajával.353 

Panofsky ugyanis relativitásról beszél, ez a relativitás azonban nem a megfigyelő és a 

megfigyelt objektum, hanem a megfigyelt objektumok relációja. Amikor Panofsky 

állítása szerint a görög-latin módon megfogalmazott művészettörténet ma már túlzottan 

                                                 

349 (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 266) 

350 Lásd: (Hawking 2004) illetve (Einstein 1993) 

351 (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 266) 

352 (Belting, A művészettörténet vége 2006, 11) 

353 Ugyanott. 
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szűk354 akkor ezt a tudomány látóterébe került tárgyak sokszínűségére és nem a 

megfigyelő kulturális távolságtartására alapozza.  

Éppen az így felfogott relativitás az, ami olyan messzire viszi Panofskyt Einstein 

elméletétől. A hosszúság-kontrakció jelentése szerint nem más, mint hogy egy nyugvó 

rendszerben l hosszúságú test egy mozgó koordináta-rendszerben megrövidül, mely 

mérést nem lehet hosszúságmérő eszközökkel mérni vagy bizonyítani, hiszen ezek is alá 

vannak vetve a jelenségnek. Hasonló a helyzet az idődilatációval, mely szerint egy 

nyugvó rendszerben Δt idő alatt lejátszódó esemény egy mozgó koordináta-rendszerben 

hosszabb ideig tart. A relativitás a fizikában éppen a megfigyelő és a megfigyelt tárgy 

közötti viszonyra kérdez rá és teszi azt probléma tárgyává. Még abban az esetben is így 

van ez, ha látszatra éppen a konstans a fizikai kérdés tárgya, mint a fénysebesség és a 

mozgó megfigyelő viszonyánál. 

A relativitás ilyen nem abszolút felfogása éppen az, amit Mitchell a képi fordulatban355 

és máshol is356 Panofsky szemére vetett. Saját írójuk szubjektumait sohasem teszik 

szövegeik probléma tárgyává, pusztán egy megismerési módszertan hordozójaként 

tételezik, aki ha helyesen használja a leírás szintjeit és a korrekciós elveket357, akkor 

helyes eredményre fog jutni. Ezek a korrekciós elvek azonban teljesen függetlenek az 

eredetileg vizsgált műtárgytól: 

Amikor a természettudos megfigyel valamilyen jelenséget, eszközöket 

használ, amelyek ugyanazokon a természettörvényeken alapulnak, mint 

amelyeket tanulmányoz. Amikor a humán tudományok művelője valamilyen 

                                                 

354 (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 266) Teszi mindezt annak ellenére, hogy 

az „eszme” és a „kifejezés” szavak kontextusba helyezésével megpendíti egy nyelvtudatosabb, önreflexív 

művészettörténet lehetőségét is. 

355 Lásd korábban. 

356 Lásd: (Mitchell, Iconology and Ideology: Panofsky, Althusser and the Scene of Recognition 1991) és 

(Argan és West 1975)  

357 Vesd össze: (Panofsky, Ikonográfia és ikonológia: bevezetés a reneszánsz művészet tanulmányozásába 

1984, 293) és (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 268) 
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emléket vizsgál, dokumentumokat vesz igénybe, melyeket ugyanannak a 

folyamatnak során hoztak létre, mint amelyeket fel akar tárni.358 

Ezzel a gondolattal több probléma is van: az első és a legfontosabb éppen a 

relativitáselmélettel való összevetésből származik, hiszen ott a hosszúság-kontrakciónál 

vagy az idődilatációnál éppen az volt a felfedezés legnagyobb eleme, hogy ezek a 

jelenségek nem mérhetőek egyszerű eszközökkel, lévén azokra is hatással vannak.  

Korábban, Dvořák történelemfelfogásával kapcsolatban már szóba került Panofsky 

műalkotás definíciója, mely szerint „műalkotás minden olyan ember alkotta tárgy, mely 

megköveteli, hogy esztétikailag fogják fel.”359 Ebben az állításban benne rejlik a 

korábban hiányolt relativitás a megfigyelő/megfigyelt viszonyban, amennyiben  

A természettudós, aki természeti jelenségekkel foglalkozik, nyomban 

nekifoghat, hogy elemezze őket. A humán tudományok művelőjének, aki 

emberi cselekedetekkel és alkotásokkal foglalkozik, szintetikus és szubjektív 

jellegű tevékenységet kell folytatnia: gondolatban újra el kell végezni az illető 

cselekedeteket és újra kell alkotnia az illető műveket. A humán tudományok 

tárgyát képező valóságos tárgyak éppen ennek a tevékenységnek a során 

válnak létezővé.360 

Ez a folyamat azonban Panofsky véleménye szerint meglehetősen szubjektív folyamat, 

ami megakadályozza azt, hogy a művészettörténet tiszta tudomány legyen, mint a 

csillagászat vagy a fizika.361 A szubjektivitás ellensúlyozására szolgál a kultúrában való 

jártasság, amely képes felidézni azt a történelmi távolságot, ami a néző és a vizsgált tárgy 

között van, és visszahelyezni utóbbit saját, eredeti kontextusába.362 A művészettörténészt 

                                                 

358 (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 267) 

359 (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 271) 

360 Ugyanott. 

361 Ugyanott.  

362 (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 272) illetve (Panofsky, Ikonográfia és 

ikonológia: bevezetés a reneszánsz művészet tanulmányozásába 1984, 293) 
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a naív nézőtől ennek a távolságnak a tudása választja el. Azonban Panofsky ezt a 

távolságot és problematizációt áthidalhatónak tartja, mégpedig éppen a 

művészettörténeti módszertanok és terminológiák segítségével. A műalkotás eszmélje 

és formája valamint tartalma (mely Panofsky szerint nem más, mint amit a mű elárul, de 

nem fitogtat)363 a művészettörténész számára nyilvánvaló, mert a művészettörténettel 

szerves egységben fejlődő művészetelmélet olyan teoretikus alapokat biztosít, melyekre 

építve nem naiv, hanem tudományos ítéletek alapozhatóak.364 Ezek az ítéletek a teljes 

kulturális kozmoszt lefedik és képesek egységesként értelmezni, a klasszikus festészettől 

kezdve a fonógépeken át egészen az absztrakt festészetig: 

A fonógép a funkciónális eszmének talán a leghatásosabb megnyilvánulása, 

az „absztrakt” festmény pedig a tiszta forma talán legkifejezőbb 

megnyilvánulása, mégis ez is, az is, csupán minimális tartalmat hordoz”365 

A művészettörténet additív definíciói 

Panofsky itt bemutatott művészettörténet koncepciója lett az alapja a modern 

művészettörténet meghatározó, kontúrozott, de árnyalatlan definícióinak. Az Oxford 

Dictionary vonatkozó szócikke szerint a művészettörténet nem más, mint az az akadémiai 

tudomány, mely a festészet, szobrászat és egyéb vizuális művészetek történetével és 

fejlődésével foglalkozik.366 Ugyanez a felosztás és alapvető struktúra tükröződik a 

tudományos véleményként nem elfogadható, de általános konszenzust tökéletesen jelölő 

Wikipédia szócikkben, mely a művészettörténetet úgy írja le, mely 

a műtárgyak történelmi fejlődését és stíluskontextusát vizsgálja, mint amilyen 

a műfaj, design, formátum és stílus. Ebbe beletartoznak a „nagy” művészetek 

                                                 

363 (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 270) 

364 (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 275) 

365 (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 270) 

366 Lásd: (Art History é. n. ) 
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mint a festészet, szobrászat és építészet, ahogy a „kisművészetek” is, mint a 

kerámia, bútorművesség és a díszítőművészetek.”367 

Mind a két meghatározás Panofskydefiníciójára épül, habár igen távol került az eredeti 

koncepció filozófiai beágyazottságától. Egyik legfontosabb elemük a műtárgyak és korok 

relativitása, azaz minden művészeti ág értékítélet nélküli vizsgálata, illetve az előre 

meghatározott módszertanok koncepciója, amennyiben a stílus és a történelem fogalmaira 

explicit módon utalnak vissza.  

Rendkívül hasonló módon, de intézményi kontextusban vizsgálja a kérdést Jonathan 

Harris Art history szócikkében: 

[A művészettörténet] a művészet történelmi tanulmányozásának a neve, 

beleértve a kurátori, kutató, tanító tevékenységeket, illetve a tanulmányok, 

könyvek és katalógusok készítését, mely munkákat általában, habár nem 

kizárólagosan, tudományos, vagy felsőoktatási környezetben végeznek, mint 

az egyetemek vagy a múzeumok.368 

Ezek után megjegyzi, hogy ez a környezet leginkább a II. világháború utáni akadémiai 

környezetben jött létre, amennyiben ekkor alakultak ki az alapvető tudományos célok. 

Harris ezen kívül felsorolja a lehetséges tudományos célokat, mint a műalkotások pontos 

datálásának kérdése (ki, mit, hogyan, és nagyon kevéssé a miért) a műalkotások 

tartalmának vizsgálata az ikonológián kereszül, a műalkotások társadalomtörténete, a 

feminista nézőpontból értelmezett problémája a nők szerepének a művészettörténetben, a 

művészet intézménytörténete, a pszichoanalitikus módszertan, illetve végül a szemiotikai 

kérdésköre a jelrendszerként felfogott műalkotásoknak.369 

Harris szócikkében a kritikai kitétel csak a modernizmus kánondöntő jellegeként kap 

helyet, annak ellenére, hogy könyvében külön szerepel a „critical theory” szócikk.370 

                                                 

367 (Art History é. n. ) 

368 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: Name given to the historical study of art – involving such practices 

as curation and research, teaching, and the preparation for publication of essays, books, and catalogues – 

work often carried out, though not exclusively, in scholarly or higher education institutional contexts, such 

as universities and museums. (Harris, Art History 2006) 

369 Ugyanott 

370 (Harris, Critical Theory 2006) 
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Habár könyve 2006-ban jelent meg először, Harris számára a kritikai elmélet alapvetően 

az ’50-es évek neomarxista vonulatában gyökeredzik és a társadalom/kultúra viszonyát, 

mint dialektikus és ideológiákkal terhelt jelenséget vizsgálja. Az ezek után, különösen a 

60-as és 70-es években érkezett kritikai reakciók a posztkoloniális és feminista 

nézőpontokat erősítették meg, hogy az utánuk jövő generáció az ember (Foucault) és a 

kultúra (Derrida és Baudrillard) általános fogalmaira kérdezzen rá. Ezeknek a folyamatos, 

egymás után következő szellemi irányzatoknak a vegyülete alkotta azt a többszólamú 

rendkívül komplex vonulatot, ami a kritikai elméleteket alkotja. A 90-es évek és az 

ezredforduló szellemi áramlatai (és így például a képi fordulat) teljességgel kimaradnak 

a szócikkből.  

A művészettörténet szócikk végén külön problémaként, szinte kritikai elméletként jelenik 

meg a nem nyugati kultúrkörbe tartozó műalkotások kérdése, illetve ezeknek imaginárius 

volta, hiszen a művészettörténet ilyetén felfogása egy szűk, nagyvárosi elit (fehér, 

középosztálybeli, túlnyomóan férfi) értékeit és érdeklődését mutatja, akik az északi 

félgömb nyugati részén élnek.371 

Harris művészettörténet definíciójának az érdekessége, hogy ezzel az utolsó bekezdéssel 

valamilyen szinten önreflexív, hiszen könyve nyugati kiadónál, nyugati kulturális 

környezetben jelent meg, mégsem használ definíciójában komoly kritikai elméleteket. 

Teszi mindezt annak ellenére, hogy a posztkolonizációs elméletek és törekvések a 

művészettörténet alapvető definícióját ássák alá. A műalkotások diverzitása – mint 

Panofsky szövegénél láttuk – csak a művészettörténet objektumai közötti relativitás 

lehetőségét hordozzák magukban. Ugyanakkor a nem nyugati művészettörténészek 

munkái a módszertanok közötti relációra is hatással vannak, amennyiben rávilágíthatnak  

különböző, addig ki nem mondott tudományos előfeltevésekre.  

Nagyszerű példa a prekoncepciókra épülő művészettörténet és a kolonizációs séma 

együttállására Gombrich A művészet története című műve.372 Ebben ugyanis a könyv 

szerkezetéből fakadóan jelenik meg a kolonizációs nézőpont, ahogy azt Craig Clunas 

Kína művészetét tárgyaló tanulmányában megjegyezte,373 az, hogy Gombrich az iszlám 

                                                 

371 Ugyanott 

372 (E. H. Gombrich, A művészet története 1974) 

373 (Clunas 1999, 134) 
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világ művészetét és Kína művészetét egy fejezetben tárgyalja, azt mutatja, hogy számára 

a két világban van egy közös pont, ami alapján beilleszthetőek egy világtörténetbe. Ez a 

közös pont pedig az, hogy egyik sem része a nyugati történelemnek. A kívülállásuk az, 

ami meghatározó. 

James Elkins 2007-es könyve a globalizálódó művészettörténetet problematizálta374 

azzal, hogy igyekezett egy széles, kontinensken átívelő diskurzust létrehozni és 

hozzáférhetővé tenni a nemzetközi olvasóközönség számára. 

Elkins 5 érvet sorol fel a globális művészettörténet eszméje ellen:  

1. A művészettörténet sok országban folyóiratokban megjelenő műkritika. 

2. A művészettörténet, mint megnevezett tudományos diszciplína és tanszék 

az egyetemeken alapvetően csak Észak-Amerikában és Nyugat 

Európában ismert. 

3. A művészettörténet szoros kapcsolatban áll a nemzeti és területi 

identitással. 

4. Úgy tűnik, hogy a művészettörténet képtudományra és vizuális 

tudományra válik szét. 

5. A különböző művészettörténészek számára különböző publikációs 

csatornák lehetségesek.375 

Elkins diverz ellenvetései a művészettörténet mint egységes tudománnyal szemben 

tulajdonképpen mind az egyszerű additív definíciók elleni érvek. A problémát minden 

esetben az összeilleszthetetlen bővítés okozza, amely vagy megváltoztatja az eredeti 

definíciót, vagy vele összeegyeztethetetlen. A művészettörténet és a műkritika kapcsolata 

önmagában is teoretikusan terhelt, és mind komoly szétválasztásuk, mind a posztmodern 

kritikai elméletben jelen lévő összeolvasásuk a művészettörténet klasszikus definíciói 

ellen mozog.376 A képtudomány és a vizuális tudomány fogalmi problémái ugyanerre, a 

jelenre helyezett hangsúlyra és ennek a történelemhez való viszonyára vezetnek vissza, 

                                                 

374 (Elkins, Is Art History Global? 2007) 

375 (Elkins, Is Art History Global? 2007, 15 skk) 

376 Bővebben: (Elkins és Newman, The State of Art Criticism 2007) 
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ahogy a nemzeti és területi identitás szorosan összefügg a publikációs csatornákkal a 

nyelvtudás és a kultúrpolitikai kapcsolatok, a tudományról alkotott ki nem mondott 

elképzelések mentén.  

Előbbi lényege, hogy a művészettörténet alapvetően német nyelvű tudományból 

legkésőbb a 90-es évekre határozottan angol nyelvűvé vált. Az International Art English 

mint terminus megjelenése  és Alix Rule és David Lebine vizsgálata377 nyilvánvalóvá 

tette, hogy a klasszikus nyelvi demarkációs vonalakat újra kell gondolni. Ezzel együtt a 

nyelvi határokon keresztül a globális és lokális művészettörténetek is elkezdtek 

összefolyni: a lokális művészettörténeteket nem vernakuláris nyelven, hanem angolul kell 

megjelentetni ahhoz, hogy összemérhetőek legyenek nem csak a fősodorral, hanem akár 

egymással is.378 

A tudomány különböző, egymással nem harmonikusan rendezhető kapcsolatait, mélyen 

heurisztikusan paradigmáknak nevezhetnénk. A különböző tudományos módszereket 

képviselői akadémiai csoportok között nincsen feltétlen átjárás, ahogy erre Elkins379 is 

rámutatott, amikor felhívta a figyelmet arra, hogy minden elméleti megalapozás ellenére 

például a The Burlington Magazine-ban nem fognak lehozni elméleti tárgyú cikkeket. 

A regionális, nemzeti, nyelvi, kulturális és módszertani kérdések nem különállóak, hanem 

egymással igen szorosan összefüggenek. Elkins éppen az ideológiai kontúrozás jegyében 

igyekszik különválasztani őket, hogy aztán képes legyen elérni kötetének célját, egy 

világméretű diskurzust nem csak elindítani, hanem moderálni is. Elkins ki nem mondott 

szándéka, hogy elismertesse a művészettörténet nemzetenkénti eltérő szintjét, de egyben 

alapállása azt sugallja, hogy egyedül a felzárkózás és a betagolódás lehet a kiút.380  Elkins 

problémafelvetése minőségi változást jelent Panofksy és egyszerűsítő követőinek 

alapállásához képest. Elkins számára a globális művészeti és művészettörténeti 

                                                 

377 (Rule és Levine 2012) 

378 (Piotrowski 2012) A globális angol nyelvről bővebben: (Dudás, International Art English – A globális 

művészeti nyelv 2014) 

379 (Elkins, Is Art History Global? 2007, 13) 

380 Bővebben lásd: (Dudás, Globalizálódó művészet lokális problémákkal - avagy mi történt a művészet 

vége óta? 2014, 299) 
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tapasztalat nem egyszerűen hozzáadódik a régihez, hanem (a nyugati értelmiségi elit által 

dominált) diskurzusban szép lassan eggyé olvad vele. 

Ennél is radikálisabb álláspontot képvisel a művészettörténetről David Carrier. 

Érdeklődésének a fókuszában mindig is a fősodortól eltérő művek álltak381 melyek a 

művészettörténeti módszertan határvidékén találhatók, mely státus nem feltétlenül 

származik a hibás érvelésből, lehet módszertani újítás, a műtárgypiac szorítása vagy 

éppen kiadói, szerkesztői döntések. Ennél azonban radikálisan továbbmegy World of Art 

History and Its Objects című könyvében382, mely nem más, mint a továbbgondolása 

korábbi módszertani művének383, annak kínai recepciójára adott válaszul. 

World of Art History című könyvének a végén Carrier egy rendkívül innovatív és kísérleti 

módszert használ: teoretikusan megalkotja azokat a művészettörténészeket, akik a nagy 

nyugati narratívák és módszerektől szabadon tudnának a kínai, indiai és iszlám 

művészetről írni. Három kitalált művészettörténész kitalált munkáit idézi és elemzi 

komolyan, hogy csak a fejezet és a könyv legutolsó bekezdésében fedje fel az alakok 

fiktív voltát. A célja nem a tudományos világ megtévesztése, hanem éppen ellenkezőleg, 

saját, domináns helyzetéből fakadóan nem látható határainak a felismertetése, mely így 

egy új perspektívát lesz képes létrehozni, és csak ebből az új nézőpontból alakulhat meg 

a világ művészettörténete.384 

A világ művészettörténete tehát egyben módszertani problémaként is jelentkezik, 

amennyiben a különböző kontextusú műtárgyak különböző metodológiákat kívánnak 

meg a helyes feldolgozáshoz. Ezzel együtt azonban a művészettörténet már csak a nyugati 

kultúrkörben is metodológiai burjánzásnak indult, és szinte áttekinthetetlen mennyiségű 

és minőségű szöveges és egyéb fajta tudást halmozott fel a képekről.385 Donald Preziosi 

Art of Art History című szöveggyűjteményének az előszavában az alábbi módon 

határozza meg a művészettörténetet: 

                                                 

381 (Carrier, Deep Innovation and Mere Eccentricity in Islamic Art History 1998) 

382 (Carrier, A world of Art History and its Objects 2008) 

383 (Carrier, Principles of Art History Writing 1991) illetve (Carrier, A world of Art History and its Objects 

2008, XI) 

384 (Carrier, A world of Art History and its Objects 2008, 152) 

385 (Carrier, Writing about Visual Art 2003, Museum Narratives és Art Gallery Narratives) 
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A művészettörténet olyan kölcsönösen egymástól függő intézmények és 

szakmák hálózata, melyeknek az a végső feladata, hogy megalkossa a 

történelmi múltat, melyet rendszeres vizsgálatnak lehet alávetni a jelen 

érdekében. A társtudományaival – műkritika, esztétika, gyakorló művészetek, 

connoisseuri gyakorlat, műtárgypiac, muzeológia, turizmus, árucikkek, 

divatrendszerek és az örökségi ipar – a művészettörténet mint tudomány 

magába foglalja az eltérő eredetű analitikus módszerek, teoretikus 

nézőpontok, retorikai és diszkurzív protokollok, valamint episztemológiai 

technikák amalgámját.386 

Szöveggyűjteményének a felépítése éppen ezt a diverzitást hangsúlyozza. A metaforán és 

metonímián nyugvó kapcsolatrendszereket, azaz a tudományos archívum 

rendszerezésének a szabályait önmagában teszi kritikai vizsgálat tárgyává, hogy rá tudjon 

világítani a művészettörténeti módszerek heterogén voltára, melyek inkább kapcsolják 

adott esetben a szövegeket más tudományágakhoz, mint egy egyéb módszertant használó 

művészettörténeti szöveghez.387 Éppen ez a diverzitás az, ami Preziosivéleménye szerint 

megakadályozza azt, hogy egyáltalán egységes historiográfiáról, és ezen keresztül 

homogén tudományról beszéljünk.388 Az még kevésbé meglepő. hogy egy 

művészettörténeti szöveggyűjteményben a stílus fogalmát Wölfflin,  Gombrich és David 

Summers szövegein keresztül mutatja be, de az, hogy az értelmezés határairól szóló 

fejezetet Heidegger, Schapiroés Derrida egymásra válaszoló szövegei alkotják A 

műalkotás eredetéből kiindulva, jelzi, hogy a tudomány határait Preziosi egészen 

máshogy húzza meg, mint a klasszikus definíciók.389  

                                                 

386 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: Art history is one of a network of interrelated institutions and 

professions whose overall function has been to fabricate a historical past that could be placed under 

systematic observation for use in the present. As with its allied fi elds—art criticism, aesthetic philosophy, 

art practice, connoisseurship, the art market, museology, tourism, commodity fashion systems, and the 

heritage industry—the art historical discipline incorporated an amalgam of analytic methods, theoretical 

perspectives, rhetorical or discursive protocols, and epistemological technologies, of diverse ages and 

origins. (Preziosi, The Art of Art History 1998, 7) 

387 (Preziosi, The Art of Art History 1998, 10) 

388 (Preziosi, The Art of Art History 1998, 2) 

389 Teoretikus vizsgálat határait nyilvánvalóan szétfeszíti, de szükséges megemlíteni, hogy nem csak a 

tudományelméleti viták határozzák meg a művészettörténet és a társtudományai helyzetét, hanem aktuális 
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Preziosi szövege és válogatása teljes mértékben tudatában van mindannak, ami a 

művészettörténetet belülről feszíti. A modernség beválthatatlan módszertani ígéretei a 

művészettörténeti igazság megleléséről, és a posztmodern interdiszciplináris olvasatok, 

melyek nem csak a műtárgyak egymás közötti relativitását, hanem a művészettörténész 

és vizsgált tárgya közötti objektivitást is nyíltan kritika tárgyává teszik. Ugyanakkor 

definíciója több, mint széttartó, és az az implicit állítás húzódik meg mögötte, hogy ezeket 

a szakterületeket és módszertanokat nem is lehet egységes keretbe rendezni. Könyvéből 

az abszolút módszertani relativizmus árad, mely a képekkel és a vizualitással foglalkozó 

minden szöveget egy hatalmas heterogén és kirojtosodott halmazba rendez. Ugyanezt a 

lehetetlen feladatot fogalmazta meg Elkins sokkal közérthetőbben: „A képek egyszer és 

mindenkorra jelentésnélküliek, a művészettörténet az a heg, ami elfedi ezt a sebet.”390 

  

                                                 

tudománypolitikai döntések is. Az új mdszertanok és tudományterületek ( cultural studies, visual studies) 

gyakran saját intézményi megalapozottságukat a klasszikus tanszékek megszüntetésével kívánják elérni, 

ami  Tom Crow szavaival a tudósok egész generációinak a  képzetttségtől való megfosztásával járt együtt. 

Lásd (T. Crow 1996) 

390 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: Pictures are effectively and forever without meaning, and art history 

is the bruise that has grown up around that injury. (Elkins, James 2004, 14) 
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Paradigmák a művészettörténetben 

A művészettörténet módszertani felsorolásokon alapuló definíciói logikusan vezetnek 

ahhoz a problémához, hogy hogyan és miképpen lehetséges ezeket a teljesen különálló 

rendszereket egyetlen keretbe foglalni. Rényi András tudatosan kontúrozott és didaktikus 

szöveggyűjteménye391 a problémát Kuhn paradigmafogalmával392 magyarázza, azaz a 

tudósok azért beszélnek el egymás mellet, és képtelenek hosszú távon is egyetértésre jutni 

bizonyos kérdésekben, mert  

Csak olyanok tudhatnak egymással valós vitát folytatni konkrét kérdésekről, 

akik elfogadnak egy bizonyos szakmai „minimumot”, hajlandók és képesek 

az érvek súlyát, a bizonyítékok, eredmények érvényét bizonyos közös 

(„szakmai”) mércéken összemérni és megítélni stb.. Ez a sajátos 

beszédmódokból, fogalomkészletből, a kísérletek és műveletek bevett 

szabályaiból, argumentációs technikákból, kutatói rutinokból stb. összeálló 

funkcionális mátrix az, amit az egyetemeken egy-egy tudomány leendő 

művelőjének el kell sajátítania, s ami kijelöli majdani tevékenységének főbb 

kereteit.393 

Rényi szövegének címében is nyilvánvalóvá tett célja a kontúrozás, a különbségek minél 

erőteljesebb kidomborítása. Éppen ezért választja ragozási sémája alapjául a német 

művészettörténet történetét, és ezen belül is egy művész, Michelangelo életművének az 

interpretációját. Az azonos nemzeti tradíción és az azonos tárgyon keresztül talán 

élesebben rajzolódnak ki a kontúrok.394 Ezen felül a kötet még egy, ki nem mondott 

megszorítással él: szövegei és példái Riegl, a tételezett normáltudomány-alapító 1899-

ben megjelent A képzőművészetek történelmi grammatikája című művétől Oskar 

Bätschmann Az ikonológiától a művészettörténeti hermeneutikáig című 1979-es 

                                                 

391 (Rényi, A "Michelangelo"-paradigma 2002) 

392 Eredetijéről lásd: (Kuhn 2000) 

393 (Rényi, Kontúrvázlat árnyalás nélkül 2002) 

394 (Rényi, Kontúrvázlat árnyalás nélkül 2002, 7) 
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szövegéig terjednek, azaz pontosan nyolcvan évet ölelnek fel azaz semmit nem mondanak 

az azt követő 20 évről, mely a kötet kiadásáig eltelt.395 

Rényi 3 művészettörténeti paradigmát különböztet meg: a stílustörténetet, egy kalap alá 

véve Riegl, Wölfflin és Dvořák eltérő, de azonos cél felé haladó elméleteit, a Panofskyval 

jellemezhető ikonológiát- szimbólumfejtést és a hermeneutikai, recepcióesztétikai 

képretorikai paradigmát.396 A három paradigmát 8 különböző aspektusból hasonlítja 

össze, hogy ki tudja domborítani a különbségeket. Az első a tudományterület státusza, 

amennyiben autonóm tudományi megalapozás a cél (mint Rieglnél és sok szempontból 

Wölfflinnél) egy egyetemes kultúrtörténetbe való betagozódás (mint Warburg és a korai 

Panofsky műveiben) vagy kritikai társadalomtudomány, mint a hermeneutikában.  

Nyilvánvalóan ezzel függ össze a kutatás tárgya, mely a stílus, a jelentés és az esztétikai 

teljesítmény (azaz a mű képessége, hogy a befogadás eseményévé váljon) hármasával 

jellemezhető. Ebből következnek a tudományos paradigmák céljai: a stílusmagyarázat (a 

kunstwollen illetve a látás változásai Wölfflinnél) a művek jelentésének a megfejtése 

(mint Panofsky ikonológiájában) illetve a tapasztalat, amit a műtárgy eseményszerűsége 

okoz. Ez a paradigmák művészetfogalmában is változásokat implikál, amennyiben 

stílusként, jelként, vagy kritikai, historizálásra és relativitásra szoruló problémaként 

jelenik meg. Ebből fakad a módszertani különbség, a stíluskritika és a kulturáis 

kontextusok rekonstrukciója, illetve az értelmezés. A három paradigmát ugyanúgy 

elválasztja egymástól a kortárs művészethez való viszony: a stíluskritika hisz a kortárs 

művészet magasabb szempontú megítélésében, ebből következően az objektív 

művészettörténeti ítélet lehetséges voltában, míg az ikonológia tudományos horizontján 

nincs jelen a kortárs, hiszen nincs meg a kellő történeti távolság és ebből következően 

fölösleges a kontextusok rekonstrukciója, a hermeneutikában pedig a kortárs művésznek 

és a művészettörténésznek azonos a horizontja.  

                                                 

395 Kimaradt tehát sok fontos szöveg, a teljesség igénye nélkül: (Belting, Das Ende Der Kunstgeschichte 

1995) (Belting, Bild und Kult: eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst 2000), (Belting, 

Bild-Anthropologie 2001) (Boehm, Was ist Ein Bild? 2001) (Bredekamp, Antikensehnsucht und 

Maschinenglauben 2000) 

396 Lásd: (Rényi, Kontúrvázlat árnyalás nélkül 2002, 16-17) A továbbiakban a paradigmák bemutatásánál 

erre a táblázatra fogok alapvetően hivatkozni, Rényi magyarázószövegével való összevetéseket külön 

jelzem. Az oszlopok sorrendjét saját magyarázatomban a céljaimnak megfelelően fölcseréltem. 
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A hermeneutika különállása 

Rényi  utolsó két kategóriája azonban kérdéses, ugyanis a hermeneutikát olyan szinten 

különíti el a másik kettőtől, hogy azok szinte egybecsúsznak, hiszen a köztük lévő 

különbség eljelentéktelenedik. Az első problémát az értékelés, kutatói objektivitás jelenti. 

A stíluskritika pozitivista értékmentessége (a jó művészettörténésznek nincs ízlése397) és 

az ikonológus rezignált objektivitásigénye nem összemérhető a hermeneuta reflektált 

értékválasztásával, mely az értelmező saját horizontjának és a mű tapasztalatgeneráló 

képességének az összjátéka alapján az univerzalitás igényt zárójelbe teszi. Ez utóbbi, 

mintha Mitchell  képi fordulatának Althusser alapján elképzelt ideológia-fogalmának 

lenne a távoli, német kultúrköri párhuzama: az értelmező saját határainak a felismerése 

ugyanis egyet jelent az általános tudomány hamis ideológiájának a felismerésével és 

elhagyásával. A historizálás és a relativitás szó szerint vétele nem más, mint a szubjektum 

felmutatása a művészettörténet-írásban. Ez azonban a másik két paradigma paradigma-

jellegének a megértését, tehát egy meta-tudományos alapállást feltételez. Ugyanez a 

probléma jelentkezik a Rényi által vizsgált történelemhez fűződő viszonyban is. A 

stíluskritika számára ez objektív folyamat, amelyben a történész képes azonos távolságot 

tartani minden korszaktól, az ikonológia számára a történelem eltűnő hagyomány, 

amelyet helyre kell állítani, de a hermeneutika számára ez diskurzusok és paradigmák 

váltakozása. Míg a másik kettőnél lineáris és egyirányú volt a folyamat, itt egymást 

követő törések (paradigmaváltások, tudományos forradalmak, episztéméváltások) 

folyamatának a tapasztalata a saját nézőpontot is relatívvá teszi és a saját horozontjára 

illeszti. 

A hermeneutikai módszer különállóságát nem csak az elméleti összevetésekből lehet 

kiolvasni, hanem a konkrét művészettörténeti gyakorlatból is. A kutatástörténete és 

értelmezési keretei az esztergomi vörös díszű márványtrónszék jobb kéz felőli 

támlájának, melyet az Esztergomi Vármúzeumban őriznek, ugyanezt a megosztottságot 

mutatja. A „12. századi reneszánsz” esztergomi stílusába, és különösen a Porta Speciosa 

körébe tartozó, kiemelkedő műtárgy körüli legfontosabb kérdések ugyanis mind 

származása – azaz királyi vagy főpapi trónusként való funkciója – körül forognak. A 

stílustörténet pontos kérdésfeltevése, mely leginkább a „klasszikus tisztaságú, 

                                                 

397 (Dvořák 1982, 337) 
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vonalrajzos könyvillusztrációk stílusába”398 sorolja a tárgyat ugyanúgy erre a kérdésre 

akar választ adni, mint az ikonográfiai/ikonológiai kérdés, mely a nyilazó figurát mint 

Psychomachia-jelenetet értelmezi, mely „a püspöki tisztséggel járó szabályozás, 

nyesegetés kötelességének felidézése lehet.”399 Látható, hogy a két kérdésfeltevés 

párhuzamos, a tárgy eredeti funkciója mind a stílus, mind az ikonográfus számára 

egymást kiegészítő tudományos kérdés, melynek azonban a történelmi reflexióval és 

(például) a hatalom fogalmának az elemzésével már nem bővíthetünk a téma túlfeszítése 

és így, Rényi  értelmében vett, paradigmaváltás, nélkül. 

Ezzel párhuzamosan, Marosi  Ernő A tudományosság modelljei a művészettörténet-

írásban  című tanulmányában kifejtett állítása szerint, a klasszikus művészettörténetben 

nincsenek paradigmák, mert a „nevek nélküli művészettörténet”-ről szóló vita nem tudta 

megszüntetni a műértő személetmódjának, s mindenekelőtt az összbenyomásnak az 

ízlésre és a tapasztalatra alapozott értékítéletének a létjogosultságát.400 

A 20. század elején a művészettörténet-írásban fellépő két, egymással 

ellenkező koncepciót is joggal nevezhették volna elsőnek és másodiknak, 

mondhatták volna régebbi és újabb paradigmának. Az újabb nyilvánvalóan 

azért nem szoríthatta ki a régit, mert annak bizonyos tényezői a 

művészettörténetnek magának mint diszciplínának a konstitutív elemei voltak. 

Ilyen mindenekelőtt az értékítélet, a jelenségek köréből a művészetnek el- 

vagy kiválasztása. A historiográfiai jelentőségű, nevezetes konfliktus leírása 

így mindenekelőtt azt a kérdést veti fel, vajon jogos-e egymással vetélkedő 

paradigmákról, azaz autonóm módon strukturált tudomány-koncepciókról 

beszélni, vagy csak irányzatokról van szó, amelyek ellentétes 

reformjavaslatokként megférnek egymással a művészettörténet-írás 

hagyományos struktúrájában. A kérdés a tudományos forradalom 

lehetőségének problémáját tartalmazza, s lényegét pontosan jellemzi az új 

                                                 

398 (Marosi, A romanika Magyarországon 2013, 51) 

399 Ugyanott 

400 (Marosi, A tudományosság modelljei a művészettörténet-írásban 2009, 9) 
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bumeráng dilemmája, hiszen a régi, mert szintén bumeráng, eldobhatatlan, 

mert mindig visszatér.401 

Marosi felteszi a kérdést, hogy hogyan és mennyiben értelmezhető tudományos 

fordulatnak egy metodikai váltás, azaz valaha elérkezett-e a művészettörténet a 

normáltudományi állapotba, amelyből kiindulva már feltételezhetnénk és leírhatnánk 

paradigmaváltásokat.402  

Érdemes megjegyezni, hogy Marosi szövege nem számol jelentőségében az ikonológiai 

iskolával, pusztán a  jelentésstruktúra meghatározásának módszereként tételezi őket, mint 

hagyomány és konvenció szintjén meghatározott elemeket, amelyek előre mutatnak majd 

Sedlmayr struktúr-analíziséhez.403 

Ezzel egy időben a kortárs művészeti horizonton értelmezett művészettörténeti munkát 

és a korábbi művészettörténeti módszereket szorosan elválasztja egymástól Marosi. 

Szerinte két külön paradigma keletkezik ezen jelenségek hatására, melyek közül a 

hagyományos művészettörténet kiterjeszti a maga paradigmáját az újabb jelenségekre, 

miközben a másik egy visszaható paradigmát hoz létre, amely saját módszere szerint, de 

a művészettörténettől alapvetően eltérő módon értelmezi a múltban készült 

műtárgyakat.404 Ebből mintha az következne, hogy a művészettörténetnek a 

hermeneutika nem része, hanem valami furcsa egymásba folyás lenne megfigyelhető, 

ahogy a két tudomány lassan átnyúlik a másik terrénumára. Azonban ez az átnyúlás 

egyben egymásrahatást is jelent:  

Az interpretációk érvényét azonban az újabbak rendszerint nem szűntetik 

meg; az egyszer felismert jelentésekre újabbak rétegződnek, olyan struktúrát 

alkotnak, amely azonosul a műalkotással magával – nem mint objektummal, 

hanem mint jelentések halmazával. Ennek a struktúra-elvnek felismerése a 

20. századi művészettörténet-írás alapvető vívmánya, s elvezetett a metodikai 

pluralizmus érvényesüléséhez.405 

                                                 

401 Ugyanott. 

402 Ugyanott. 

403 (Marosi, A tudományosság modelljei a művészettörténet-írásban 2009, 11) 

404 Vesd össze: (Marosi, A tudományosság modelljei a művészettörténet-írásban 2009) 

405 (Marosi, A tudományosság modelljei a művészettörténet-írásban 2009, 10) 
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Éppen ez a rétegződés az, ami alapjaiban mond ellen Kuhn paradigma fogalmának. A 

normáltudomány állapota ugyanis nem csak a konszenzusra van felépítve, hanem az 

egyes állítások verifikálhatóságára és falszifikációjára.  

A normáltudomány lehetetlensége 

Amikor Kuhn a normáltudományi állapotokat bemutatja, a tudós tevékenységét 

alapvetően a rejtvényfejtőéhez hasonlítja.406 A rejtvény egyik alapeleme az, hogy kell 

lennie olyan szabályoknak, amelyek „körülhatárolják az elfogadható megoldások jellegét 

és a hozzájuk vezető lépéseket.”407 Ez a szabályozás az, amit Kuhn szerint elég tág 

értelemben véve egybeeshet a bevett szempont és a prekoncepció fogalmával. Azonban 

a rejtvényszerűséghez szükség van egy másik tulajdonságra is: ez pedig a megfejtés 

bizonyossága. Az elfogadott lépések sorozataként előálló megoldást tudományos 

tételként kell érteni, és alá kell vetni az ellenőrző lépéseknek. „Az értékes megoldás 

önmagában nem kritériuma a rejtvénynek, viszont a megoldhatóság bizonyossága 

igen.”408 

A művészettörténeti interpretációk nagy részére ugyanakkor nem működik a 

rejtvényfejtés ilyen modellje. Már Gombrich megfigyelte, hogy az értelemtulajdonító 

aktusok jelentős része egyszerűn nem falszifikálható. "Van-e jelentésük a redők 

konfigurációinak? Az ujjak helyzetének?"409 Ha valamelyik interpretátor jelentést 

tulajdonít ezeknek a részeknek, nincs olyan módszertan, ami állításainak hamis voltát – 

ha egyébként rendszere totális és meggyőző – be tudná bizonyítani. Ilyen ikonografikus 

kérdés például "Euklidész" alakja az Athéni iskola című képen. Vasari szerint ő 

Bramante. De "Micsoda portré lett volna az egy barát emlékezetére, amely ilyen 

előnytelen helyzetben örökítette meg őt, hogy csak a kopasz fejebúbja látható?"410 

Különösen egy olyan festő képét elemezve, akiről pontosan tudhatjuk, hogy nem állt tőle 

                                                 

406 (Kuhn 2000, 4. fejezet) 

407 (Kuhn 2000, 50) 

408 (Kuhn 2000, 49) 

409 (E. H. Gombrich, Raffaello Stanza della Segnaturája. A stanza szimbolikájának a természete 1985, 53) 

410 Ugyanott. 
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távol a paródia és az elődök nevetségessé tétele.411 Ezek a jelentéstulajdonítások nem 

megoldások egy adott rejtvényre, mert csak saját magukban állnak és ezzel egy időben 

állítanak elő a művészettörténet számára fontos ítéletet.  

David Carrier megfordítja az előbbi gondolatmenet lépéseit. A szabályokat ugyanis az 

eredményhez, azaz az értelmes interpretációkhoz kapcsolja. Példájában ugyan sakk 

szerepel rejtvényfejtés helyett, de mind a kettő struktúrájában azonos metafora: szabályos 

lépések sorozata egy meghatározott célért: 

A posztstrukturalista itt arra lesz figyelmes, hogy a sakkot a művészettörténet 

modelljeként kezelni félrevezető. A sakkban szabályok rögzítik, hogyan 

mozoghatnak a király, a vezér és a gyalogok. De a művészettörténetben a 

játékszabályok nincsenek rögzítve – kivéve a hagyomány által. A hagyomány 

pedig azt tanítja, hogy végtelenül sok módja lehet annak, hogy egy műalkotást 

valamilyen struktúrában elhelyezzünk. […] Természetesen egyes 

értelmezések logikusabbak, szemléletesebbek illetve eredetibbek a többinél, 

és talán egy nap a történészek ki is fogynak az újszerű ötletekből, melyek 

leírhatják [Warhol] művészetét. De amíg ez bekövetkezik, miért tartanánk 

bármely sajátos struktúrát elfogadhatatlannak? A műalkotások elemzése nyílt 

végű folyamat lehet.412 

Ez a nyílt végűség önmagában rendkívül problémássá, ha nem lehetetlenné teszi a 

művészettörténet kuhniánus olvasatát. Léteznek azonban ezen túlmutató problémák is. A 

kortárs művészettörténetre jellemző módszertani pluralizmus ugyanis akár egy szövegen 

belül is jelentkezhet. Rényi tudatosan megáll a hermeneutikánál és nem kérdez rá a 

feminizmus, pszichoanalízis, vizuális kultúra, szubkultúrakutatás és még sok más 

módszertanra, célja érthető és méltányolható, amennyiben kuntúrozni és megalapozni 

szeretne.  

                                                 

411Raffaello humoráról bővebben:  (Scotty 2006, 14. fejezet), illetve: (Bätschmann, Bevezetés a 

művészettörténeti hermeneutikába 1998, 54 §) 

412 (Carrier, Művészettörténet 2010) 
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Szétfolyó paradigmák 

Hogy jobban megvilágítsam a paradigmák helyzetét a kortárs művészettörténetben, 

gondolatkísérletként folytatnám Rényi András paradigma-felosztását két kortárs 

szöveggel. James M. Saslow állítása szerint Michelangelo Ganymedesz rajzából és a 

Tityos megbüntetéséből kiolvasható a művész homoszexualitása.413 Ehhez 

bizonyítékként alapvetően a kortársak által gerjesztett pletykákat és Michelangelo 

költeményeit használja fel. Anthony Hughes ezzel szemben a Michelangelo által festett 

női testek formatanát és arányait vizsgálja414, hogy megtalálja a keresett 

homoszexualitást. Hughes állítása szerint „Michelangelo festészetének és szobrászatának 

egy nagy része leleplezi azt a tiszta érzéki örömöt, amit a meztelen férfiak látványa 

okoz”.415 Hughes tulajdonképpen ezzel az alapgondolattal alapozza meg elméletet, 

miszerint Michelangelo 

nőalakjai azért hordozzák 

magukban a homoszexualitást, 

mert önmagukban véve 

rendkívül férfiasak, elég 

megnézni a Szibillákat a Sixtus 

kápolna mennyezetfreskóján. 

[37. ábra] Saslow és Hughes 

szövegeit egy paradigmába 

lehetne sorolni azon az alapon, 

hogy mind a kettő a mai gender 

tanulmányoknak megfelelő 

történelmi kérdéseket tesz fel a 

művészettörténeten belül. 

Ugyanakkor a két szöveg mégis 

radikálisan eltér, méghozzá egy 

művészettörténeten kívüli ok, az identitás eltérő felfogása miatt. Hughes szövegében a 

                                                 

413 (Saslow 1988) 

414 (Hughes 1997) 

415 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: „There is a good deal in Michelangelo’s painting and sculpture that 

betrays a purely sensual delight to be found in gazing at naked men.” (Hughes 1997, 327) 

37. ábra Michelangelo: a küméi Szibilla a Sixtus kápolna 

mennyezetfreskóján 
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homoszexuális identitás kortalan adottság, amely létezik és létezett a cinquecentóban is, 

kritika nélkül használható arra, hogy a történelemben eltérő helyen és időben élő 

individuumok szexuális vágyait leírja. Ezzel szemben Saslow történelmi, társadalmi 

keretbe helyezi a homoszexualitást, amikor a pre-fraudi időszakot mint egy olyan kort 

jellemzi, amelyben a szexuálpszichológia és a személyiség más jegyeinek a kapcsolata 

még nem volt rendszeres vizsgálat tárgya.416 Ezzel együtt azt is elismeri, hogy a modern 

meleg-identitás nem volt lehetséges a személyiség- és a csoportidentitás nélkül.417 Ezzel 

együtt azt állítja, hogy ennek az identitásnak az előzményeit, akármilyen korai formában 

is, de ki lehet mutatni a 16. században.418 

Külső hatások és integráció 

Jogosan állapítja meg Nicolas Chare419 hogy a két szöveg közötti különbség nem abban 

a módszertanban van, hogy a művész verseiből és a róla szóló pletykákból akarják 

kiolvasni az igazságot a szexuális identitásáról, hanem abban, hogy ezt az identitást 

mennyire kezelik a Foucault-i szexuáltörténet talaján. Tehát a homoszexualitást egy olyan 

19. századi konstrukciónak tekintik-e, amely nem csak valamilyen rossz szokás vagy eseti 

bűn, hanem az egyedi természet része.420 Ez az egyedi természet azonban Foucault 

szövegében éppen hogy társadalmi konstrukcióként mutatja meg magát, valami olyan 

elemként, amelyet nem lehet kritikátlanul visszavetíteni korábbi korokba, episztémékbe. 

Ez azonban a művészettörténeten kívül helyezi a paradigma alapkérdését, egy olyan 

filozófiai alapzatba, mely feloldja a tudományterület határait. Amit a Rényi által 

jellemzett ikonológiai paradigma mint a művészettörténet integrációját fogalmazott 

meg,421 itt válik véglegessé és egyben visszafordíthatatlanná is.  

A filozófia és a művészettörténet viszonyának ironikus felfogása látszik abban az 

aktusban, amikor Donald Preziosi az Art of Art History című művészettörténeti 

                                                 

416 (Saslow 1988, 136) 

417 Ugyanott. 

418 Ugyanott. 

419 (Chare 2010) 

420 (Foucault 1996, 43) 

421 Lásd korábban 
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szöveggyűjteményében egymás mellé rendeli Heidegger A műalkotás eredete422 című 

szövegét, Meyer Schapiro A csendélet mint személyes tárgy423 című szövegét és Derrida 

vitájukat dekonstruáló elemzését Az igazság a festészetben-ből.424 

Ebben az esetben egy bonyolultabb helyzet állt elő paradigmatikus szempontból. Adott 

egy filozófiai szöveg, mely elemez – és művészettörténeti szempontból félreelemez – egy 

műtárgyat (illetve egy sorozatot) és egy erre adott művészettörténészi reakció, mely 

Heidegger szövegének egy olyan aspektusát igyekszik kritika alá venni, mely annak 

teljesen lényegtelen részlete. Jól mutatja ezt, hogy Heidegger Schapiro kérésére meg sem 

tudja pontosan nevezni a műtárgyat, csak a kiállításra és a helyre utal (1930 márciusa, 

Amszterdam). Schapiro elemzése azonban – mely a pontosan beazonosított és 

művészettörténeti kontextusba helyezett műtárgyakból indul ki – ugyanúgy célt téveszt, 

hiszen Heidegger filozófiai megfigyeléseit érti félre. Derrida olvasata a vitáról 

nagyszerűen mutatja be ezt a jelenséget:  

És bár Schapirónak igaza van, mikor azt veti Heidegger szemére, hogy 

figyelmen kívül hagyja a kép belső és külső kontextusát éppúgy, mint azt, hogy 

egy összesen nyolc cipőt ábrázoló, egymást kiegészítő festménysorozatról van 

szó, ő maga is azzal vádolható, hogy ehhez hasonló, szimmetrikus, analóg 

módon elkapkodja a dolgot: amikor minden előzetes figyelmeztetés nélkül 

kimetsz húsz sort Heidegger hosszú esszéjéből, durván kiszakítja a keretéből, 

amelyről Schapiro tudni sem akar, megállítja a menetét, majd legalább 

akkora nyugalommal értelmezi, mint a „parasztcipőket” emlegető 

Heidegger.425 

A jelen értekezés szempontjából legfontosabb része a vitának nem annak pontos részletei, 

hanem kerete. Schapiro általános kultúratudományként felfogott művészettörténetet 

művelő tudósként feltesz egy kérdést, ami egy szöveg félreértését állítja, majd ezt a 

félreértést egy későbbi elemzés explikálja és dekonstrukcionalista kritika alá veszi. Eddig 

leírható lenne klasszikus paradigmák körében a történet, hiszen minden szöveg a másik 

                                                 

422 Magyarul: (Heidegger 1988) 

423 Magyarul:: (Schapiro, A csendélet mint személyes tárgy 1998) 

424 Magyarul: (Derrida, Az igazság a festészetben 1998) 

425 Lásd: (Derrida, Az igazság a festészetben 1998, 36) 
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félreértéseit a saját tudományán belül használja fel. Azonban Preziosi szövege 

művészettörténeti szöveg és az egész folyamatot bemutatja, ezzel azonban kilép a 

paradigmatikus határok közül, mert tudományon belüli reakció nélkül helyezi el Derrida 

olvasatát. Az általános kultúratudományi integráció ebben az esetben teljes. A klasszikus 

művészettörténeti eszköztár (Schapiro kutatásai arról, hogy pontosan melyik képet is 

láthatta Heidegger) mellékes esemény, ami a fő filozófiai és értelmezési kérdésekhez 

képest érdektelen. Saskow és Hughes korábban bemutatott példájához hasonlóan itt is a 

művészettörténeten kívüli gondolatok és interpetációk játszák a főszerepet. Preziosi 

tisztában van ezzel, a fejezethez írt bevezető szövegében nem véletlenül a dekonstrukció 

és a művészettörténeti módszertan egymásra hatását elemzi és nem a klasszikus 

módszertant védelmezi a tudományterületről kívülről érkező behatásoktól.426 

A művészettörténeti paradigmák elleni harmadik érv az előzőekből következik. Ha a 

művészettörténet és a társtudományok (két példánkon a gender studies és Foucault 

episztemiológiája illetve a dekonstrukció) ilyen szoros kapcsolatban állnak egymással, 

akkor a kutatók egyéni köre és műveltsége nem lesz összemérhető. A végtelenül diverz 

és interdependens eszközkészletből egyénileg összeválogatott metodikák és hivatkozási 

rendszerek nem összemérhetőek a paradigma-elmélet alapján, mert a személyes 

módszertanok nem hozhatóak közös nevezőre. Ennek a jelenségnek nem a teoretikus, 

hanem a vizuális oldaláról beszélt Ottó Pächt, amikor azt írta, hogy:  

Ha két kutató nem tud egyetértésre jutni egy műalkotással, a mű történelmi 

pozíciójával kapcsolatban, akkor ez többnyire nem abból ered, hogy azonos 

jelenségekből más-más következtetéseket vonnak le, hanem abból, hogy nem 

ugyanazokról a jelenségekről beszélnek. „én másképpen látom” – halljuk 

gyakran a vitatkozó felek egyikétől, és ez a kijelentés találóbban jellemzi a 

helyzetet, mintha azt modnaná: „Én másképpen értelmezem.”Hogy 

egyetértésre jussanak, szigorúan véve két szemmé kellene válnia a négynek.427 

                                                 

426 Lásd: (Preziosi, The Art of Art History 1998, 273) Meg kell még említeni,hogy a fejezet tartalmaz egy 

negyedik szöveget is, Stephen Melville The Temptation of New Perspectives-ét 1990-ből, mely szintén 

Derrida gondolataival és azok művészettörténeti hatásával foglalkozik, a dekonstrukció mint általános 

módszer metakritikáján keresztül. 

427 (Pächt 2002, 151) 
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A művészettörténet médiumalapú megközelítése 

A művészettörténet divergens definíciói és a paradigma-fogalmának szigorúan vett 

alkalmazhatatlansága erre a tudományterületre azt implikálhatnák, hogy a diszciplína a 

hagyományos értelemben definiálhatatlan és olyannyira terhelt belső ellentmondásokkal, 

hogy csak teljesség igénye nélküli felsorolásokra, vagy költői képekre428 kellene 

hagyatkoznunk. Azonban ezekben az esetekben a definíciós kísérletek mind belülről, a 

művészettörténet felől próbálták megközelíteni a tárgyukat és nem kívülről, valamely 

másik, tágabb rendszer felől nézve. Ez utóbbi módszer egyik lehetséges alapja lehet az 

általánosan vett médiumelmélet, mely a médium pontos definíciójánál éppen ebbe a 

problémába ütközött, azaz, hogy a definíció tárgya folyamatosan kicsúszott az azt 

magyarázó elméleti keretből. 

A médium helyzete 

2009-ben a Media Tropes elektronikus folyóirat egy teljes különszámot szentelt Marshall 

McLuhannak és szellemi hagyatéka újragondolásának. Ebben a számban jelentette meg 

Mitchell Addressing Media című tanulmányát.429 Ebben a fejezetben ennek a szövegnek 

a gondolati útját szeretném végigjárni, a művészettörténetre vonatkoztatva, folyamatosan 

visszakanyorodva mind Mitchell korábbi műveihez, mind a művészettörténet teoretikus 

problémáihoz. Ezzel célom, hogy a művészettörténetet egy olyan jelenségként értsem 

meg, mely saját jogán képes üzenetek formálására és továbbítására. 

Mitchell tanulmánya folyamatosan a saját maga elé kitűzött cél – a média fogalmának 

pontos meghatározása – felé halad, úgy, hogy az mindig kicsússzon a teoretikus közegből 

és módszertanilag  megfoghatatlanként mutassa meg magát. Mitchell konklúziója szerint 

 egy médium pontos helyének a meghatározása olyan, mintha valaki a postai 

rendszer helyét akarná meghatározni. Lehetségesek egyedi postahivatalok, de 

                                                 

428 Lásd Elkins seb/heg definícióját a 2.1-es fejezetben 

429 (Mitchell, Addressing Media 2008) 
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a médium, amelyet postai rendszernek nevezünk, nem rendelkezik címmel. 

Benne találhatóak a címek, és ez teszi lehetővé a címzést.430 

Azt hiszem ez a konklúzió pontosításra szorul, mert a hely pontos meghatározása két 

különálló módon érthető. Úgy tűnik, hogy Mitchell ezt abszolút módon érti, azaz a 

médiumokat egy rajtuk kívülálló szilárd rendszerben akarja elhelyezni, valamely 

referenciapontot kínálva, hogy segítsen nekünk a világban való navigációhoz. Ez a feladat 

nyilvánvalóan lehetetlen. Mitchell összeolvassa Derrida konklúzióját, miszerint „semmi 

nincs a szövegen kívül” az általános médiumelmélettel. Példája a mozi. „Mikor vagyunk 

kinn vagy benn egy médiumban? Amikor benn vagyunk a vetítőteremben, vagy, mint 

Woody Allen az Annie Hallban, kinn állunk az előcsarnokban?”431 Mitchell meglátása 

szerint erre a kérdésre nem lehet pontos választ adni, mert a médium nem csak a jeleket 

küldő és befogadó elemek között áll, hanem ezzel egy időben létre is hozza őket, tehát 

határai a teoretikus okfejtéssel egy időben folyamatosan egyre kívülebb kerülnek. Csak 

ez a megfigyelés elég volna ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy nincs olyan különleges 

hely, amelyet a médium helyének nevezhetnénk. Mitchell azonban tovább folytatja a 

keresést Luhmann rendszer/környezet bináris oppozíciójával. Nem meglepő, hogy ebből 

a keretből is kicsúszik a médium fogalma, és egyszerre viselkedik rendszerként és 

környezetként:  

A médiumok a rendszer/környezet szétválasztás mindkét részéhez 

hozzárendelhetőek: rendszerek, hiszen üzeneteket képesek valamilyen anyagi 

hordozón keresztül továbbítani a címzettnek, és egyben terek, melyekben a 

formák fejlődnek.432 

Érdemes ezt a gondolatot Luhmann híres példáján, a médium fogalmának alapesetén 

megvilágítani: a nedves homokba (médium) nyomott lábnyom (forma, üzenet) esetén. 

                                                 

430 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: „Asking for the address of a medium is like asking for the address 

of the postal system. There may be specific post offices, but the medium known as the postal service does 

not have an address. It contains all addresses within itself; it is what makes address possible.” (Mitchell, 

Addressing Media 2008, 15) 

431 (Mitchell, Addressing Media 2008, 4) 

432  A szerző fordítása. Eredeti szöveg: Media can fit on both sides of the systems/environment divide: they 

are a system for transmitting messages through a material vehicle to a receiver; or they are a space in which 

forms can thrive”. (Mitchell, Addressing Media 2008, 8) 



 

155 

 

Luhmann állítása szerint az üzenet itt éppen a médiumtól való formai különbség miatt 

válik egyáltalán láthatóvá, ami igaz, ugyanakkor ez az üzenet éppen a médium egyedi 

minőségétől függ: nem nehéz belátni mennyire más akár ugyanaz a lábnyom a tengerparti 

homokban, vagy betonba öntve a Nagymező utcában. A médium és forma különbsége 

nem elég ahhoz, hogy az üzenetet teljesértékűen tudjuk értelmezni, szükség van hozzá a 

médium valamilyen másik médiumhoz képesti megfogalmazására, hogy egyediségét és 

jellemzőit számításba lehessen venni.  

Ez a felismerés vezeti Mitchellt ahhoz a kijelentéshez, hogy nincs olyan filozófiai nyelv 

(még a rendszerelmélet metanyelve vagy a szemiotika sem) mely képes lenne kiemelni a 

teoretikust a média totalitásából és egy semleges nézőpontot nyújtani számára.433 

Mitchell felismerésével párhuzamos Martin Seel megkülönböztetésen alapuló, a 

médiumok totalisáról szóló meglátása: 

minden észlelés mediális abban az értelemben, hogy bizonyos különbségeken 

(médiumokon) alapul, melyek megkülönböztetéseket (formaképzéseket) 

tesznek lehetővé, melyek hozzáférhetőek a fogalmilag megismerő feldolgozás 

szintjén.434 

A médium relatív helyzete 

A mi szempontunkból a legfontosabb – és ez lesz érvelésem további alapja – Mitchell 

Umberto Eco jól ismert diagrammjával folytatja, a zaj, csatorna, jel, közvetítő közeg cél 

fogalmaival. Ez a meghatározás ugyanis egy másik lehetőséget is magában foglal, melyet 

relativ alapállásnak neveznék, ebből a szempontból egy médium helye nem valami külső, 

abszolút terminusokkal megfogalmazott hely, hanem a másik, a különbség és a közös 

fogalmainak felismerésén és pontos elhelyezésén alapul. Ebből a szempontból a médium 

maga a mindig változó köztes, és még Mitchell szövege sem mondana ellen annak a 

tételnek, hogy akár a kinn/benn, rendszer/környezet bináris párok is a kérdező fókuszától 

függően válaszolhatóak meg. A relatív kérdésfeltevés éppen ennek a fókusznak a pontos 

kimondását és kritikai reflexióját jelenti. A mozi példájánál maradva, az előcsarnokban 

sorban állni egy szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy beteljesítsük azt a 

                                                 

433 (Mitchell, Addressing Media 2008, 7) 

434 (Seel 1998) magyarul idézi: (B. Tóth 2011, 10) 
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társadalmi cselekedetet (ahogy Raymond Williams nevezné435) a moziba menetelt, és az 

elemző fókusza az, ami meghatározza, hogy beletartozik-e a mozi médiumába. Példaként 

elég megemlíteni a kultúrszociális és a kultúrkritikai megközelítéseket, hogy látszódjon, 

a fókusz hogyan és mennyiben képes megváltoztatni ugyanannak a médiumnak a határait. 

Ez pontosan az a különbség, amit még Mitchell is hiányolt az amerikai akadémikus 

művészettörténetnél, amikor A képi fordulatban azt túlzottan a szociológiai alapálláshoz 

kapcsolta, ami a tudományt egy olyan dogmatikus álomba ringatta, ami vakká tette az új 

felfedezésekkel (jelrendszerek, textualitás, diskurzus) szemben.436 

A relativitás jelen esetben egyaránt jelenti a köztesség és a valamihez való képestség-nek 

a hangsúlyozását. A művészettörténet médiuma nem magából, hanem csak a befogadó-

műtárgy relációban, mint közvetítő, vagy más tudományágakhoz képest mint önálló 

gondolati szervező elem ragadható meg. A probléma hasonló, mint amit Mitchell a látás 

láttatásának nevezett, Showing seeing című tanulmányában.437 Mitchell szerint: „a látás 

maga láthatatlan, nem láthatjuk, hogy pontosan mit jelent nézni, tehát, hogy a szemgolyó 

sohasem átlátszó”.438 Ahhoz, hogy a látás helyzetét meg tudja mutatni, Mitchell a 

klasszikus tudományos módszerektől nagymértékben eltérő metodológiát mutat be saját 

tanítási gyakorlatából: a tanítványok feladata, hogy egy elképzelt, vizuális kultúrától 

teljesen mentes közösségnek elmagyarázzák, hogy mit jelent látni. Ezzel valamilyen 

szinten láthatóvá és átélhetővé tegyék Lacan metaforáját, mely szerint a szkópikus mező 

nem más, mint dialektikus keresztezések macskabölcsője, melyet a néző és a nézett tart 

fenn, középen egy kivetített képpel.439 A hallgatók feladata ezeknek a törésvonalaknak és 

önfenntartó rendszereknek a leírása. Mitchell szerint alapvetően két stratégia létezik: az 

egyik szerint a puszta oralitáson keresztül megy végbe a látás fogalmának a körülírása, 

ez azonban magában hordozza azt a veszélyt, hogy maga a leírás, azaz jelen helyzetben 

az elmondás a látvány helyét teljesen átveszi (a hallgatók gyakran megkérik 

közönségüket, hogy csukják be a szemüket és csak az egyéb érzékszerveiket használják). 

A másik esetben a látást mindig segédesközök segítségével mutatják be: szemüvegek, 

                                                 

435 (Williams 1977, 3. fejezet) 

436 (Mitchell, A képi fordulat 2008) 

437 (Mitchell, Showing Seeing 2002) 

438 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: „vision is itself invisible; that we cannot see what seeing is; that the 

eyeball is never transparent. (Mitchell, Showing Seeing 2002, 166) 

439 (Lacan 1978) 
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prizmák, tükrök, mikroszkópok, ablakok, olyan eszközök, melyek a megszokott látvány 

határhelyzeteként viselkednek. Egyszerre fednek fel és maradnak bent eredeti 

kontextusukban. Valódi határhelyzetnek tekinthető a test alkalmazása, azaz amikor az 

előadó saját testének modulálása (smink, a test megmutatása, a ruházat megváltoztatása) 

vagy extrémebb esetben gyermekének testének bemutatása során a látvány testtől nem 

elvonatkoztatható részére kérdez rá. A korporalitás a látvány másik határhelyzete és 

egyben végpontja, amennyiben észlelő szubjektum nélkül a látás teljes fogalma 

értelmetlen.440 

A művészettörténet sem ragadható meg abszolút módon – ahogy ezt a definíciók és a 

paradigmatizáló kísérletek során láttuk – ugyanakkor felfedezhető relativitásában, mint a 

néző és a műtárgy közötti különleges keret, ami mind a kettőt létrehozza és értelmezi.  

A művészettörténet előíró jellegére, különös tekintettel az intézményesülés okozta 

értelmezési és viselkedési keretekre hívta fel a figyelmet Martin Kemp, amikor a 

receocióesztétika művészettörténeti lehetőségeit vizsgálta: 

Az esztétikai tárgyak a néző és a tudós számára is csak intézményi felügyelet 

mellett hozzáférhetőek, mely önmagában is előír bizonyos viselkedési 

mintákat a befogadó részéről. A hozzáférés külső feltételei tartalmazzák 

például az építészeti környezetet és a hozzá tartozó vallássos szekta, udvar 

vagy polgári műintézmény viselkedési elvárásait.441 

Kemp számára a művészettörténet csatornáz és mediatizál, de alapvetően intézményi 

alapokon. Az épített környezet, a társadalmi előírások megváltoztatják a műtárgy hatását, 

de végső soron egy additív felsorolásba futnak, melyek körül a művészettörténet csak egy 

meghatározó faktor lesz a sok, egymással akár interdependenciális kapcsolatban lévő 

faktor közül.  

                                                 

440 A bekezdés összefoglalását lásd: (Mitchell, Showing Seeing 2002, 177) 

441 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: The aesthetic objects are only accessible to both the beholder and 

the scholar under conditions that are mostly safeguarded by institutions and that, in themselves, require 

certain patterns of behavior on the part of the recipient. Extrinsic conditions of access comprise, for 

example, the architectural surround and the corresponding ritual behavior expected by the religious cult, 

the court, or the bourgeois institutions of art. Lásd: (Kemp 1998, 186) 185  
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Amikor Mitchell A képi fordulatban kijátsza egymás ellen Panofsky és az ismerősének a 

mozdulatát és Althusser ideológia-fogalmát – hogy tiszta felismerés-jelleget adhasson a 

jelenetnek – a művészettörténeten belüli folyamatok (befogadó/műtárgy, 

műtárgy/kontextus, kontextus/befogadó stb.) közötti súrlódások segítségével nyitja meg 

a problémát. A tudomány személytelenségének ideológiáján alapuló szubjektum-

objektum visszony visszatranszformálása szubjektum-szubjektummá egy olyan 

interdependenciát teremt, melyben a művészettörténet relatív státusa,a külső faktorok 

folyamatos figyelembevételével, megfogalmazható. 

McLuhan  médiumdefiníciója és kapcsolt fogalmai  

Marshall McLuhan médiumdefiníciója szerint a médium az ember kiterjesztése442. 

Közhelyszerű, gyakran idézett példa, hogy a telefon az emberi fül kiterjesztése, a televízió 

a szemé, míg mondjuk a személygépjármű a láb kiterjesztése amennyiben lehetővé teszi 

a gyorsabb helyváltoztatást.443 McLuhan számára azonban a médium mindig több is, mint 

egyszerű kiterjesztése valamilyen érzékszervnek. A médiumok egyben megváltoztatják 

magát az embert is, akinek kiterjesztéseként funkciónálnak: 

Minden médium teljesen átalakít bennünket. Olyan meggyőzőek személyes, 

politikai, gazdasági, esztétikai, pszichológiai, morális, etikai és társadalmi 

következményeikben, hogy egyik részünket sem hagyják érintetlenül, 

hatástalanul, változatlanul. A médium maga az üzenet.444 

Ebből a szempontból a művészettörténet nem más, mint az emberi elme kiterjesztése, ami 

lehetővé teszi, hogy a történelmi korok által ránk hagyott és kortárs vizuális alkotások és 

a róluk szóló szövegek totalitásával meg tudjunk küzdeni. A művészettörténet nem anyagi 

médium, ahogy a telefon, hanem szellemi. Képes arra, hogy rendszerként és üzenetként 

egyaránt funkcionáljon, elég Daniel Arasse Urbinói Vénusz-elemzésének a korábban már 

                                                 

442 (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964], introduction) 

443 A gondolatot összefoglalja és rendszeresen, de közérthetően kifejti: (McLuhan, Playboy Interview 1997, 

234) 

444 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: All media work us over completely. They are so persuasive in their 

personal, political, economic, aesthetic, psychological, moral, ethical, and social consequences that they 

leave no part of us untouched, unafffected, unaltered. The medium is the massage. (McLuhan, The Medium 

is the Massage 1967, 27) 
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bemutatott következtetéseit megvizsgálni. Másik példa lehet bármilyen datálás vagy 

attribúció, melyeket felfoghatunk mint művészettörténeti üzeneteket, amelyeket azonban 

csak magán a művészettörténeten belül lehet értelmezni. Már Erwin Panofsky kozmosz 

fogalmában is benne van ez a reláció, amikor azt írja, hogy: 

Az 1400-as esztendő mást jelent Velencében, mint Firenzében, hogy 

Augsburgról, Oroszországról vagy Konstantinápolyról ne is beszéljünk. Két 

történelmi jelenség csak akkor megy végbe egyidejűleg, vagy akkor áll 

meghatározott időbeli viszonyban egymással, ha ugyanazon a 

„vonatkoztatási rendszeren” belül hozható kapcsolatba.445 

Ez a vonatkoztatási rendszer a művészettörténet maga,446 amennyiben lehetővé teszi 

azokat a konstrukciókat, mint az 1440-as esztendő Firenzében, és ezen belül lehetővé 

teszi az üzeneteket, mely az adott helyhez és időhöz valamilyen formában kapcsolódó 

datálásokból, műtárgy-interpretációkból áll. Ebben a formájában a művészettörténet 

maga az üzenet – ahogy McLuhan híres aforizmája tartja – hiszen azt a környezetet, 

melyben az üzenet értelmezhető, éppen a többi, hasonló üzenet építi fel. Amikor Mitchell 

a médiumok jellemzésénél Luhmann bináris rendszerének a lehetetlenségéről beszélt, 

éppen ez a jelenség volt megfigyelhető: a médium egyszerre tartalmazza az üzeneteket és 

formálja azokat, saját magát is továbbítva bennük. 

Ez a jelenség nagymértékben hasonlít Umberto Eco McLuhan kritikájára, mely szerint 

McLuhan nem tesz különbséget a csatorna, a kód és az üzenet szemiotikai fogalmai 

között. Híres félreértés a „médium maga az üzenet” mcLuhani mottója447, mely nem 

semiotikai alapú kijelentés, hiába használa alapvetően ebből a tudományból származó 

fogalmakat. McLuhan számára a médium annyiban üzenet, amennyiben egy új médium 

megjelenése és elterjedése a világtörténelem szempontjából sokkal fontosabb, mint 

bármilyen egyedi tartalma ugyanannak a médiumnak. A nyomtatás feltalálása és 

elterjedése összehasonlíthatatlanul jobban megváltoztatta a világot (McLuhan a 

                                                 

445 (Panofsky, A művészettörténet mint humanista tudomány 1984, 266) 

446 (Kubler 1962) 

447 The medium is the message/massage/mass age, szójátéktól függően. Lásd: (Federman 2004) 
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nyomtatás soraiból származtatja a lineáris logika elterjedését és a professzionalizációt ) 

mint bármely valaha nyomtatott könyv egyedi tartalma.448 

További ilyen híres példa a fejlődő országokban sugárzott televízió vagy rádióadás nem 

önmagában, mint üres médium, hanem sajátos üzenetein keresztül értelmeződhet, ami az 

egyéni és nemzeti identitást, sőt magát az igazságot is formálja.  

Eco ezt a problémát a kannibál törzsfőnök nyakékével szemlélteti.449 Ami a törzs számára 

ékszer, vagy a hatalom jelképe, az tulajdonképpen egy óra, amit a nyugati kereskedőktől 

szereztek. Tehát az óra, mint médium nem tudja közvetíteni üzenetét, ami a pontos idő 

lenne, ami számlapjáról leolvasható. Ez azonban ellentmond McLuhan elméletének, aki 

az órát az Understanding Media egy külön fejezetében elemzi,450 mint az időmérés és 

ezzel együtt a világról alkotott képünk egyik alapvető metaforáját. (Hiszen Newton az 

egész univerzumot egy hatalmas óraműként képzelte el és Isten képe is megváltozott a 

fogalmánál fogva megismerhetetlen teremtőből órásmesterré, tulajdonképpen a 

legtökéletesebb mérnökké változott.451) Eco kritikájában azonban szándékosan 

                                                 

448 Érdemes megemlíteni, hogy Mitchell éppen McLuhan médium-világtörténeti sémájából vezeti le a 

vizualitás historikus fogalmát. Mcluhan előzményeként Walter Benjamint említi, aki ezt írja A műalkotás 

a technikai sokszorosíthatóság korában című művében: „A nagy történelmi korszakokon belül az emberi 

közösség létezésmódjának egészével együtt észlelési módja is megváltozik. Azt a módot és formát, ahogyan 

az emberi észlelés szerveződik – azt a közeget, amelyben az észlelés végbemegy -, nemcsak a természet 

határozza meg, hanem a történelem is.” (Benjamin 1969) Mitchell ezen felül megjegyzi, hohgy Benjamin 

nyilván a bécsi iskola – Riegl és Wickhoff – művészettörténeti nézeteit visszhangozza. (Mitchell, Mixing 

it Up: The Media, the Senses and Global Politics 2008, 38) 

449 (Eco, Travels in Hyper reality 1983, 138) 

450 (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964], 15. fejezet) 

451 Isten mint órásmester és kapcsolt fogalmai kapcsán McLuhan még tovább viszi a gondolatot, amikor a 

newtoni világkép ellen fellépő romantikus költőket is beveszi elemzésébe. Blake és Yeats versei éppen 

azt az állapotot siratják, aminek mindörökre vége lett a mechanikus óra feltalálásával: 

Locke sank into the swoon 

The garden died 

God took the spinning jenny 

Out of his side. 

    A kert természetessége (egyszerre az édenkert és az angolkert) véget ért, amennyiben az új ember magát 

specialistaként, gépként látja. Különösen fontos lesz ez a felfogás a szexualitás és a nemek közötti 

viszonyban, ahol a nő mint a férfilét speciális technológiai kiterjesztése jelenik meg. (McLuhan, 

Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964], Media hot and cold című fejezet) Ezen 
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összemossa a forma és a tartalom fogalmát, hiszen az órának a fogalma és nem egy adott 

óra fizikai megjelenése okozta a világkép változását, ami nyilvánvalóan nem ment végbe 

a törzsfőnök és körének gondolkodásában. Másrészt csak a megváltozott környezetre való 

tudatos reflexiókat fogadja el hatásként, ami követhetetlenné teszi azokat az esetleges 

externáliákat, amit az óra megjelenése okozhatott a törzs életében. 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy aa médiumok ilyesfajta 

totalitása és mindent átitató jellege nem merült fel a korábbi vizsgálatok során? McLuhan 

válasza szerint a médium ténylege kiterjesztésként,egyben érzéstelnítőként, bénítóként is 

működik.  

Bármely médium, azzal, hogy kiterjeszti az érzéket a teljes mezőre, 

megalkotja a szükséges feltételeket ugyanazon terület hipnotizálására. Ez 

megmagyarázza, miért nem volt soha egyetlen kultúra még utólagosan sem 

tudatában minden tekintetben a saját médiumainak.452 

McLuhan ezt a jelenséget nevez Narcissus narkózisnak.  

McLuhan szerint Narcissus története, azaz, hogy egy férfi annyira beleszeret saját 

tükörképébe, hogy nem hallja meg az őt hívó szót és visszhangokat, nem más, mint saját 

magunk kiterjesztésével szemben elfoglalt alaphelyzetünk.453 A médiumok mint 

kiterjesztések, saját elsődleges élményanyagukkal elfedik valós természetüket a 

befogadók illetve az alkotók elől. Ahogy az autó a láb kiterjesztése, de egyben a láb 

gyengítését is jelenti: a pedál használata ugyan szükséges feltétel, mégis sokkal kisebb 

igénybevétel, mint a járás, azaz az eredeti tevékenység. A telefon a fül kiterjesztése, de 

egyben el is szigeteli a fület a többi érzékszervtől: a látvány, tapintás, szaglás nem játszik 

szerepet a telefonos kommunikációban. 

Véleményem szerint nem McLuhan fogalmaival, hanem azok pontos megértésével van a 

probléma. Definíciói nem a klasszikus tudományos rendszert követik, hanem egy 

végtelen értelmező körben mozognak, ahol az új felfedezések folyamatosan felülírják a 

                                                 

felül érdemes megemlíteni a newtoni Isten/órásmester és Blake viszonyát feldolgozó művészettörténeti 

szöveget: (Földényi 2004) 

452 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: Any medium, by dilating sense to fill the whole field, creates the 

necessary conditions of hypnosis in that area. This explains why at no time has any culture been aware of 

the effect of its media on its overall association, not even retrospectively (McLuhan, Counterblast 1970, 

22-23) 

453 (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964], 51) 
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régieket. McLuhan saját magát mint felfedezőt definiálta, aki az ismeretlen terepen vág 

új ösvényeket, és mint ilyet, nem előre meghatározott tudományos metodológia hajtja, 

hanem a primér tudás és tapasztalásvágy. 

McLuhan  multilineáris attitűdje és definíciói 

McLuhan fogalmainak pontos megértésehez nem állnak rendelkezésre előre kötött 

értelmű, általánosan bevett definíciók. Ez nagyrészt McLuhan saját stílusából, és 

vizsgálódásának jellegéből fakad. Sparshott454 úgy jellemzi ezt az attitűdöt, mint a saját 

magával szembeni folyamatos kétértelműség helyzetét. Sohasem védi vagy határozza 

meg pontosan a pozícióját, de nem is igazán hagyja el azt a – ha nem is definiálható, de 

megsejthető – keretet, amin keresztül beszél. Az ellentmondások építőelemei nem egy 

folyamatosan fejlődő gondolatsor folyamatában bukkannak felszínre, hanem mélyen a 

rendszerben vannak elhelyezve már kezdetektől, ahol együttesen, akár egymással 

ellentétesen is hatnak. Sparshott még azt is kétségbe vonja, hogy McLuhan egyáltalán 

kutatna a szó tudományos értelmében455, hiszen a tényeket egyáltalán nem kezeli olyan 

megváltoztathatatlannak, mint amilyennek egy valódi kutatónak kéne tenni. Azzal, hogy 

McLuhan elutasítja a nyomtatás által meghatározott lineáris logikát és érvelési technikát, 

végső soron a megértés fogalmát is elveti, hiszen amit sem tényekkel, sem logikai 

állításokkal nem lehet alátámasztani, arra a megértés közkeletű tudományos fogalma sem 

használható. 

Az óra problémájával nagymértékben hasonló folyamat – tehát a médium problémájának 

egy határhelyzetben való láttatása – játszódott le McLuhan elemzésében456 Robert 

Theobald The Rich and The Poor457 című művében az Ausztráliai őslakosok és a 

misszionáriusok történetében. De amíg az óránál a fő kérdés a médium által közvetített 

tisztán információalapú üzenet értelmezhetősége, illetve egyáltalán minőségének 

felfoghatósága volt, itt, egy új anyagú eszköz elterjesztésével nem az információ, hanem 

az ahhoz való hozzáférés módja változik meg. 

                                                 

454 (Sparshott 1969, 149) 

455 Érdemes Sparshott listáját végigböngészni McLuhan ógörög fordításának hibáiról. (Sparshott 1969, 144) 

456 (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964], 23) 

457 (Theobald 1961) 
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Az őslakosok által használt jellegzetes munkaeszköz a kőbalta volt, amikor a nyugatiak 

olcsó fémbaltákkal látták el az egész törzset – tehát nem csak az addig kivételezettnek 

számító férfiakat – megbontották a teljes csoportszerveződést. A fémbalták hot médiuma 

felülírta és felrobbantotta a korábbi kötelékeket, olyan változást hozott az őslakók életébe, 

mint a pénz, a kerék vagy az írás. A fémbalta hot-médiumként való értelmezése 

kulcsfontosságú. Hiszen itt nyilvánvalóan nem a használati módjában, hanem a 

hozzáférési lehetőségekben teremt változást. A korábban speciális, csak a férfiak számára 

elérhető rangjelző eszközből mindenki számára nyitott médiummá változott, ami csak 

inverz hatásában válik láthatóvá. Azzal ugyanis, hogy mindenkinek hozzáférése volt a 

baltán keresztül a munkához is, és elméletben is lehetségessé vált, hogy egy férfi egy 

nőtől kérjen el egy munkaeszközt, tulajdonképpen összeomlott a férfiúi önbecsülés. A 

feudális/törzsi szerkezet nem tudott mit kezdeni a modern, uniformizált, könnyen és 

gyorsan reprodukálható új eszközökkel és felbomlott.458 Ennek pontosan az ellentéte 

játszódik le McLuhan szerint az elektromos áram (Európában a rádió, Amerikában a 

televízió) elterjedésével: ami visszaállította a törzsi állapotait az intenzív részvételnek, 

mert a tömegmédiában való részvétel ímmár nem követel meg valamilyen speciális tudást 

vagy nagy erőfeszítést, mint ahogy a latin nyelvű olvasás vagy egyáltalán az olvasás, 

hanem általános hozzáférést biztosít. Látszatra mind a két médium (a fémbalta és az 

elektronikus tömegmédiumok is) az információ vagy a munka elterjedését teszik 

lehetővé. A fémbalta olyan, mint a pénz, kerék vagy írás ebből a szempontból: gyorsítja 

a társadalmi eseményeket és ezen keresztül létrehozza a professzionalizációt. Ezzel 

szemben a tömegmédiumok egy alapvetően professzionalizált világban jelennek meg, és 

habár információelosztási rendszerük gyorsabb a régi médiumoknál, a társadalmi 

felhasználási módjuk más. McLuhan szavaival nem robbanásról, hanem berobbanásról459 

kéne beszélni. Az elektromos tömegmédiumok nagy sebességük mellett megváltoztatják 

az általános hozzáállást és egyenlő műsorszórásuk miatt csökentik a professzionalizációt, 

ami a törzsi hatások újraéledésével jár együtt.460 

A fogalmak által leírt jelenségek inverz hatása ismét előtérbe helyezi a használatuk 

problematikáját.  McLuhan szituacionista felfogása lehetetlenné teszi, hogy tudományos 

                                                 

458 (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964], 24 skk) 

459 Angolul érthető szójáték: explosion, implosion 

460 (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964], 23) 
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fogalomként kezeljük őket, inkább a helyzeteket, folyamatokat reflektáló metaforákként 

kell meghatározni, melyeknek adott jelentését nem tárgyuk, hanem az értelmező textus 

szövegkörnyezete adja.  

McLuhan maga is küszködik azzal a problémával, amikor az értelmezés elvileg lineáris 

rendszerét a valóság sokkal bonyolultabb, multidimenzionális interdependens 

struktúráira kell hangolnia. Ez egészen nyíltan jelenik meg, ironikus módon nem 

könyveiben, hanem egyik leghíresebb médiaszereplésében, Woody Allen Annie Hall-

jában. Amikor Allen előrángatja McLuhant – mint végső érvet – a sorban mögötte 

butaságokat beszélő, Columbia University-n tanító professzorral szemben. McLuhan a 

magyar fordítás szerint a következőket mondja: „Uram, én minden szavát hallottam. 

Maga tényleg nem ismeri a műveimet. Nem tudom honnan vette ezeket a szamárságokat 

és egyáltalán, hogy taníthat maga bármit is a Columbia Egyetemen?”  Ezzel szemben az 

angol szöveg utolsó mondata a következő: „You mean my whole fallacy is wrong.”.461 

Azaz: a teljes tévedésem hibás. McLuhan pontosan tisztában van saját fogalmi 

rendszerének a nehézségeivel és a leírás problémáival. 

 A problémát az Ó- és Újszövetséget kommentáló irodalomra vetíti vissza, ahol az Isten-

ember, Isten-világ, ember-szomszédja viszonyok egyszerre hatnak egymásra és 

következnek egymásból. Ebből következik az a körkörös mozgás, mely egy koncentrikus 

spirálba viszi a gondolkodást, ahol az üzenet vagy az igazság akár az első mondatokból 

kihámozható lenne, ha az értelmező képes volna rá.462 

Megan Mullen találóan jegyzi meg,463 hogy talán még magának McLuhannak is 

problémája lenne azzal, ha saját szövegeit kéne megértenie, már persze, ha nem ő írta 

volna. A szövegek mintha előre számítanának a lineáris gondolkodási rendszer 

megváltozására, ahogy az elektromos média rövid üzenetei átstrukturálják a teljes 

mentális rendszerünket. A kijelentései olyannyira direktek, határozottak és magabiztosak, 

                                                 

461A jelenet megtalálható az interneten, címe: https://www.youtube.com/watch?v=OpIYz8tfGjY. 

[2015.03.31] 

462 (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964], 25) 

463 (Mullen 2006, 374) 

https://www.youtube.com/watch?v=OpIYz8tfGjY
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hogy csak a végletes elutasítás vagy elfogadás mellett dönthet az olvasó, kreatív módon 

továbbvezetni a gondolatait lehetetlen.464 

A médium általános fogalmától (tehát mint az ember kiterjesztése) elválasztottan, de 

mégis abból következik McLuhan vitatott médiumtaxonómiája, melyet a hot/cool 

párosával szoktak jellemezni. 

Miközben egyéb gondolatai a mai napig folyamatos viták kereszttüzében állnak, elég csak 

a könyv és az olvasás kortárs kultúrában betöltött helyét vizsgáló szövegekre vagy a 

médium és az üzenet viszonyát taglaló kérdésekre utalni, a hot/cool/cold fogalmai 

eltűntek az élő tudományos diskurzusból, beleszáradtak a könyvbemutatók és 

összefoglalók kötelezően felmondandó fejezeteibe. Semmi sem szemlélteti jobban ezt a 

tendenciát, mint az a tény, hogy minden recenzió és elemzés pontosan ugyanazokat a 

példákat és egyszeri definíciót emeli paradigmává. 

Példaértékű Maróti Lajos hozzáállása a problémához:465 

McLuhan megkísérli továbbá a „médiumok” osztályozását: vannak „hideg”, 

és vannak „forró” közegek, az előbbire példa a tévé, az utóbbira a rádió, ez 

az osztályozás azonban nem kapcsolódik  saját definíciójához, s végül is 

komolytalan játszadozásnak hat – kritikusai nem is hagyják kihasználatlanul 

a felkínált lehetőséget, s alkatuktól függően füstölögnek vagy jókat 

humorizálnak e hideg-meleg közegek felett.  

A meg-nem-értés és az elutasítás hatja át az értelmezést, még az alapvető definíció is 

hiányzik, ami az olvasó számára érthetővé tenné, hogy Maróti McLuhan melyik 

szöveghelye szerint értelmezi a fogalompárt.  

Taylor recenziójában466 egyetlen rövid bekezdésben mutatja be a fogalmakat, a rádiót és 

a fényképet emelve ki, mint a hot médium alapeseteit. Ezekkel szembeállítja a televíziót, 

mint a  cool médiumok egyik reprezentánsát. Röviden összefoglalva a definíciót, a két 

típust mint felbontásproblémát tárgyalja, ahol az előbbi egyetlen érzékszerv nagy 

felbontású meghosszabbítása, míg az utóbbi hiányos információt továbbít, melyet a 

befogadónak kell saját magától kiegészítenie, így nagyobb részvételt igényel. A rövid 

                                                 

464 (Meyrowitz 1985, 21) 

465  Eredetileg: (Maróti 1971) idézi: (Halász 1985, 306-307) 

466 (Taylor 1966) 
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bekezdés utolsó mondata szerint erre a problémára később vissza fog térni a recenzens, 

de a szövegben többet nem fordulnak elő a hot/cool fogalmai. Azonban ennél is 

árulkodóbb az, hogy a bekezdés első mondatában hot és cold médiumról467 beszél, míg a 

televízió esetében a cool fogalmát használja468, a terminus megváltozása teljes mértékben 

reflektálatlan marad. 

Boulding469 a hot/cool ellentétében kizárólag a befogadói részvétel fogalmát tartja 

meghatározónak. Alapvető példája a rádió és a beszéd különbsége, ahogy az előbbinél a 

teljesen passzív befogadó folyamatos figyelemmel kell, hogy kövesse az elhangzó 

műsort, addig az utóbbinál lehetőség van a közbeszólásra, magyarázatra. Véleménye 

szerint az egydimenziós termodinamikai leírás szegényes, legalább 3 dimenzióban kéne 

elhelyezni a médiumokat, melyből pusztán az egyik lenne az előbbi tengely, amelyet 

Boulding az adott médium követelőzőségének minőségével jellemez, a második a 

médium hatóköre, míg a harmadik a sűrűsége. Kritikájában szorosan összekapcsolja a 

médiumok e jellemzőit a mcLuhan-i médiatörténettel, és annak fejlődési szakaszaival. Az 

adott történeti koroknak megfelelő médiumhasználat azonban kritikai éllel jelenik meg, 

a társadalmi kontextus determinálhatja az adott médium követelőzőségének jellegét. 

Boulding példái Mozart, szembeállítva Strindberggel, a reneszánsz festészet a modern 

festészettel, végül a nyomtatott lap a képpel. Kritikája azonban célt téveszt: a reneszánsz 

festészet egyáltalán nem olyan magától értetődő fogalom, mint amilyennek láttatni akarja, 

hanem a művészettörténet absztrakciója, mely önmagában több problémát vet fel, mint 

amennyit  megmagyarázna.  

Boulding recenziója azonban nem csak ebben az értelemben használja a hot/cool 

fogalompárosát. A TV/rádió összehasonlításban személyek is előkerülnek: Hitler és 

Roosevelt, mint a rádió médiumának megfelelő alakok, szembeállítva Kennedyvel, a 

televízió hősével. Ugyakkor ezek a történelmi alakok és jelenségek csak távolról egészítik 

ki a hot/cool fogalmait, mintha a médiatörténeti fejlődés egyes példái lennének egy másik 

                                                 

467 “Media may be described as either “hot” or “cold” according as they stimulate, respectively detachment 

or involvement. (Taylor 1966, 61) 

468 “By contrast, television is a cool medium.” Ugyanott. 

469 (Boulding 1967) A szöveg egy része megjelent magyarul is (Halász 1985)-ben. Az eredeti szövegben 

demandingness. Sándor Ágnes szakfordítása. A továbbiakben ezt az alakot használom, annak ellenére, hogy 

az eredetiben a megerőltetőség is benne van, a következő szembeállításoknál ez a fordítás jobban adja 

vissza az eredeti intenciót. 
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bekezdésből, és nem a médium kvalitatív tulajdonságait leíró fogalomkészlet abszolút 

kiterjesztései.  

Az Understanding Media fogalomhasználatából nyilvánvalóan következik, hogy a 

hot/cool nem csak médiumjellemzésre, hanem egyedi művek, individuumok jellemzésére 

is alkalmas. McLuhan Calvin Coolidge-t hozza fel példának, aki annyira titokban tartotta 

magánéletét, hogy a média és a közönség folyamatosan szükségét érezte, hogy kitöltse a 

hiányzó részeket. Így ragadt rá még életében a cool jelző. Coolidge-nek éppen az ellentéte 

volt F. D. R., aki sajátos hot személyiségével a rádió és a nyomtatott sajtó rivalizálását 

fokozta.470 

Nem csak a 60-as évekbeli értelmezők birkóztak meg nehezen a hot/cool fogalmaival. 

Dan Laughey 2007-es Key Themes in Media Theory471 című összefoglaló, ismertető 

munkájában sem kerül pontos kifejtésre, csupán a már unalomig ismert definíciót 

ismerteti a felbontás és a részvétel problémáiról. Teszi ezt annak ellenére, hogy explicit 

módon az ő értelmezésében is a  médium maga az üzenet, illetve a médiumok fejlődése, 

mint az emberiség története gondolatok tulajdonképpen ezen a taxonómián alapulnak.  

 A hot médiumok472 egyetlen érzék nagy felbontású kiterjesztései – írja McLuhan az 

Understanig Media Media hot and Cool című fejezétben473. Ez a mondat alapvetően azt 

sugallja, mintha a definíció a hot médium fogalmából problémamentesen indukálná a hot 

fogalmának a használatát. Ennek azonban ellentmond a meghatározást megelőző 

                                                 

470 (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964], 28) 

471 (Laughey 2007) 

472 A magyar nyelvű szakirodalomnak további nehézségeket okoz, hogy az eredeti angol fogalmakra 

nincsenek megfelelő magyar fordítások. Habár a cool kétségkívül jelent hűvöst is, az angol kifejezés 

jelentésbokra ennél sokkal tágabb. Egyaránt jelentheti azt, hogy: hűvös, friss, langyos, nyugodt, 

hidegvérű, közömbös, kimért, lagymatag, fesztelen, szókimondó, szemtelen, flegma. A hot pontos 

visszaadása is hasonló problémákba ütközik, hiszen jelenthet: forró, meleg, heves, féktelen, szilaj, 

hirtelen, indulatos, lelkes, tüzes, szenvedélyes, ádáz, bősz, csípős, friss, új, élénk, rikító. McLuhan 

kifejezetten nyelvtudatos, szójátékokra, nyelvi leleményre épített szövegei esetében veszélyes 

vállalkozásnak tűnik, hogy két központi fogalmát ekkora egyszerűsítéssel kezeljük. Habár mindkét 

fogalomban tagadhatatlanul benne van a termodinamikai jelentés, ez távolról sem jelenti azt, hogy 

megfelelő fordítás lenne a television is cool mondatrészt a televízió hűvös-nek visszaadni.Egyedülálló 

a magyar nyelvű McLuhan irodalomban Hauser Arnold, aki hiányosnak fordítja a cool fogalmát. (Halász 

1985, 349) 

473 (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964]) 
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bekezdés, amelyben McLuhan Curt Sachs World History of Dance című munkáját idézi, 

a keringő elterjedéséről, melyet igazságának, egyszerűségének, természetközelségének 

köszönhetett. Ezt azonban már nagyon nehéz belátnunk a jazz-korszakból, ahonnan a 

megváltozott mediális környezet miatt nem látszik, ez az eredetileg forró, bomlasztó 

kifejezésmód, mely áttörte a feudális határokat és az udvari normákat.474 A hot ebben az 

esetben nem a táncra, mint önmagában vett médiumra, hanem annak csak egy speciális, 

történelmileg-társadalmilag pontosan meghatározható esetére vonatkozik.  

A probléma még egyszer előjön a fejezet folyamán, a balett hot-tá válásának egy speciális 

eseteként, amikor a balerinák elkezdtek a lábujjukon táncolni. Ezzel a balett egy új 

spirituális szintet ért el, ugyanakkor kiszorultak a férfitáncosok. McLuhan szerint ez a 

folyamat tipikus hot mediális folyamat, hiszen egy hot médium mindig kevesebb 

részvételi lehetőséget ad, mint egy cool. A magas definíció által megkövetelt 

specializáció azonban az élet minden területén kifejti a hatását, ahogy a balerina szerepet 

a nőkre szabta, úgy alakított ki egyéb rájuk illesztett munkalehetőségeket az egész 

társadalmon belül.  

A speciális táncfajták egyedi jellege miatt lehetséges, hogy a charleston-t elfogadják a 

Szovjetunióban, míg a twist abszolút tiltás alá esik. Ez utóbbi cool, abban az értelemben, 

hogy a táncosnak fel kell oldódnia a mozdulatokban, teljes mértékben részt kell benne 

vennie, tehát az egyéni szabadságnak a veszélyes kifejezése, míg a charleston mechanikus 

bábut imitáló lépései egy olyan avantgárd formának tűnnek, ami a szovjet-uralom 

céljainak alapvetően megfelelnek.475 Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a 

teljesen különböző mediális környezetet és klímát jelentő nyugaton is ugyanilyen 

jelentéssel bírnak. 

McLuhan számára a folyamatos hot mediális közeg olyan specializációs és intenzív 

befolyás alá kényszerítette a nyugai világot, ami az egyes egyének számára már 

elviselhetetlen, ezért a felettes én vagy a cenzor feladata, hogy cool-lá, megélhetővé tegye 

a folyamatokat. Enélkül a folyamat nélkül csak pánik-gombokat nyomogató rokkantak 

lennénk, akik képtelenek megbirkózni a világ történéseivel. Ugyanakkor a cenzor néha 

túl erős és szó szerint szellemi hullamerevséget kényszerít az egyes emberekre. 

                                                 

474 (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964], 22) 

475 (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964], 30) 
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A hot és a cool azonban egyes emberek jelzője is lehet. Boulding recenziója476 kapcsán 

már érintőlegesen előkerült a televízió és a rádió médiumának megfelelő alakok 

problémája. A televízió cool közege nem ad megfelelő környezetet a pontosan definiált 

személyiségjegyeket felvonultató személyekhez: 

Bárki, akinek a megjelenése erősen leleplezi az életben betöltött státusát és 

szerepét, rossz a tévében. Bárki, aki olyan, mintha tanító, orvos, üzletember 

vagy még egy tuca más lehetne egyszerre, jó a tévében. Ha a mutatott személy 

osztályozhatónak látszik, mint amilyennek Nixon látszott, a tévénéző semmit 

sem tölthet bele. Kellemetlenül érzi magát az illető tévéképével. 

Kényelmetlenül jegyzi meg: „van valami a fickóban, ami nincs rendben.”477 

A bemutatott példákon jól látszik, hogy sem a hot, sem a cool fogalmát nem lehet pontos, 

tudományos definícióba sűríteni. Használati területük és értelmezési keretük is túlzottan 

tág. Egyszerre mozgatják a termodinamikai tételek összes jelentését: a 

hőmérsékletváltást, mint primér jelentést, a nyomásváltozást, mint a jelek sűrűségének a 

jellemzését, és a rendszeren végzett munka, mint a befogadói hozzáállás bemutatását. A 

három definíció azonban mégsem alkot egységes egészet, mindig egy sajátos 

önértelmezés mentén kapcsolódnak a kontextushoz. 

A hot/cool ellentétpár ezért a hármas kiterjedés miatt nem alkot egészet. Sparshott478 

szerint a fogalompárok elrendezésének lehetséges módozatai közül (örök, megoldhatatlan 

konfliktusban állnak, a konfliktus megoldása maga a világtörténelem, az egyik 

oldal  győzelme a másik felett stb.) McLuhan egész egyszerűen nem dönt, ez 

rendszerének önreflektálatlan jelleget kölcsönöz, ami azonban megőriz valamit a 

gondolat eredeti komplexitásából.  

A három dimenzió felismerése azonban megváltoztatja a helyzetet: hiszen a dialektikus 

párt szó szerint kinyitja egy új vegyértékkel, ami újabb értelmezéseket enged meg. Újabb 

köröket generál, amik a feltérképező gondolat előtt sose fognak rendszerré kristályosodni. 

                                                 

476 (Boulding 1967) 

477 (Halász 1985, 388) 

478 (Sparshott 1969, 143) 
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A hot/cool fogalmai abban az értelemben metaforák, ahogy Umberto Eco fogalmazta 

meg: a véges számosságú jelekből (jelen esetben tulajdonságot leíró szakszóból) végtelen 

jelentést előállítani képes beszélő eszközei: 

A képzelet nem lenne képes a metafora kitalálására – vagy felismerésére -, ha 

a kultúra a globális szemantikai rendszer lehetséges struktúrájának 

formájában nem adná meg számára az önkényesen megállapított érintkezések 

felszín alatti hálóját. A képzelet egyébként olyan ítélőképesség, amely sietve 

járja be a szemantikai labirintus ösvényeit, s e sietség közben elveszti szilárd 

struktúrájának az irányát. A teremtő képzelet csak azért képes vakmerő 

mutatványokra, mert egy olyan „bordásfal” tartja fenn, amely egymásra 

helyezett korlátainak hálózata segítségével kijelöli mozdulatait.479 

Eco metaforológiájában a bordásfal a nyelv. Azonban ha kicseréljük ezt a terminust a 

média fogalmára, McLuhan egyik legnagyobb ellenfele mintha éppen a torontói 

professzor elméletét jellemezné. 

Mint Eco kritikájában is látható, McLuhan szövegei nem a bennük rejlő igazság miatt, 

hanem sajátos módszertanuk miatt vannak segítségünkre a művészettörténet médiumként 

való meghatározásakor. „A médium maga az üzenet” gondolata csak abban az esetben 

értelmezhető, ha elvetjük a klasszikus szemiotika médium képét, azaz nem egy önálló, 

külső hatásoktól mentes csatornaként fogjuk fel azt, hanem helyette minden médiumot 

kontextusában, gyakran másik médiumokba csomagolva látunk meg. A hot/cool 

fogalmai, mint láthattuk nem az absztrakt információsűrűséget leíró fogalmak, hanem 

folyamatosan a befogadó/médium/kontextus hármasában mozognak. Ahogy a médium 

relatív definíciójánál láttuk, a rákérdezés fókusza az, ami végül meghatározó lesz. 

A művészettörténet és a médiumelméletek tanulságai 

Folyamatosan szem előtt tartva McLuhan fogalmainak változákonyságát, ímmár 

pontosan érthetővé válik, miért viselkedik médiumként a művészettörténet. Az emberi 

tudat kiterjesztéseként funkcionál, (tudás- és intézményhalmazként) mely lehetővé teszi 

az elmúlt korok vizuális alkotásainak és a róluk szóló információknak a befogadását és 

                                                 

479 (Eco, A metafora szemantikája 1976, 340) 
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rendszerezését. A művészettörténeti állítások csak a művészettörténeten belül 

értelmezhetőek, ugyanakkor egyben értelmezési keretet szolgáltatnak minden más 

művészettörténeti állítás értelmezéséhez. Az üzenet azonban nem csak passzív 

információcsomag, aktívan formálja a befogadót amennyiben irányítja vizuális élményeit 

és értelmezési kereteket állít fel.480 

A művészettörténet megértése szempontjából McLuhan kiterjesztés-alapú definíció 

mellett fontos még egyszer felidézni a Narcissos effektet. Ha a médiumok tényleg 

értéstelenítőként és bénító elemként hatnak a befogadóra, hogyan jelentkezik ez a 

művészettörténetben? Mit bénít le a művészettörténet? Állításom szerint a 

művészettörténet Narcissos effektusa a tudomány objektív ideológiájában és 

személytelen attitűdjében lelhető fel. A formalizált kijelentések és módszerek, melyek 

lehetővé teszik az információ-átadást, egyben le is szűkítik az artikulálható problémák 

körét. A művészettörténet elaltatja a befogadó szubjektív vizuális élményeit és 

tapasztalatait, cserébe hozzáférést kínál a saját maga által eddig összeállított tudás-

halmazhoz. McLuhan állítása szerint a médiumok belülről nem megérthetőek, csakis 

valamilyen összehasonlítás során válik nyilvánvalóvá. 

Egy hibrid, vagy két média találkozása az igazság pillanata és a 

kinyilatkoztatás, melyből az új forma születik. A két párhuzamos médium 

megtart minket a formák közötti frontvonalon, és kilendít bennünket a 

Narcissus Narkózisból. 481 

Mitchell A képi fordulatban Panofsky és Althusser között egy felismerési jelenetet 

rendezett, hogy kölcsönösen a másikban felismerhetővé váljon az ideológia és az 

ikonológia. Althusser szubjektumképző ideológia-fogalma és a művészettörténeti példák 

összeolvasása lehetővé tették, hogy a tudomány elfedő ideológiája és a Narcissos hatás 

ellenére sikerüljön egy töréspontból, az egyedi vizuális élmények artikulációja felől, az 

egész művészettörténetre rálátni. 

                                                 

480 Lásd: Az értelemtulajdonítás hatásai című fejezetet. 

481 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: The hybrid or the meeting of two media is a moment of truth and 

revelation from which new form is born. For the parallel between two media holds us on the frontiers 

between forms that snap us out of the Narcissus-narcosis. (McLuhan, Understanding Media - The 

Extensions of Man 1994 [1964], 177) 
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A művészettörténet további mediális tulajdonságainak a feltérképezéséhez és a koncepció 

tarthatóságának a vizsgálataához – McLuhan gondolatainak flexibilitását folyton szem 

előtt tartva – érdemes megvizsgálni Mitchell 10 állítását a médiumokról482, és értelmezési 

lehetőségeiket a művészettörténetre vonatkoztatva.  

Az első három kijelentés nem tartalmaz sok újdonságot a korábbiakhoz képest: az, hogy 

a modern médiumok gyakran megismétlik a régi médiumok működési elvét mielőtt 

kialakítanák saját helyüket a társadalomban, nem revelatív állítás. Már McLuhan is 

állította, hogy minden médium tartalma egy másik médium,483 amennyiben az új mindig 

először a régi képében jelenik meg. Így lett a mozi a színház folytatója (képszínház) a 

televízió a mozié (házimozi) vagy a mobiltelefon a telefoné, habár funkciójában már 

egyáltalán nem a klasszikus telefonálás az irányadó484. Ugyanúgy igaz a 

művészettörténetre is, amennyiben soha nem lehet kijelölni az első művészettörténészt, 

Winkelmann, Vasari, id. Plinius: mindig az adott értelmező historiográfustól függ, hogy 

hova helyezi a kezdőpontot. Ezzel együtt a régi módszerek is továbbélnek: ahogy a 

paradigma fejezetben láttuk, a szerző halála teoretikus megfontolása nem tette 

lehetetlenné a művészéletrajzot, továbbra is születnek monográfiák és a 

feminista/posztkolonialista kritika sem változtatta meg teljesen a nagy metanarratívákat. 

Külön problémát jelent ugyanakkor, hogy a művészettörténeti elbeszélés kezdetét hogyan 

és miként tudja az adott szöveg elhelyezni. David Carrier állítása szerint a 

művészettörténet ebből a szempontból irodalmi struktúrákat használ és a szövegek első 

mondatait olyan eszköztárral kell olvasnunk, mint a nagyregények nyitásait.485 A nyitás 

ugyanakkor egyben az adott kor vagy történet kezdőpontja is, ahol minden 

művészettörténész szembesül ugyanazzal a sokkal, mint amivel a historiográfus: meddig 

kell visszamennie az időben az előzmények bemutatásában? 

Az új médiumok által kiváltott sokk is ismert a művészettörténetben, elég arra a szellemi 

izgalomra gondolni, amit Warburg 1912-es a X. nemzetközi művészettörténeti 

konferencián Rómában előadott gondolatainak az utóélete okozott. Azt, hogy a médium 

                                                 

482 (Mitchell, Addressing Media 2008, 10-15) 

483 (McLuhan, Address at Vision 1997, 210)210 

484 (Geser 2004) 

485 (Carrier, Writing about Visual Art 2003, 31-59) 
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egyszerre rendszer és környezet, már láttuk. Pontosan ez a felismerés vezetett a 

médiumok és ezen keresztül a művészettörténet relatív meghatározásához.  

A negyedik állítás szerint mindig van valami a médiumon kívül. Ez a kijelentés éles 

ellentétben áll a korábbi, derridai kijelentéssel, miszerint nincsen semmi a szövegen kívül. 

A két ellentmondó állítást a dinamikusan elképzelt médium-fogalom tudja feloldani. A 

médium ugyanis folyamatosan bővül és kijjebb tolja a határait: a rajta kívül álló 

jelenségek belülről nem, csak a fókusz változásával címezhetőek meg: ezáltal viszont 

maga a médium is megváltozik. A művészettörténetben több ilyen példát is lehet találni: 

az új részletek felismerése486, vagy a módszertan bővülése is ehhez hasonló, addigi 

tudományon kívüli eredményeket mutatott be a művészettörténetben.487 Minden bővülés 

azonban egyszerre a megmutatása is annak, hogy eddig láthatatlan vagy éppen 

artikulálhatatlan részek voltak a művészettörténészek előtt. A folyamatos egészséges 

gyanakvás menthet csak meg a metanarratívák csábításától.488 Ezzel jár együtt az is, amit 

az 5. állítás kifejez: miszerint minden médium kevert médium. A művészettörténet is az, 

amennyiben folyamatosan visszautal más tudományágakra (történelem, esztétika, 

műkritika) és a kép és szöveg saját, interdependeciális egységében mutatkozik meg. A 

hatodik állítás a médiumokat az emberi szellemhez kapcsolja, amennyiben az csak a 

médiumok használatával képes sajátos értékeik artikulációjára. A 7. kijelentés nem más, 

mint a képek értékének és értékmérő erejének az elismerése. Ezek a képek azonban nem 

különállóan, függetlenül léteznek, hanem saját környezetükhöz folyamatosan idomulnak. 

A képek megváltoznak attól függően, hogy milyen szöveges környezetbe kerülnek: más, 

amikor egy nagy stílustörténeti áttekintés mint egy sajátos kor és hely példájaként említ 

egy festményt, vagy mint amikor egy feminista nézőpontból a nők tárgyiasításának a 

példájaként szerepel. Mitchell szerint a képek úgy helyezkednek el a médiumokban, 

ahogy az élőlények a környezetükben.489 A kilencedik állítás szerint a médiumok 

                                                 

486 Példának lásd: (Arasse, Festménytörténetek 2007, Részletek a festészetben) 

487 Erre jó példa Warburg korábban már említett előadása a Palazzo Schifanoia-ról, mely az ikonológiai 

módszertannal a művészettörténet teljesen új területeit nyitotta meg. 

488 Módszertanilag tehát parallel A képi fordulattal. (Mitchell, A képi fordulat 2008) 

489 Ez a gondolat nyilvánvaló visszautalás Mitchell korábbi könyvére: What do Pictures Want? Ebben veti 

fel azt a problémát is, hogy az élet nem definiálható egységesen, így a képek akaratára való rákérdezés nem 

feltétlenül jelent logikai hibát, csak megengedhető animizmust. Lásd: (Mitchell, What do Pictures Want? 

2005, 42) 
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totalitása nem címezhető meg pontosan – ezt láttuk is az abszolút vonatkozásban – ahogy 

a művészettörténet sem definiálható végérvényesen általános módszertani vagy 

paradigmatikus megközelítéssel. A tizedik állítás ezzel ellentétben éppen azt mondja ki, 

hogy ennek ellenére pontos meghatározás csak a médiumokon keresztül valósulhat meg. 

Ahogy a művészettörténet relatív médiumjellegéből következhet csak definíció. 
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A médiumként értett művészettörténet tulajdonságairól 

A művészettörténet médiumjellege és az ideológiaként leleplezett ikonológia együtt egy 

újfajta megvilágításba helyezi a tudományt. A médiumok nem csak üzenetet 

közvetítenek, hanem csatornázzák és formálják is azokat, azaz sajátos átviteli 

képességeiknek megfelelő módon alakítják át őket.  

A beépített anakornizmus 

A művészettörténet sem kivétel. Láttunk már példát arra, hogy hogyan képes bizonyos 

részleteket elrejteni (Tiziano urbinoi Vénuszának a mozdulata, Krisztus nemiségének az 

ábrázolásai) illetve másokat felerősíteni (Genti oltár főalakjának attribúciói). Ezzel egy 

időben a puszta leírásnál, az ekhprasisnál is döntően befolyásolni tudja a befogadót. 

Ennek első – és mára már nyíltan kritika tárgyává tett – esete, amikor a művészettörténész 

első látásra tiszta stílus-összehasonlításokat tesz, ugyanakkor állításaiban benne rejlik 

formatanának prekoncepcionalizáltsága: 

A művészek ugyanúgy látják a saját művészetüket, ahogy kortársaik, 

művészettörténészek a régi művészetet. Árulkodó jele ennek például, ahogyan 

az akkoriban [századforduló] írt művészettörténeti munkák még a késő antik 

művészet jellemzésére is az „impresszionizmus” vagy az „optikai 

szubjektivizmus” fogalmát használták. Az ellentmondás, hogy a modern 

művészettudomány energiáit rendre a régi művészetekre fordította, mégis 

fennáll. 490  

Ugyanez a helyzet, amikor egy leírás egy templomteret logikus felépítésűnek nevez491, 

akárcsak a tiszta leírás szintjén. A „logikus” kifejezés mint ítélet ugyanis ugyanúgy 

térhez, időhöz és kultúrához kötődik akárcsak az impresszionizmus. Nyíltan rávilágít már 

leíró fogalmaink problémájára Daniel Arasse Az anakronizmus szerencséje és 

balszerencséje című szövegében:492 

                                                 

490 Vesd össze: (Belting, A művészettörténet vége 2006, 50) 

491 Lásd: (Marosi, A romanika Magyarországon 2013, 112) 

492 (Arasse, Festménytörténetek 2007, Az anakronizmus szerencséje és balszerencséje) 
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Szerintem súlyos anakronizmus realizmusról beszélni a Courbet előtti 

festészetben. A realizmus fogalma csak a XIX. század közepén jelent meg a 

francia nyelvben – a realizmust elsőként Platón határozta meg ideatanában. 

1855-ben Courbet saját elmélete alapján világosan kifejtette, hogy mit ért 

realizmus fogalmán, jól meghatározott tartalommal vetette meg az alapját 

annak, hogy a művészettörténetben alkalmazhatóvá váljon a realizmus 

kifejezés. […] Számos művészettörténeti könyvben írtak Giotto realizmusáról, 

de akik ilyesmiket állítanak, véleményem szerint nem értik Giotto festészetét. 

Giottot kétségkívül érdekelte a valóság, meg volt róla a maga elképzelése, 

másként akarta ábrázolni, mint Duccio vagy Cimabue. Da az ő festészete nem 

realista, vagy akkor nem érthetnénk meg, hogy Courbet miért nevezte magát 

realistának és miért volt büszke rá.493 

Ennél is árnyaltabb összefüggést állapított meg a leírások szintjén David Carrier. Állítása 

szerint a leírásra használt fogalmak mindig csak a másik műtárgyhoz képest nyerik el a 

jelentésüket. Piero della Francesca Krisztus ostorozása című képét retorikaellenesnek 

mondani, vagy kiemelni a nyers erőszakot Goya Május harmadika című képén egy belső 

összehasonlítás után lesz csak értelmes és csak azon megfigyelők számára lesz 

értelmezhető, aki ezt a műveletet el is végzi.494 Carrier ezzel visszautal a stílus 

fogalmának kétféle (abszolút/relatív) értelmezésére és a fogalomank a használhatóságára. 

A leírás és a műtárgy 

Michael Ann Holly Wölfflin szövegeit elemezte a leírások és a használt terminológia 

szintjén. Megállapítása szerint Wölfflinnél nem csak a kijelentés denotatív jelentése, 

hanem annak hogyanja és stílusa is nagymértékben jelentéshordozó. Szövegeinek 

inkonzisztenciája éppen történelmi tudatosságára vezethető vissza.495 Holly technikája, 

hogy a műtárgyakat saját tudománytörténetben elfoglalt helyzetükkel veti össze és így az 

egymást keresztező állításokból képes rámutatni a művészettörténeti leírás belső 

intencionalitására. Ahhoz, hogy ezt megtegye, két ellentétes kutatói beállítottságú, de 

                                                 

493 (Arasse, Festménytörténetek 2007, 179) 

494 (Carrier, Writing about Visual Art 2003, 13) 

495 (Holly, Wölfflin and the imagining of the baroque 1994, 349) 
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korban közel álló művészettörténészre van szüksége: Wölfflin párjaként 

természetszerűleg kínálkozik Burckhardt, aki klasszicizmusával és kultúrtörténeti 

alapállásával nagyszerű ellenpéldát jelent, melyet didaktikus, kontúrozási célokra lehet 

felhasználni. 

Holly szerint: 

Nagy általánosságban az érdekel, hogy a műalkotás hogyan tételeződik saját 

historiográfiájának szintaktikai előképeként, és azt hiszem, hogy a jól ismert 

munkái Wölfflinnek és Jacob Burckhardtnak ennek a folyamatnak érdekes 

működő példáit mutatják. Ahogy Wölfflin a témám, ugyanúgy az ellentéte is, 

nem csak Burckhardt kontextualista és Wölffli formalista művészettörténete, 

de a reneszenánsz és a barokk közötti ellentét is, ahogy mind a kettő története 

belefoglaltatik a reneszánsz és a barokk tudománytörténeti szembenállásba. 

Ez a szöveg azoknak a retorikai kapcsolati lehetőségeinek egy vizsgálata, 

melyek egy adott stíluskorszakból való műalkotások formai kompozíciói és a 

róluk oly meggyőző módón szóló „klasszikus szövegek” között található.496 

Holly a két művészettörténész alapállását a klasszicizmushoz való viszonyukon keresztül 

fogja meg. Burckhard számára a klasszicizmus örök érték és megmásíthatatlan ideál, 

mely saját magában áll. Ezzel egyidőben történelmileg zárt is: a quattrocento világa nem 

visszahozható és nem helyreállítható. A művészettörténész nem tehet mást, mint hogy 

kívülről rámutat erre a világra. Ezel szemben Wölfflin számára a klasszikus folyamatosan 

mozgásban van és az idődimenzió dinamikusságát hangsúlyozza. A klasszikus valamiből 

kialakult és bizonyos formáknak át fogja adni a helyét, amennyiben a kialakult arányok 

megbomlanak és átrendeződnek, ebből a szempontból Holly szerint Wölfflin mélyen 

                                                 

496 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: „I am interested generally in the way works of art might be 

constructed as syntactical prefigurations of their own historiographic response, and I think the well-known 

works of both Wölfflin and Jacob Burckhardt offer intriguing examples of thet process at work. Linke 

Wölfflin’s, my subject is also one of contrasts: not just between Burckhardt’s contextualist and Wölfflin’s 

formalist history of art, but also between renaissance and baroque art as each of their stories becomes 

emplotted in the confrontation between Renaissance and baroque historiography. This essay is an inquiry 

into the possibilities of rhetorical correspondances between the formal compositions of art works from a 

stylistic period and the compositional configurations of the „classic” texts that have spoken so persuasively 

about them.” (Holly, Wölfflin and the imagining of the baroque 1994, 350) 
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adósa Hegel történelemfogalmának. A wölfflini történelmi csúcspont, a lehető 

legszigorúbban értelmezett cinquecento (1500-1520) csak a másikból, a barokkból 

érthető meg.497 Holly idézi Wölfflint, aki szerint a barokk nem más, mint a folyamatos 

változás művészete, ami sohasem ad nyugalmat, csak feszültséget és nyugtalanságot. Ezt 

az alapállást vetíti ki Marshall Brown tanulmányán keresztül Wölfflin 

művészettörténetére.498 Brown meglehetősen radikális Wölfflin-olvasata szerint a 

klasszikus nem létezik, mert csak önmagán túlfordulva, a barokkhoz való viszonylatában 

képes magát megmutatni és megragadni. A klasszikus maga a barokk, amennyiben csak 

annak változásain keresztül mutatható be. 

Ezzel Holly a Burckhardt Wölfflin párosból egy dialektikus párt alkot, amennyiben a 

statikus/dinamikus, klasszikus/barokk jelzőket nem csak a műalkotásokra, hanem a 

művészettörténészek szövegeire is vonatkoztatja. Habár korábbi tanulmányaiban 

Burckhardt múlthoz való viszonyát már elemezte499 itt újra előtérbe kell hoznia annak 

ellenére, hogy a tanulmány célja Wölfflin megértése. Burckhardt elmélete szolgáltatja 

ugyanis azt a klasszikus alapot, amire fel lehet építeni Wölfflin ellentétként felfogott 

alakját. Az összehasonlítás alapja Raffaello Athéni iskola című műve. Erről Burckhardt 

szövege – Holly leírása szerint – klasszikus, a szimmetriát, nyugodtságot és a 

változatosságot hangsúlyozza.500 Ezzel szemben Wölfflin leírása501, habár nem kerülheti 

el a szimmetriát és a zárt formák, illetve a tektonikusság hangsúlyozását – hiszen éppen 

ezen fogalmak által választotta ketté a barokkot és a reneszánszot – mégis inkább egy 

összenyomott rugóra emlékeztet, mely kitörni készül502: polifónia, gazdagság, 

aszimmetria, invenció a fő szavai, ezeknek a dinamikus jellege járja át az egész leírást. 

Holly joggal állítja, hogy a barokk dinamikája tér itt vissza a reneszánszba és Wölfflin 

retrospektíve olvassa Raffaello klasszicizmusát a barokkhoz képest.503 Ez a retrospekció 

azonban nem egyszerűen történelmi olvasat, azaz a reneszánsz a barokk felé tartó 

                                                 

497 (Holly, Wölfflin and the imagining of the baroque 1994, 353) 

498 (Brown 1982) Idézi (Holly, Wölfflin and the imagining of the baroque 1994, 20. jegyzet) 

499 Érdemes összevetni: (Holly, Burckhardt and the Ideology of the Past 1988) és (Holly, Past Looking 

1990) 

500 A Holly által idézett szöveg: (Burckhardt 1908, 151) 

501 A Holly által idézett szöveg: (Wölfflin 1961, 93-96) 

502 (Holly, Wölfflin and the imagining of the baroque 1994, 356)356. o.  

503 (Holly, Wölfflin and the imagining of the baroque 1994, 357)357. o.  
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történelmi fejlődése, hanem a szavak dinamikájának a szintjén megjelenő változás. 

Wölfflin nyelvezete a leírásban tudatos művészettörténeti alapállás következménye, 

amely azonban a leírásokban önmagukban csak explicit és nem implicit formában jelenik 

meg.  

A részletek problémája 

A műtárgy leírása és a részletek kiemelése azonos, a művészettörténet megvilágító 

erejének a dinamizmusán alapul. Míg Holly a leírások átfogó elemzésével mutatta fel a 

művészettörténet médium jellegét, addig Daniel Arasse életművének egy jelentős része 

nyugszik a részletek vizsgálatán és ezek láthatóvá tételén.504 Egy a vágy tárgyáról, azaz 

a festészetről és ezen belül is a tükör problémájáról írt szövegében azonban van egy rövid 

exkurzus, ami a részletek megmutatása és művészettörténeti artikulálása valamint az 

anakronizmus felől is pontosan értelmezhető: 

A szeplőtelen fogantatás505[38. ábra] Szűz Máriát ábrázolja, aki, mint tudjuk, 

folt nélkül fogant. Mária jelképei: a torony, a zárt kert és a folt nélküli tükör. 

Garofalo festményének aprócska tükre messziről magához vonzza a 

tekintetem egy kis fehér folttal, amely arra szolgál, hogy jelezze a tükröt. 

Valójában ez egy nyilvánvaló álfolt, ikonográfiailag egyértelműen a 

fényvisszaverő tárgyat, vagyis egy tükröt jelez. Miután egész közel mentem a 

képhez, hetven centiméterre megközelítettem a festményt, egy másik, 

homályos foltot is észrevettem. A kis, ovális tükör sötétebb részében egy 

portré tűnt elő – egy nagyon nyugodt arc nézett vissza rám. A festmény 1535 

körül készült, és azóta ez az arc néz vissza a tükörből, anélkül, hogy bárki is 

észrevette volna. Fotókat készítettem róla. Rögtön arra gondol az ember, 

hogy Garofalo önarcképét látja, de van valami botrányos egy festő 

eljárásában, ha ilyesmit helyez el a Szent Szűz fénytelen tükrében. 

Szentségtörés, különösen a nagyon ájtatos Garofalo részéről. Nagyon boldog 

voltam, mert a Brera Múzeum egyetlen művészettörténész munkatársa sem 

vette észre ezt a portrét, de legjobban az lepett meg, hogy Garofalo 

                                                 

504 Vesd össze: (Arasse, Le détail – pour une histoire rapproché de la peinture 1992) 

505 Benvenuto Trisi Garofalo Milánóban, a Pinacoteca di Brera-ban őrzött művéről van szó.  
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szándékosan úgy festette meg, hogy ne is lássák. Ma közelről 

megcsodálhatjuk Szeplőtelen fogantatás című festményét a brerai képtárban, 

ám a kép eredetileg a ferrarai Szent Bernát kolostor apácáinak, a templomuk 

elzárt részébe készült. Csakhogy az apácák nem misézhettek, ezért nem 

mehettek közel az oltárhoz, tehát nem láthatták közelről a portrét.506 

 

38. ábra Benvenuto Garofalo: Szeplőtelen fogantatás, 1530, Pinacoteca di Brera, Milánó 

A közelség és a távolság itt ugyanolyan probléma tárgya lesz, mint Rényi 

hermeneutikájában, ugyanakkor fellép egy teljesen új, történelmi reflexió is: a modern 

néző nem biztos, hogy észreveszi a portrét, de a műtárgy megváltozott befogadási 

környezete miatt (múzeumban függ és nem oltárképként funkcionál) legalább a 

lehetősége megvan rá. Ahogy erre Arasse szövege is utal, erre az egykori apácáknak nem 

is lehetett lehetősége. A múzeum által nyújtott közelség (Arasse számára a közönség 

számára zárt múzeumban bolyongó művészettörténész a példa507) ugyanis egy olyan új, 

anakronisztikus kapcsolatot épít ki a képpel, ami csak a festőnek volt a sajátja, a nézőknek 

                                                 

506 (Arasse, Festménytörténetek 2007, 264) 

507 (Arasse, Festménytörténetek 2007, 214) 
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nem. Ezért a részletek előtérbe 

hozása és nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tételük nem 

autentikus, nem az eredeti 

helyreállítása, hanem egy új 

jelentés és társadalmi kontextus 

konstruálása.508 

 Ugyanakkor a részletek 

felfedezése nem 

szükségszerűen kell, hogy 

általános művészetelméleti 

keretbe torkolljon, rejtett 

ikonográfiai kapcsolatok 

felismeréséhez is vezethet. 

Antonello da Messina drezdai 

Szent Sebestyénének [39. ábra] 

a köldökében egy szem 

található. Arasse maga vallja 

be, hogy nem in situ, hanem a 

fotográfiai reprodukció 

nézegetése közben talált rá a 

meglehetősen szokatlan 

ikonográfiai elemre, amely 

utána továbbvezette, hogy egy 

egész sor szemet találjon 

köldökökben Crivellitől a XVI. 

századi flamandokig. A 

felfedezés, legyen mégoly 

anakronisztikus is (Messina a fényképezőgép részletmegmutató képességére biztosan 

nem apellálhatott festés közben) művészettörténeti kapcsolatokat, és egymást megerősítő 

                                                 

508 (Arasse, Festménytörténetek 2007, 213) 

39. ábra Antonello da Messina: Szent Sebestyén, 1476 Gemäldegalerie 

Alte Meister, Drezda 
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elemzéseket produkál. Nem csak arról van szó ugyanis, hogy a szem Sebestyén 

köldökében: 

A központi tengely mellett van, akkor e tengely másik oldalán, a vele 

párhuzamosan levő nyíl e bizonyos értelemben egy másik szemet szúr ki. 

Küönleges, kölcsönös szembenézés volt ez az én térfelemen lévő nyilas és 

illetve én, a néző, és a festményen ábrázolt test között.509 

Arasse van annyira rafinált művészettörténész, hogy ne csak a műtárggyal való találkozás 

perfirmativitását és hermeneutikáját olvassa bele ebbe a jelbe, hanem a quattrocento 

részleteket dicsérő szemléletét is, mely ellentéte a következő század brevita-t előtérbe 

helyező alapállásának.510 

A művészettörténet médium-jellegét tökéletesen kidomborítja Arasse  elődje a fotográfia 

nagyraértékelésében: Herman Grimm, aki „ugyanolyan analitikus erőt tulajdonított a 

felnagyító vetítésnek, mint a mikroszkópnak, sőt a vetített diaképet többre értékelte a 

szabad szemmel való vizsgálatnál, mondván, hogy jobban megjeleníti a művész 

eredetiségét”.511 

  

                                                 

509 (Arasse, Festménytörténetek 2007, 221) 

510 (Arasse, Festménytörténetek 2007, 223) 

511 (Grimm 1987, 359-360) idézi: (Bredekamp, Mellőzött hagyomány? A művészettörténet mint 

képtudomány 2003) 
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Exkurzus: egy képregény elemzése (elmélet a gyakorlatban)512 

A művészettörténet médiuma egyedi műtárgyak vizsgálatánál is tanulságokkal szolgál. 

Az értelmezési keret és a mű folyamatos interdependenciában alakítják egymást. Érdemes 

ezt egy egyedi esettanulmányon, azaz egyedi műtárgyon is végigkövetni. Rosaire Appel 

Untranslated513 című műve [40. ábra] nagyszerű alapanyagnak kínálkozik, hiszen 

absztrakt képei és aszemikus írásjelei kibillentik a befogadót a megszokott interpretációs 

keretek közül. A képek éppen csak annyit árulnak el, hogy létezik, illetve létezhetne egy 

történet amelyet narrálnak, de ennél több kapaszkodót nem adnak az olvasó kezébe. Az 

alcím: egy absztrakt képregény aszemikus írással is csak tovább bonyolítja a helyzetet, 

hiszen az absztrakt festészet és az aszemikus írás is jól ismert jelenségek az 

irodalomtudományban és a művészettörténetben, de itt összekeveredve egy új egységet 

alkotnak: egy absztrakt képregényt aszemikus írással. Ez az a különleges tulajdonság – 

legalábbis véleményem szerint – ami az Untranslated-et egy metaképregénnyé teszi: egy 

képregénnyé a képregényről. 

 

40. ábra Rosaire Appel: Untranslated, 2001, New York, A művész tulajdona. 

                                                 

512 A fejezet nagymértékben nyugszik korábban már megjelent munkámon: A képregény metamédiuma in: 

Kóstolni a szép-tudományba szerkesztette: Székely Miklós,307-321 Budapest: CENTRART 2014 

513 Rosaire Appel: Untranslated – An Abstract Comic with Asemic Writing, 2011 Edition of 20, Central 

Booking Gallery, NYC 
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A metaképregény valami olyasmi a képregények számára, mint a metaképek a képeknek. 

A metaképek önreferencialitásokként való megértéséhez Mitchell az alábbi megjegyzést 

fűzi: „Ha a multistabil kép minduntalan azt kérdezi, „mi vagyok?” vagy, hogy „hogy 

nézek (ki)?” a válasz attól függ, hogy a néző maga is felteszi-e ugyanezeket a 

kérdéseket.”514 Nyilvánvaló, hogy a szemlélő amikor felteszi ezeket a kérdéseket, saját 

maga és a képek viszonyára, mint egy önreflexív, történelmi, társadalmi 

meghatározottságú folyamatra kérdez rá. 

Ez Mitchell képelméletének az egyik legfontosabb pontja, hiszen a kép nem csak a néző 

előtt áll, hanem egy olyan médiumként viselkedik, mely saját megformáltságában 

tartalmazza az összes tulajdonságot, ami szükséges ahhoz, hogy láthatóvá váljék és 

értelmezni lehessen. Ez egybevág azzal a korábbi felvetéssel, mely szerint a médium 

egyik lehetséges értelmezése, hogy tartalmazza ezeket a meghatározó feltételeket.515 Ez 

utóbbiaknak a vizsgálata szükséges ahhoz, hogy megértsük a metaképek valódi 

problémáját: ”A fenti kérdések és válaszok – a néző párbeszéde a képekkel – nem egy 

történelmen kívüli, testetlen tartományban hangzanak el, hanem sajátos diskurzusok, 

tudományágak és ismerettartományok szerves részét alkotják.516 

Ha a feltevésem helyes, akkor ahhoz, hogy megértsük Appel Untranslated-jét, meg kell 

értenünk a képregényeket, és világossá kell tennünk magunk számára azt a különleges és 

egyedi módot, ahogy megértjük őket. 

A képregény fogalma 

„A képregények csak a gyerekeknek és az éretleneknek valók” volt az általános vélekedés 

az ’50-es években, és szilárdan tartotta magát az évezred végéig.  A képregényt az 

alacsony iskolázottságúak médiumának tartották, akik nem juthatnak el sohasem a tiszta 

irodalom magasztos ormaira, akik csak a nyers erőszak történeteivel szórakoztatják 

magukat, amelyeket explicit szexualitással megrajzolt karakterek adnak elő. Ezt a nézetet 

legitimálta Fredric Wertham könyve: The Seduction of the Innocent517. Ebben 

                                                 

514 (Mitchell, Metaképek 2008, 166) 

515 (Mitchell, Metaképek 2008, 156) és vesd össze: (Mitchell, Addressing Media 2008) 

516 (Mitchell, Metaképek 2008, 166) 

517 (Wertham 1954) 
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kijelentette, hogy a képregény főképpen a fiatal fiúk médiuma, és a brutális események 

és a homoszexuális utalások a felelősek azok nem illendő viselkedéséért.  

A formát és a tartalmat egyaránt alantasnak tartották518, amely nem érdemli meg, hogy a 

művészet birodalmába beengedtessék. Ez volt a Frankfurti Iskola által dominált 

művészetfilozófiai hullám, mely nyíltan hangsúlyozta ikonofóbiáját519. Ma azonban, a 

dekonstrukció és a képi fordulat korában megváltozott a tudományos  ítéletünk.520 

Mára biztosan állíthatjuk, hogy a képregények rendkívül fontos, mi több, meghatározó 

szerepet játszanak kultúránkban. Elég csak megemlíteni a filmeket, melyeket inspiráltak: 

A hihetetlen Hulktól  A bosszúállókon keresztül a Sötét lovag trilógiáig521. De ezek a 

feldolgozások a tartalmon és nem a médiumon alapulnak. A problémát legkönnyebben 

úgy lehetne bemutatni, hogy könnyebb találni egy Pókemberes/Supermanes stb. 

akciófigurát vagy tolltartót, mint egy képregényt, ami a kalandjaikról szól. A filmes 

adaptációknál is gyakran figyelmen kívül hagyják a képregény és a mozifilm 

médiumának a különbségeit. Természetesen vannak kivételek: 

Bizonyos szuperhősös filmek mostanában arra törekednek, hogy 

megközelítsék ezt a látványvilágot. Ang Lee alulértékelt művész-mozisikere a 

Hulk (2003) széttartó osztott képernyős megoldásokat használ, mint 

képregénykockákat, és vannak pillanatok, amikor visszahúzódik a kamera, 

hogy egy teljes lapnyi különálló pillanatot mutasson meg mielőtt ráközelít az 

egyikre – hasonlóan a szemhez, amikor egy képregény lapját böngészi.522 

                                                 

518 Részletes esettanulmányért:: (Jobs 2003) 

519 (Mitchell, Metaképek 2008, 133) 

520 Csak áttekintésért, válogatás a tudományos folyóriatokból: Comics Journal, International Journal of 

Comic Art, European Comic Art, ImageText, Image/&/Narrative, Mechademia: An annual Forum for 

Anime, Manga, and the Fan Arts, Journal of Graphic Novels and Comics. További információ: (Ndallianis 

2011, 116) illetve: (G. M. Smith 2011) 

521 Egy rövid lista: The Incredible Hulk, Fantastic Four, X-men Trilogy, Blade Trilogy, Hellboy films, Iron 

Man films, The Punisher, Spider Man Trilogy, Watchmen, Kick-Ass, Scott Pilgrim vs. The World, 

Superman, Batman, Ghost world, A History of Violence, Road to Perdition, American Splendor, 30 Days 

of Night, Sin City, Doraemon, Ichi the Killer, Lady Snowblood, Lone Wolf Club, További adatokért lásd: 

(Ndallianis 2011, 114). 

522 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: Certain superhero films are now attempting to approximate these 

visuals. Ang Lee's underappriciated art-blockbuster, Hulk (2003) uses shifting splitscreens, as panels, at 
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Mindezen erőfeszítések és feldolgozások ellenére az általános vélekedés még mindig 

tartja magát a régi sztereotípiákhoz. Jellemző, ahogy Stergios Botzakis indítja 

tanulmányát a felnőtt képregény-olvasók szociológiai vizsgálatáról:523 

Amikor az emberek elképzelnek egy képregény-olvasót, tipikusan egy kicsit 

lassú embert látnak maguk előtt, aki a szülei házának a garázsában él és 

számtalan órát tölt azzal, hogy kulturális érdeklődési körébe tartozó 

nüanszokról vitatkozzon. A kortárs írások a képregényekről gyakran már a 

címükben is gyerekes szavakat tartalmaznak, mint a BUMM, BAMM, ZZZZ!, 

utánozva azokat az effekteket, amelyek még a 60-as években váltak 

népszerűvé. […] Még legjobb esetben is, ez az egész csak egy gyerekes 

szórakozásnak tűnik, legrosszab esetben pedig olyan szövegeknek, melyek 

megölik az intellektust és a morális érzéket.524 

Ugyanakkor vannak olyan képregények, amelyek nem illeszthetőek bele a fenti sémába. 

Például Art Spiegelman Maus című képregénye, mely a holokausztra való emlékezés 

problémájával birkózik, vagy Chris Ware Jimmy Corrigan The Smartest Kid on Earth 

című műve. Még a szuperhős műfajban is alkottak kiemelkedő történeteket, például Frank 

Miller Batman újragondolása a Batman Year One-ban és a The Dark Knight Returns-

ben.525 

Habár ezek a képregények vitathatatlan módon rendkívül magas művészi színvonalat 

képviselnek (Spiegelman történetvezetése, Ware emlékezés-elmélete az elidegenedettség 

korában és Miller posztmodern karakterszemlélete már önmagukban is mesterművekké 

avatnák őket) egyetlen dolog hiányzik belőlük: a médium önreflexivitása. Ezek 

                                                 

one point, pulling back from the frame to reveal a whole wall of “moments” before zooming in on another- 

much as the eye on the page (Pedler 2009) 

523 (Botzakis 2009) 

524 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: When people think about comic-book readers, they typically get a 

vision of a stunted person who lives in his parents basement ans spends countless hours arguing the minutiae 

of his particular popular culture interests. Contemporary writings about comic books often contain 

infantilizing words, such as POW!, BAM! or ZAP!, in their titles, sound effects made popular in the 1960s 

television program. […] At best they have been seen as a childish diversion and, at worst, as texts that 

deaden intellect ans moral reasoning (Botzakis 2009, 50) Érdemes megjegyezni, hogy a hivatkozott 

tévéfilmsorozat valószínűleg a világ legrosszabb sorozata. Lásd: ugyanott. 

525 Lásd még: (Crutcher 2011) 
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fantasztikus képregények, de egy különleges, naív módon. Használhatóak bizonyítékként 

vagy példaként, hogy a képregények elérhetik a művészi megformáltságot, de semmit 

nem mondanak a képregények filozófiájáról vagy médium-elméletéről. 

Ezzel ellentétben Rosaire Appel műve kérdez: a kettős tagadás, ami az absztrakt 

vizualitásban és az aszemikus írásban ölt testet, mintha a tudatos visszautasítása lenne 

mindannak, amit a képregényektől elvárnánk. Az azonban, hogy mi is ez utóbbi pontosan, 

további vizsgálatra szorul. 

Kísérletek a képregény meghatározására 

David Kunzle volt az első, aki megpróbálta megérteni és definiálni a képregényeket. A 

meghatározása szerint: „Különálló képek sorozata, a képek szövegek fölé helyezésével, 

amely az eredeti intenció szerint egy tömegmédiumban jelenik meg, és egy morális, 

topikus történetet mesél el.”526 

Az első kérdés ami jogosan felmerül, a tömegmédiumok kérdése. Tényleg szükségszerű, 

hogy így legyen? Nem tudnánk minden probléma nélkül elképzelni egy kézzel rajzolt 

eredeti példányt, amit nem szántak megjelenésre? Egy másik probléma merül fel a 

moralitás kérdéskörével. Általában a nagy kiadók (mint a Marvel vagy a DC) törekszenek 

rá, hogy történeteikben fellelhető legyen valamilyen moralitás (elég csak a kortárs 

melegházasság körüli vitákra gondolni az X-MEN-ben, vagy a homoszexuális identitás 

problémájára a Zöld Lámpás-ban527), és az egész szuperhős műfaj tulajdonképpen a jó és 

a gonosz harcáról szól, ahol a jó mindig győzedelmeskedik a gonosz hordái felett, de 

valóban szükséges ez528? Személyesen én semmilyen moralitást nem tudok felfedezni az 

Alien vs Predator529 történetekben, hacsak nem a darwinista harcot a túlélésért. De ez a 

tartalom problémája és nem a médiumé. Jóval nagyobb problémába ütközünk, ha a képek 

                                                 

526 A szerző fordítása: Eredeti szöveg: “a sequence of separate images, with a preponderance of image over 

text, that originally intended to appear in a mass medium, and tells a story which is both moral and topical” 

(Kunzle 1973, 2) 

527 Például: Astonishing X-Men #51’ Megjegyzendő, hogy ez nem az első melegházasság a 

képregénytörténelemben. Lásd: Life With Archie No. 16  . A homoszexualitás és a zöld lámpás 

kapcsolatáról lásd: Earth 2 issue 2. 

528 Például: (Hogan 2009) vagy: (Dittmer 2011) 

529 Például az Aliens Vs. Predators franchise. Kiadó: Dark Horse Comics. 
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és a szövegek egymáshoz viszonyított helyzetét vizsgáljuk. Aaron Meskin így 

magyarázza  Kunzletételét: 

Kunzle nem túlzottan precíz ebben a tekintetben, talán arra alapozza 

elméletét, hogy a közönség a történetet inkább a képek sorrendje alapján érti 

meg, és nem a szövegek alapján. (Tehát nem lehetne azt megérteni a képek 

nélkül, de legalábbis részleteiben, meg lehetne érteni a szövegek nélkül)530 

Ellenpéldáként (melyből egy is elég, hogy érvénytelenné tegye a megfigyelést és a rá 

épített definíciót) elég megtekinteni a korai Stan Lee & Jack Kirby képregényeket, ahol 

a kép semmi más, mint a szöveg egyfajta bővítménye, ami olvashatóbbá teszi és 

pontosítja a narrációt olyan részletkérdésekben, hogy ki beszél kihez, vagy az olvasónak 

hogyan  kell elképzelnie egy harcot. C. C. Beck, a Captain Marvel képregények rajzaiért 

felelős szerkesztő írta: 

Azt hittem, hogy az olvasók csak a szemük sarkából nézik a képeket amíg 

olvassák a lapot, ezért nem akartam őket elkápráztatni hihetetlenül részletes 

hátterekkel és finoman kimunkált izomzatú fantasztikus pózokban álló 

szereplőkkel,. 

Will Eisner úgy definiálja a képregényeket, mint egy speciális szekvenciális művészetet, 

de kihagyja a definícióból a narratívát. Ugyanakkor – Scott McCloud elmés megfigyelése 

szerint – a szekvencialitás önmagában nem elég, hiszen igaz lenne az animációra és a 

filmre is: „A szekvenciális művészet kitétel nem különbözteti meg a képregényeket az 

animációtól, vagy akár bármelyik másik sorba rendezett műalkotástól.”531 

Annak érdekében, hogy elkülönítse egymástól az animációt és a képregényt, McCloud az 

alábbi definíciót javasolja: egymás melletti rajzok és más képek megadott sorrendben, 

információközlés és a nézőben esztétikai élmény kiváltása céljából532 

                                                 

530 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: Kunzle is not especially precise about this; perhaps the idea is that 

audience comprehension of the narrative depends primarily on a grasp of the sequence of the images rather 

than the text. (For example the could not be grasped without understanding of the pictures, but it could be 

grasped - at least in part – without understanding the text.” (Meskin 2007, 369) 

531 (McCloud 2007, 7) 

532 (McCloud 2007, 8) 
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Problémát okozhat ennél a definíciónal a „más képek” kitétel. McClud itt nyilvánvalóan 

a grafémákról és egyéb írásjelekről beszél. Jóval nagyobb gond azonban az, hogy habár 

ellenpéldát egyet sem tudnak felhozni, a definíció túl tágnak tűnik. Még McCloud is 

elismeri, hogy például a Bayeux-i kárpit vagy a gótikus katedrálisok üvegablakai is 

képregénynek minősülnének e definíció szerint.533 

McCloud definíciója azonban még így is nagyon hasznosnak bizonyul, ugyanis teljesen 

mentes a narratíva fogalmától. Meglepő, hogy szinte minden filozófus vagy elméletíró, 

aki megpróbálta a képregényt definiálni, feltételezte, hogy a képregénynek szüksége van 

valamilyen narratívára. Például David Carrier 3 szükséges összetevőt sorol fel: A 

szövegbuborékot, a szoros narratívát és a könyvformátumot.534 Ugyanakkor: 

Az elsöprő többsége azoknak a filmeknek, melyekkel kapcsolatba kerülünk 

(például a hollywoodi termékekkel) bírnak valamilyen narratívával, de 

nagyon sok nem narrativ avantgárd film is létezik (például Stan Brakhaga, 

Michael Snow és a Fluxus csoport más tagjainak az alkotásai), és amíg az 

irodalom legnagyobb része is narratív, könnyedén találhatunk nem narratív 

irodalmi alkotásokat is (Például a Haikukat).535 

A szövegbuborékot szükséges összetevőnek tételezni azonban több, mint meglepő. 

Valóban a legelfogadottabb módja annak, hogy jelezze a dialógusokat és a gondolatokat, 

azonban távolról sem az egyetlen, továbbá léteznek úgynevezett csendes képregények is, 

amelyekben egyáltalán nincs sem narráció sem szöveg. 

A narratíva áll a központi helyén a Haymann-Pratt definíciónak is: 

                                                 

533 (McCloud 2007, 12) A probléma hasonló, mint Szt. Anzelm istenérvénél. Nincsen rá cáfolat, hacsak 

nem az, amit Gaudolino mutatott, amennyiben nem csak istenre, hanem minden ideára vonatkozik, 

amennyiben az tartalmazza a legnagyobb kitételt. Lásd:, (Murray és Cannon 2008, 126) 

534 Érdemes említeni John Pratt megfigyelését: „Még ha bizonyos képregények nem is narratívak, a 

képregénynek az olvasása akkor is szükségessé tesz egy egységesítő médiumot.” (Pratt 2009, 109) 

535 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: The vast majority of film we come contact with (for example the 

products of Hollywood) is narrative,but there is plenty of nonnarative avant-guarde cinema to be found 

(such as films by Stan Brakhaga, Michael Snow, and the members of the Fluxus). And while much of the 

literature that we come into contact with is narrative in form, there is plenty of non-narrative literature too 

(for example much Haiku).” (Meskin 2007, 372) 
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X egy képregény, ha X elválasztott, egymás mellé rendelt képek sorozata, 

amelyek egy narratívába illeszkednek, saját magukban vagy szöveggel 

kombinálva.536 

Nyilvánvaló, hogy ebben a definícióban azért helyeződik különleges hangsúly a 

narratívára, hogy megkülönböztesse a képregényt a kiállítótérben egymás mellé 

függesztett képektől. de ugyanaz a probléma merül fel, mint McCloud meghatározásánál: 

Haymann Pratt definícióját követve Maria de Medici élete Rubenstől egy képregény 

lenne. 

Összefoglaló ajánlatom szerint nem szabad a képregények pontos definíciójára törekedni, 

hanem sokkal inkább megérteni kell működésüket. McCloud A képregény felfedezése 

című műve kiváló kiindulási alapot kínál. Eredeti címében (Understanding Comics) 

Marshall McLuhan  Understanig Media537 című művét idézi és a hasonlóság nem merül 

ki a címadásban. Amíg McCloud képregény definíciója egy tarthatatlanul anakronisztikus 

állításhoz vezet, addig McLuhan törekvései, hogy pontosan definiálja a médiumot, 

analitikus szempontból tarthatatlannak, túl tágnak és valódi megkülönböztető jelleg 

nélkülinek bizonyulnak. McLuhan állítása szerint a médium az ember kiterjesztése (a szó 

legtágabb értelmében) és ennek következtében mindent médiumként definiál, a 

televíziótól az írásig, és tovább: a poharaktól a járműveken át a karórákig. McLuhan 

világtörténelmi olvasata szerint a médium maga sokkal jobban megváltoztatja a 

körülöttünk lévő világot, mint a tartalma az adott médiumnak. A nyomtatás maga sokkal 

fontosabb a világtörténelem szempontjából, mint az első nyomtatott könyv tartalma.538 

Megérteni a képregényt 

Visszatérve Rosaire Appel Untranslated-jére, fel kell tenni a kérdést: az absztrakt 

vizualitás és az aszemikus írás segíti vagy éppen hátráltatja az olvasót? Ha célja az, hogy 

megértse a képregényt mint speciális médiumot, a lehető legtisztább formában (hozzá kell 

                                                 

536 A szerző fordítása. Eredeti szöveg: “X is a comic if X is a sequence of discrete, juxtaposed pictures that 

comprise a narrative, either in their own right, or when combined with text ’ (Hayman és Pratt 2005, 422)p. 

422 

537 Lásd: (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964]) 

538 (McLuhan, Understanding Media - The Extensions of Man 1994 [1964], 33) 
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azonban tenni, hogy ez csak megközelítő eredmény, és sohasem filozófiai tisztaságú idea, 

amennyiben valaki az általam javasolt médium-elméleti utat választja) és ezen belül  a 

szavak és a képek viszonyát, azt hiszem, hogy a válasz az, hogy segít. McLuhan első 

példája, amivel a médium-elméletét illusztrálja, az elektromos fény: 

Az elektromos fény esete talán megvilágító lehet ezzel kapcsolatban. Az 

elektronikus fény tiszta információ. Ez egy médium üzenet nélkül, hacsak nem 

arra használják, hogy kiírjanak vele valamilyen nevet vagy üzenetet. Ez a 

tény, ami minden médium különleges megkülönböztető jegye, azt jelenti, hogy 

egy médium tartalma mindig egy másik médium. Az írás tartalma a beszéd, 

ahogy az írott szó a tartalma a nyomtatásnak.539 

Az Untranslated úgy teszi fel számunkra ezeket a kérdéseket, hogy eltörli a médium 

általánosan elvárt tartalmát, a narratívát – ahogy a korábban elemzett teóriák mondanák 

– a képregényből. Csak a tiszta médium marad, mint egy jel, akár a tiszta elektromos 

fény. 

A médiumoknak ez a definiálhatatlansága volt az, ami Mitchellt végül arra indította, hogy 

újragondolja a médiumelméletet540, és megpróbálja összeolvasni Derrida 

dekonstrukciójával. Derrida axiómáját kiforgatva jelenti ki, hogy nincsen semmi a 

médiumon kívül.  

Még zavarosabbá válik az elmélet, ha valaki megpróbálja megérteni Raymond Williams 

társadalmi cselekvés elméletét (melyet Mitchell maga is idéz), ami a médiumokat mint 

jelenségeket a társadalmi valóságon keresztül próbálja megragadni és értelmezni. A 

médium ebben az estben egy társadalmi gyakorlat, képességek, szokások, technikák, 

eszközök, kódok és konvenciók halmaza541. „Amikor a mozi előterében állunk, benne 

vagyunk-e a mozi médiumában?”542 Teszi fel a kérdést Williams, ami jelen 

                                                 

539 Ugyanott. A szerző fordítása. Eredeti szöveg: The instance of the electric light may prove illuminating 

in this connection. The electric light is pure information. It is a medium without a message, as it were, 

unless it is used to spell out some verbal ad or name. This fact, characteristic of all media, means that the 

“content” of any medium is always another medium. The content of writing is speech, just as the written 

word is the content of print. 

540 Lásd: (Mitchell, Addressing Media 2008) 

541 (Williams 1977, 158) 

542 (Mitchell, Addressing Media 2008, 4). 4. 
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vizsgálódásunk szempontjából az alábbi módon válik relevánssá: amikor Rosaire Appel 

Untranslatedjét olvassuk, vagy a Bayeux-i kárpit előtt állunk, benne vagyunk-e a 

képregények médiumában? 

Azt hiszem, hogy a kérdés nem dönthető el egyszerűen a megszokott igaz/hamis 

értékekkel. Mitchell korábban idézett tanulmányában megmutatta, hogy a bináris 

rendszer/környezet megkülönböztetés nem működik a médium-elméletben, mert a 

médium nem csak egy csatorna, ami továbbítja az üzenetet, hanem azzal egy időben maga 

az üzenet is, ami továbbíttatik, hiszen a választott médium formálja az üzenetet is. 

Hasonló dolog történt a képregények fogalmával is. Tekinthetjük őket speciális történetek 

fellelőhelyének, vagy egy különleges médiumnak saját jogukon, ami azonban már 

legalább annyira komplikált, mint maga a médium fogalma. A képregények fogalma, 

(mely egy több, mint hatvan éves megszakítatlan fejlődés eredménye) egy konceptuális 

magot formáz, mely lehetővé teszi, hogy felismerjünk egy képregényt, ha látunk, de 

ugyanebben az időben lehetetlenné teszi az X egy képregény, ha… típusú definíciókat. 

Mint Wittgenstein család fogalma, ahol különböző tulajdonságok sorozata köti össze a 

halmaz tagjait és nem egy különleges tulajdonság. 

„családi hasonlóság”-ok; mert így fedik át és keresztezik egymást azok a 

különböző hasonlóságok, amelyek egy család tagjai között állnak fenn: 

termet, arcvonások, a szem színe, a járás, a temperamentum stb., stb.543 

Ha az ember elolvasott egy átlagos képregényt (Például egy Tintint vagy 

Pókembert) meg fogja tanulni a képregények konceptuális magját és képes lesz 

felismerni egy képregényt, ha lát egyet. Ugyanakkor ez a felismerés meg is fogja 

változtatni az attitűdjeit és új párhuzamokat fog felfedezni nem csak a 

képregényekkel, hanem bármely olyan műalkotással, mellyel szemben 

hasonlóságok vannak.544 

A tudásnak ez az átformáló képessége jól ismert és kísérletekkel dokumentált a 

pszichológiában. Ha egy megfigyelőnek azt mondják, hogy az életlen kép amit néz, 

egy kutyát ábrázol, sokkal hamarabb fel fogja ismerni az állatot. A mentális képe a 

                                                 

543 (Wittgenstein 1983, 66§) 

544 Lásd: (Abbot 1986) 
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kutyának beleég a vizuális tapasztalatai közé és a megkerülhetetlen interpretáció 

módosítani fogja a mentális képeit.545 

Ez az inprinting hatás rendkívül veszélyes a művészettörténetben. A saját előzetes 

tudásunk kivetítése egy korábbi kor művészetére rendkívül félrevezető lehet. A 

Bayeux kárpitot mint képregényt olvasni rendkívül érdekes szellemi kaland, de 

sokkal többet fog elmondani McCloud elméletéről és a saját korunkról, mint a késő 

11. század kultúrájáról.546 

Ha most visszatérünk a képregényekhez, hogy megértsük a fő összetevőket, 

meglepődve tapasztaljuk, hogy Carrier megjegyzései mennyire hasznosak voltak. 

A szövegbuborék, a szoros narratíva és a könyvformátum könnyen azonosítható a 

képregények magjaként, amely egy szilárd alapot ad ahhoz, hogy az olvasó 

megtanulja mi az, amit biztosan képregénynek nevezünk. 

Figyelembe véve Mitchell figyelmeztetését, hogy a médium nem csak az üzenetet, 

hanem a címzettet is átformálja, meg kell állapítanunk, hogy a képregény médiuma 

minket befogadókat képregény-olvasókká változtatott. És itt, ebben a pillanatban, 

a nyomtatott könyv és ennek a szövegnek a stílusa, Önt, kedves Idegen egy 

olvasóvá, aki megpróbálja minden előzetes tudását és logikai képességét 

felhasználni, hogy követni tudja a gondolatmenetemet. Ugyanebben a pillanatban 

ez a szöveg ebben íróvá változtat, akinek célja, hogy létrehozzon egy értelmezhető 

szöveget, ami a képregény médiumának az elemzéséről szól. 

Megérteni a művészettörténetet 

Ez az analízis is egy médium, McLuhan fogalmai szerint: a központi 

idegrendszerünk kiterjesztése, hogy meg tudjunk birkózni ezzel a rendkívül 

szerteágazó és néha önellentmondó információs áradattal. Ez a különleges médium, 

amit most használok, a művészettörténet és a képi fordulat filozófiája. 

                                                 

545 (Sekuler és Blake 2004, 505) 

546 A fogalmak és a bennük megbúvó anakronizmus kapcsán érdemes újra feleveníteni Arasse, Tiziano és 

a pin-up esetét, (Arasse, A nő a ládában 2010) illetve Didi-Huberman, Jackson Pollock és Fra Angelico 

párhuzamos elemzését (Didi-Huberman 2003). 
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Ezzel egy időben a művészettörténet a szó szigorú értelmében véve konstruálja a 

küldő és a fogadó felet: amennyiben egy egyedi és eredeti tárgyból történeti emléket 

kreál, hátteret épít hozzá reminiszcenciákból, elméleti és irodalmi kapcsolatokból. 

Még a tárgy nézetét is képes megváltoztatni, amennyiben a szobroknak kijelöl egy 

fő néző pontot, vagy megpróbálja leírni azt a dinamikát, amely egy Rembrandt kép 

esetében az ideálisnak gondolt tekintet bejár547. A befogadót ellátja alapvető, a 

műtárgyra vonatkozó információval, illetve első sorban biztosítja róla, hogy amit 

néz, az egy műalkotás, tehát érdemes a figyelemre. Másrészt ellátja a befogadót 

különböző módszertanokkal vagy megközelítésekkel, hogy meg tudjon küzdeni a 

műalkotással. Stíluskritika, ikonográfia, ikonológia, hermeneutika, ezek mind csak 

eszközök, hogy értelmezni lehessen a látvány totalitását. Ezzel egy időben az 

interpretációk leszűkítik az érdeklődés mezejét. Egy módszer melletti elköteleződés 

végtelen mennyiségű lehetséges kérdés fel-nem-tétele is egyben, amelyet más 

módszerek kínáltak. Hozzá kell azonban tenni, hogy még az összes lehetséges 

módszer végigpróbálása sem jelenti feltétlenül azt, hogy az adott mű minden 

tulajdonságát leírtuk. 

Például én most ebben a szövegben Rosaire Appel Untranslated című művét 

problematizálom,  McLuhan, Mitchell, Williams írásai és gondolatai alapján. 

Remélhetőleg képes vagyok felvázolni egy teoretikus hátteret, de ugyanakkor 

ennek kedvéért fel kellett hagynom annak a lehetőségével, hogy a művet korrekt 

stíluskritikai vizsgálatnak vessem alá. 

Jogos lenne a kérdés: biztos, hogy a művészettörténet a megfelelő eszköz, hogy 

megértsük a képregényeket? Miért nem az irodalomelmélet? Még nyelvünkben is, 

azt mondjuk, hogy olvassuk a képregényeket, nem pedig nézzük őket és 

jelzésértékű lehet a narrativitás hangsúlyozása az elméletben. Éppen ezért 

kitüntetetten fontos az Untranslated. Az aszemikus írás és az absztrakt képek 

lehetőséget nyújtanak arra, hogy úgy használjam a művészettörténeti eszköztárat, 

hogy ne kelljen a narratív tartalom irodalomelméleti problémájával szembenéznem. 

                                                 

547 Vesd össze: (Rényi, A technika igazsága, képhermeneutikai reflexiók egy bécsi Rembrandt kiállításról 

2008) 
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A művészettörténet és az irodalomtudomány sok dologban közös. A renegát 

irodalomtudós, Norman Bryson volt az, aki felébresztette az amerikai 

művészettörténetet tudományos szendergéséből, és egy új elméleti hátteret 

igyekezett megalkotni548, melyben egyaránt értelmezhetőek a kortárs és az elmúlt 

korok alkotásai is. 

Az általam választott módszertan a képi fordulat utáni médiumelmélet - melyben 

szó/kép szétválasztás, mely axiómaszerűen meghatározott minden korábbi teóriát - 

megváltozott. 

Oskar Bätchmann mutatta be, hogy az allegória maga egy szöveges jelenség.549 

Amikor Bätchmann különböző képi ábrázolásait elemzi ugyanannak a 

cselekedetnek, (például összeméri Cesare Ripa Ikonológiáját Poussin műveivel) 

arra a meglepő következtetésre jut, hogy bizonyos képeket olvasni és nem nézni 

kell. 

Szemiotikai szempontból ez azt mondja ki, hogy a képi kvalitás a jelek 

folyamatosságát és telítettségét jelenti, tehát minden egyes jel csak az összes többit 

egyszerre értelmezve nyerheti el teljes értelmét. Ennek végletes példája a Bergott 

halála jelenet Proust eltűnt idő nyomában című könyvében. 

Egy kicsi sárga folt nem csak egy falat jelenthet, jelezve egy épület oldalát, hanem 

egy sokkal magasabb totalitásra is utal egyben, mely az egész kép jellemzője. Ezzel 

ellentétben a forgalmi lámpa pirosa kizárólag tiltást fejez ki és semmilyen kis 

változás a formájában vagy a színében nem bír különösebb jelentéssel. Félre lehet 

érteni, de nem lehet másként értelmezni. 

Ha valaki közelebbről megnézi a képeket a képregényekben, azt fogja látni, hogy 

ezek nagyrészt olvasásra (a szó hermeneutikai értelmében) szánt képek, amik 

leginkább egy történetet szeretnének elmondani és nem a szó szigorú értelmében 

vett képekként viselkedni. Nelson Goodman terminológiájával ezek a képek nem 

                                                 

548 (Mitchell, A képi fordulat 2008, 134)134 

549 (Bätschmann, Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába 1998, 16 §) 
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telített jelek550, amik jellemzőek lennének a festészetre, hanem úgy viselkednek 

mint a morfémák, valamilyen furcsa textuális tulajdonsággal. 

Ezzel a gondolatmenettel hirtelen elmosódott a vizualitás és a textualitás határa551, 

egy új helyzetet teremtett a képregényekről való teoretikus gondolkodás számára. 

A kép és a szöveg nem csak véletlenül forrasztható össze egy médiumba, hanem 

azért, mert a képek annyira textuálisak akarnak lenni, amennyire csak lehetséges. 

  

                                                 

550 (Goodman 1968) 

551 (Mitchell, Képek és bekezdések - Nelson Goodman és a különböződés grammatikája 2008) 
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Kóda: a művészettörténet médiuma 

Az althusseri szubjektivitás megjelenésekor a művészettörténetben, komoly elhatároló 

distinkció volt, hogy a tudomány repedéseibe önreflexív módon, tudatosan kerüljön bele 

a művészettörténész személye, úgy, hogy valamilyen módon konfrontálódik a bevett 

tudományos sémákkal. Erre azért volt szükség, hogy a szubjektív vizuális élmény és a 

műtárgy kapcsolatán keresztül fel lehessen mutatni a művészettörténet eredeti jellegét, 

azaz, hogy egyszerre konstruálja a műtárgyat (ekphrasis és értelmezés, Panofsky 

elsődleges képtárgy) és a befogadó attitűdjeit (elemző állás, történelmi kontextus, 

hatások), miközben saját üzenetei csak a művészettörténet belül értelmezhetőek. Minden 

üzenet egyben a többi üzenet számára környezetként funkcionál, kontextusként és 

értelmező keretként. 

A művészettörténet tehát, úgy tűnik, hogy az emberi tudat tudás- és intézményi 

kiterjesztéseként funkcionál, mely lehetővé teszi az elmúlt korok vizuális alkotásainak és 

a róluk szóló információknak a befogadását és rendszerezését, tehát mcLuhani 

értelemben médiumként viselkedik. A médium-jelleg fontos része a Narcissus-narkózis, 

mely a művészettörténetben éppen az a homogenitásra vezető tudományos attitűd, mely 

saját magát teljesnek és tökéletesen transzparensnek mutatja.  

Kiemelkedő fontosságú a művészettörténet médium-jellegének a megértéséhez Hollynak 

a művészettörténeti ekphrasis értelmező – és az eredetit elfedő – jellegének a 

kidomborítása. Holly szövege azt mutatja meg, hogy ez az individualizált tekintet és 

leírási technika nem csak reflektált formában jelenhet meg, hanem éppen a kiválasztás és 

a vizualitáshoz rendelt szavak szintjén képes individuális véleményeket létrehozni és 

azokat artikulálni általános tudományos formákon keresztül. Ez nem azért fontos, mert 

megmutatja, hogy a pártatlan művészettörténeti leírás mögött egyéni vélemények és 

ízlések játszanak szerepet – ezt már nagyon régóta tudja a művészettörténet – hanem 

azért, mert láthatóvá teszi, hogy a műtárgyak általá kiváltott inger és a róluk való beszéd 

folyamatosan a művészettörténeti csatornákon keresztül történik, ami a szöveg és 

olvasója, a kép és nézője közé ékelődik. A művészettörténet valódi természete ezért 

láthatatlan: mert üzeneteiben nem hívja fel saját magára a figyelmet, ahogy a televíziós 
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sorozatok is csak a legritkább esetben reflektálnak a készülékre.552 Althusser szubjektum-

fogalma azért volt fontos, hogy a néhol fellépő tudományon belüli töréseket artikulálni és 

pontosan definiálni lehessen. A szubjektivitás felidézése és Didi-Huberman  

nyilvánvalóvá tett anakronizmusa553 éppen azt a célt szolgálja, hogy a 

művészettörténetben általánosan bevett, Arasse szövegeiben részletesen elemzett és 

megvilágított elkerülhetetlen anakronizmusok jelentőségét és kép- illetve 

élménymódosító hatásait megérthessük. Nincs olyan fogalmunk, ami ne lenne 

anakronisztikus a szó szigorúbb értelmében, hiszen még a mű kortársai által használt 

fogalmak sem közvetlenül adottak számunkra, ugyanúgy értelmezés alá kell hogy 

essenek. A kritikai reflexió nem csak a művekre és a forrásokra, hanem a teljes 

tudománytörténetre vonatkozik, mint egységes folyamatra, ami a műtárgyat konstruálja 

és számunkra hozzáférhetővé teszi. Ebből következik, hogy a művészettörténet 

médiumalapú definciója általános jellegű, hiszen a befogadó, művészettörténet, kép, 

séma mindig fennáll, és konstruálja a legegyszerűbbnek tűnő üzeneteket is. 

A művészettörténet médiumként való felfogása mutat hasonlóságokat Rényi  

paradigmafogalmával és annak egyik legfontosabb tanulságával, a tudományos párbeszéd 

lehetőségének a kritikai vizsgálatával. Rényi Rembrandt kenwoodi önarcképéről írt 

tanulmányának554 [41. ábra] első két fejezete mintha a művészettörténet 

paradigmatizálásának új kísérlete lenne, utána következő elemezése a mű 

performativitásáról éppen ezeknek a korábbi paradigmáknak a cáfolata. A Vallomásosság 

bűvkörében című fejezetben a Rembrandt portrék filozófiai hatásait, különösen a 

személyiség és az ehhez szorosan kapcsolódó vallomás filozófiai tudománytörténetét 

elemzi555, hogy utána az ikonológiai értelmezéseket olvassa össze556, melyeknek fő célja, 

                                                 

552 Természetesen van kivétel, The outer limits introja, lásd: 

https://www.youtube.com/watch?v=8CtjhWhw2I8 továbbá: (Worland 1996) illetve (Bloomfield 1999) 

553 Lásd korábban 

554 (Rényi, Az evidencia csapdái 2009) 

555 Rényi által használt irodalom: Bródy Sándor: Rembrandt, egy arckép fényben és aranyban, Budapest, 

1973, Georg Simmel: Rembrandt, művészetfilozófiai kísérlet 1988, Wilhelm Pindler: Rembrandts 

Selbstbildnisse Königstein im Tauunus 1943,  

556 Rényi által használt irodalom: Porter, J. Chenault. "Rembrandt and His Circles: More About the Late 

Self-Portrait in Kenwood House.,  Werner Weisbach: Rembrandt, Berlin 1926, Kurt Bauch: Rembrandt 

Gemälde 1966, Henriette L. T. de Beaufort: Rembrandt, Haarlem 1957 stb. 

https://www.youtube.com/watch?v=8CtjhWhw2I8
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hogy a kép hátterében található szembetűnő körök pontos jelentését megtalálják.  

Azonban konklúziója szerint a két irányzat együtt sem fedi le a mű sokrétűségét: 

Innen nézve világos, hogy a Kenwood-kép említett olvasatai miért tendáltak 

rendre két irányba: mind a megjelenő személyiség pszichológiai 

szuggesztivitása, mind a „körök” talánya azért váltott ki különleges 

érdeklődést, mert nagyon is szembeszökőek. Ugyanakkor a munkatárgy 

hollétét azért nem tematizálja a kutatás, mert jelenvalósága nem olyan 

tolakodó, hogy kikényszerítse a figyelmet. Az írókat és a filozófusokat a 

személyiség jelenléte, az ikonológusokat inkább a szimbólum jelentése 

érdekli: ezért voltaképpen egyikük sem látja a vásznat, amely a szemükben 

mintegy belevész a jelentés nélküli háttér szürke zónájába.557 

 

41. ábra Rembrandt: Önarckép két körrel, 1665, Kenwood House, London 

                                                 

557 (Rényi, Az evidencia csapdái 2009, 80) 
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Nyilvánvaló, hogy a jelentés nélküli háttér nem más, mint a művészettörténet által nem 

csatornázott vizuális élmény. A nem artikulálható felülete a festménynek, amely szó 

szerint beleolvad a jelentésnélküli szürke környezetébe. Éppen Rényi szövege az, ami 

láthatóvá teszi, még ha komoly problémákat jelent is a beazonosítása:  

A Kenwood portré 1949-es megtisztításakor a jobb felső sarokban előkerült 

egy hosszúkás, hegyesszögű háromszög alakú mező, amelynek átlóját 

keskeny, képkeretre emlékeztető szegélyszerű képződmény alkotja. A rézsútos 

vonal csaknem középmagasságban metszi a kép szélét.558 

A részlet ugyanis nem elég, hogy absztrakt módon leírható, még ha problémásan is559, 

hanem be is csatornázandó valamilyen koherens elképzelésbe, mintegy művészettörténeti 

jelentéssel kell feltölteni ahhoz, hogy értelmezhető legyen. Panofsky  preikonográfiai 

leírásának foltok rendszerére épülő eleme lesz itt problémás, egy olyan határhelyzettel 

találkozunk, melynél az értelmezőnek nincs feltétlen lehetősége rá, hogy az ábrázolt 

képtárgyat egyértelműen és célszerűen azonosítsa.560 Rényi  hermeneutikai 

érdeklődésének a középpontjában éppen ezek a határesetek, a felismerhető műtárgy és az 

azt elbújtató műtárgyi médium áll. Rembrandt Omval rézkarcán [42. ábra] a szerelmes 

pár helyzete éppen ezt az állapotot jeleníti meg számára: 

Addig van esélyük észrevétlennek maradni, amíg a figyelmetlen szemlélő 

közömbös marad a grafikai matéria (az absztrakt vonalrácsok, az oldott 

gubancok, a hidegtűnyomok stb.) létszerű működése iránt. Csak akkor 

bontakozhatnak ki vonalbozótjuk takarásából, ha szemünk képes realizálni a 

vonal szakadatlan metamorfózisait, motívumokká, tónusokká alakulásának és 

visszaváltozásának szakadatlan lüktetését.561 

Nyilvánvaló, hogy a műtárgyon a pár felismerése éppen a művészettörténet által 

csatornázott vonalrács-értelmezés, ezzel egy időben eltűnésük, azaz bújócskájuk a 

                                                 

558 (Rényi, Az evidencia csapdái 2009, 77) 

559 Nem teljesen világos, hogy Rényi mit ért a háromszög átlóján [!!!] és a csaknem középmagasságon. 

560 Vö: (Panofsky, Ikonográfia és ikonológia: bevezetés a reneszánsz művészet tanulmányozásába 1984, 

293) 

561 (Rényi, A technika igazsága, képhermeneutikai reflexiók egy bécsi Rembrandt kiállításról 2008) 
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nézővel is ennek a médiumnak a része: a hidegtű lehetővé teszi a játékot, a 

művészettörténet a maga számára felfedi és artikulálja. 

 

42. ábra Rembrandt: Omval, 1635 The Metropolitan Museum of Art, New York 

Ez a felfedés és artikuláció az, ami a művészettörténet médium-jellegét a legvégsőbbekig 

kidomborítja. Nem csak egy egyedi vizuális tapasztalat megmutatásáról és a róla 

lehetséges beszéd megalapozásáról van ugyanis szó, hanem a felfedezés és a lehetséges 

beszédmódok előzetes konstrukciójáról és potenciális jelentéséről. Ha a médium 

egyszerre volt rendszer és környezet, úgy a művészettörténet is egyszerre üzenetek 

továbbítója és előzetes konstruktora. 
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