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A disszertáció előfeltevései, céljai 

A látás mint határhelyzet című doktori disszertáció célja, hogy a mi művészettörténet? kérdésre 

pontos, árnyalt választ tudjon adni.  

A disszertáció éppen ezért nem vállalkozik a kortárs tudományos diskurzus különféle, a 

művészettörténet végét, vagy éppen társtudományokba olvadását jövendölő áramlataihoz. 

Habár számot vet a képi fordulattal és ezen keresztül az analitikus képfilozófiával és a német 

hermeneutikai hagyománnyal, nem tekinti elsődleges céljának ezen szakterületek belső, 

immanens problémáinak a megválaszolását. Ugyanígy, a vizuális kultúra fogalmát is érinti, 

egyedi tárgyakra vonatkozó tapasztalatait és általános kultúrkritikai tanulságait beépíti ugyan 

az érvelésbe, mégsem tekinti feladatának a tudományág általános problémáinak a megoldását 

vagy kifejtését. Ez az alapállás nem az itt felsorolt komoly teoretikus problémáknak a 

lekicsinylésének a következménye, hanem annak a józan belátása, hogy mindezek komoly 

tárgyalása szétfeszítené a dolgozat kereteit.  

Disszertációm kiemelt célja, hogy a művészettörténet ne pusztán intézménytörténetként, illetve 

intézményi hatások összegeként tételeződjön, hanem sajátos, önálló, megkülönböztethető 

létmódja felmutathatóvá váljon. Ennek elemzésére a lehető legbensőségesebb találkozások, a 

műtárgyakkal való szembesülések és ezen leírások elemzése nyújthat alkalmat. Innen ered a 

disszertáció címe: a látás testi/szociális/kulturális/filozófiai aktusa egy olyan határhelyzet, 

amiben a művészettörténész személye, és rajta keresztül az egész művészettörténet 

megfogalmazható és kifejthető. Előfeltevésem szerint az egyedi műtárgy által keltett vizuális 

élmény művészettörténeti leírásai olyan nyomokat tartalmaznak, melyek segítségével az egész 

művészettörténet, benne kiemelkedően sokrétű módszertana, elméleti előfeltevései és sajátos 

üzenetei megfogalmazhatóak és rendszerezhetőek. A látás fogalmának a hangsúlyozása és a 

vizuális tapasztalatok szavakra le nem fordítható, szubjektív ereje vezetett oda, hogy a képeket 

tudatosan a róluk szóló diskurzus mellé szerkesszem a szövegben. Így az olvasónak lehetősége 

van rá, hogy saját vizuális tapasztalatai alapján kritika tárgyává tudja tenni a disszertációban 

felsorolt elemzéseket. Ezen felül igyekeztem az egy csoportba tartozó képeket egy oldalra 



helyezni: hogy belső hasonlóságaik, különbségeik, egymásra válaszoló megoldásaik, vagy 

éppen radikális különbözőségük láthatóvá váljon. 

A választott módszertan az egymásra válaszoló szövegek és képek által keltett vizuális 

tapasztalat folyamatos összeolvasása és korrekciója, a negatív tanulságok folyamatos kiemelt 

szinten való kezelése. Ehhez a teoretikus alapot Mitchell A képi fordulat című programadó 

írásában találja meg, amennyiben a képi fordulat híres találkozás-jelenete, amelyben Althusser 

találkozik Panofskyval, azaz kevésbé allegorikusan az ikonológia és az ideológia kölcsönösen 

felismerik egymást, egy előre strukturált önreflexív tudományértelmezésbe illeszkedik. Ez 

pedig nem más, mint az ideológia szubjektumképző erejének a gondolkodó történelmi-

társadalmi helyzetére vonatkoztatása, azaz a tudományos objektivitás igényének a nyílt 

felmondása. Ezzel párhuzamos az a felismerés is, hogy habár Mitchell szövege és gondolatai 

kiindulópontjául szolgálhatnak ugyan egy, a művészettörténet jellegéről szóló okfejtéshez, de 

semmiképpen nem alkalmazhatóak minden elemükben. Mitchell ehhez túlzottan mozgékony 

szellemi alkat, saját bevallása szerint is interdiszciplináris kutató, aki tudatosan törekszik rá, 

hogy ne lehessen egyetlen tudományterülethez kötni. A mozgékonysággal azonban együtt jár 

bizonyos értelemben a gyors avulása is a gondolatoknak: a képi fordulat végét éppen Mitchell 

hirdette meg, alig 19 évvel annak bejelentése után.  

A dolgozatban kiemelt helyet foglal el a látás biológiai alapjainak – neurológiai értelemben vett 

szimbolikus jellegének – a megértése. Az észleléselméleti és pszichológiai vizsgálatok 

tanulságai fontos szerepet játszanak. A disszertáció módszertana szerint ugyanis negatív 

tanulságaik kiemelkedően fontosak, amennyiben a művészettörténet ki nem mondott 

előfeltevéseit cáfolni képesek.  

A dolgozat felépítése 

A disszertáció két nagy részből áll, az első rész címe A képi fordulat problematikája, a másodiké 

pedig A művészettörténet mint médium. Mind a két részhez tartozik egy-egy exkurzus, amelyek 

ugyan nem közvetlenül kapcsolódnak a disszertáció témájához, de képesek új megvilágításba 

helyezni a fő problémát. 



Az első rész a művészettörténet és a művészettörténész különválasztására törekszik az ideológia 

fogalmán keresztül hogy a második részben a művészettörténet a korábban definiált 

művészettörténész és a műtárgy közvetlen vizuális tapasztalata közötti törésben jelenhessen 

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 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 ideológia 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, hogy megalapozza saját érvelési 

technikáit. Rorty filozófiai fordulatai és Kuhn paradigmaelmélete lesz az az elméleti keret, 

amelyből a képi fordulat értelmezhetővé válik. Ezután következik egy összehasonlításon 

alapuló elhatárolás Gottfried Boehm nevében hasonló, de radikálisan más megközelítésű és 

eltérő eredményekre jutó ikonikus fordulatával. Itt nem csak a filozófiai tradíciók különbsége 

tárul fel, hanem a képek forrásának a jellege is: míg Boehm számára a kiindulópontot a (főleg) 

filozófiai szövegekben 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 képi fordulat kimondott és kimondatlan gondolati előzményeivel foglalkozik következő 

alfejezet. A perspektíva mint szimbolikus forma című korai Panofsky szöveget elemzi, kettős 

összeolvasást használva: Mitchell szövegét méri össze Panofsky eredeti tanulmányával,  

felmutatva Mitchell értelmezésének hangsúlyozottan egyéni voltát. 

A harmadik alfejezet fő kérdése, hogy hogyan és miért hiányzik Gombrich életműve A képi 

fordulatból? A szöveg Mitchell szövege alapján Panofsky és Gombrich perspektívafogalmait 

olvassa össze, illetve, 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 John 

Berger The ways of seeing-jét mint A képi fordulat előzményét értelmezze, hiszen nem csak 

tartalmában, de formabontó megoldásaival (a nézőt közvetlenül megszólító televíziós műsor) 

is hivatkozásul szolgálhatott volna A képi fordulat radikális jelenkor-elemző és 

politikai/ideologikus olvasata számára. A fejezet másodlagos célja, hogy sorvezetőként 

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., 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 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 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 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 módszertanilag 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 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 külső hatásokat elemzi, különös 

tekintettel a tudomány önállósága szempontjából 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 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. 

  



A disszertáció témájában megjelent publikációk: 
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CENTRART 2014 

Művészettörténet a képi fordulat után in: ELTE-BTK doktorandusz tanulmánykötet, ELTE 

2014 

A képi fordulat és a művészettörténet, in: Nagy Edit (szerk.): Fiatal kutatók Magyarország 

megújulásáért 2/1, PEME Budapest 2011 

Egy megfigyelő eszközkészéte – McLuhan Hot és Cool fogalmaihoz in: Replika 2011/3 

Art History after Mitchell's Pictorial Turn in: prof. Ding Ning (szerk.) I. Gradual Conference 

of Art History, Peking University press, Peking 2011)  
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An Allegorical Debate, Performing Art History II Courtauld Institute of Art, London 2012 

(Nyisztor Szabolccsal közösen) 

Mitchell, Panofsky és a perspektíva, PEME III. PhD konferenciája, MTA, Budapest, 2012 
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