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Bevezető 

Átlagos netezőként, a közösségi média felhasználójaként naponta több száz fénykép 

verseng a figyelmünkért. A legnagyobb részüket egyszerűen átpörgetjük, és a barátaink, 

családtagjaink vagy kedvenceink által posztolt képeken kívül csak néhány fotót nézünk 

meg alaposabban. Azokat, amelyek valamilyen okból kitűnnek a többi közül.  

Az utóbbi két év néhány fotója a mi figyelmünket is felkeltette. Közelebbről is megnéztük 

és elemeztük őket. Választásainkat alapvetően befolyásolta, hogy a médiaértés, 

médiaismeret és vizuális kultúra területén járva fontos tanulságokat vonhassunk le, 

párhuzamokat mutathassunk meg a fotográfia vagy a művészettörténet klasszikusaival. 

Górcső alá veszünk sajtófotót, dagerrotípiát, mobilképet, kereskedelmi üzenetet, politikai 

kommunikációként használt képeket egyaránt, amelyek valahogyan mind virálissá lettek, 

váratlan népszerűségre tettek szert. 

Minden fotó, amely megjelenik a nyilvánosságban, médiaüzenetté válik, így akként is 

értelmezhető. Ezért mindig megvizsgáljuk a kép készítőjének, szerkesztőjének szándékát, 

elemezzük, hogyan sikerült megfogalmazni az üzenetet, hogyan él a figyelemirányítás 

eszközeivel, milyen technikai megoldásokat alkalmaz, milyen kliséket és mintákat követ. A 

kép közönsége, vagyis a befogadók szempontjából megvizsgáljuk, hogyan érte el a kívánt 

hatást, és milyen további jelentésrétegeket nyitott meg. 

Cikkeink diákok oktatásában alkalmazható segédanyagok, végigvezethető elemzések. 

Ismereteket, elemzési szempontokat elmélyítendő az egyes fejezetek után kérdésekkel, 

kiadható feladatokkal is segítjük a tanárok munkáját. 

A kép alapú kommunikáció rendkívül népszerű a diákok között. Médiafogyasztási 

szokásaik alapján bátoríthatjuk őket, hogy válasszanak olyan, a közösségi médiában pörgő 

képet, amelyet akár az osztályközösséggel együtt elemezhetnek. 

Segítségül összeállítottunk egy kérdéssort, amelyet érdemes végiggondolni. 

 Milyen szándék vezérelte a fotó készítőjét? Kereskedelmi érdek, reklám, pr, 

dokumentáció, politikai kommunikáció, brandépítés, tudósítás? 

 Valamilyen műfajba sorolhatók-e a képek? Portré, reklámfotó, környezeti portré, 

családi kép, amatőr telefonos kép, sajtófotó? 

 Beállított vagy spontán képről van szó? Vagy spontaneitást színlel?  

 Milyen képi mintákat, kliséket követ? Talán művészettörténeti előzményeket? 

 Mennyire tudatos kompozícióról van szó? 

 Milyen szerepet kap a szín vagy a színek hiánya? Dominál egy vagy több szín? 

 Milyen okokból válhatott virálissá, miért osztották meg sokan, sok felületen? Van 

részlete, amely egy bizonyos csoport, szubkultúra számára fontos? Hasonlít valamilyen 

más képre? Tartalmazhat önironikus utalást? 
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Selena Gomez: a többmilliószor lájkolt Insta-kép 

Ajánlott az 5–10. évfolyam számára! 

2016-ban Selena Gomez fotója – tulajdonképpen a Coca-Cola hirdetése – 

volt a legkedveltebb fotó az Instagramon. Vajon mi kellett ahhoz, hogy 

ennyire sikeres legyen ez a kép? Hogyan működik ez a fotó? 

 

1. ábra: Selena & Coca Cola képelemzés 

Mit látunk a képen? 

Első közelítésben még ne törődjünk azzal, ki szerepel a képen, csak próbáljuk felfejteni 

a vizuális kódolás rétegeit. A képen egy fiatal, vonzó, sötét tónusú lány oltja szomját 

egy klasszikus kólásüvegből szívószállal. A hirdetési szándéknak megfelelően tehát a 

terméket látjuk a kép centrumában, ráadásul a fogyasztás helyzetében, de a kép ennél 

persze jóval többet szeretne adni. A lány megjelenése, a palack színrevitele, vagy 

tágabban a kép színei, formái egységes vizuális üzenetté rendeződnek össze, amelyben 

minden részlet megtalálja a kapcsolódást a többihez. 

A képen nincs semmilyen kihívó gesztus, a modell mégis képes mozgósítani a nőiesség 

élénk jeleit. Átható tekintetét erősíti a hangsúlyos sötét, dús szemöldök és a smink 

hasonlóan sötétítő tónusai. Közben a sötét szem szembogarában mégis valami fényes, 

világos, szinte tükörszerű középpont tekint ránk. A modell haja dús, jóformán 

megzabolázhatatlanul, hullámosan zúdul alá egyik oldalon a hátára, másik oldalon elől 

a mellkasára. Egy tincs elől a szemébe is hullik, mintha ez a vad, természetes erő még 

a fotózás pillanatában sem engedte volna magát rendre utasítani. A modell körmei 

élénken pirosak és hosszúak (ez hagyományosan erősen szexualizáló vizuális vonás 

lenne), de ajkai például nem kaptak hasonló színű rúzst (ami alighanem közönségesbe 

billentené a felvételt), hanem egészen világosak maradtak, színük és tagoltságuk 

https://www.youtube.com/watch?v=AA7b-Qmgkgg
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száraznak mutatja őket, mintha a szomjúság érzetét szeretnék ezzel vizualizálni. Az 

általa viselt piros top sokat enged látni a modell karjából és vállából, amelyen a bőr 

tónusainak különbsége már mintha a napozás hatásait, foltjait mutatná. A fotó 

összességében sokrétűen érezteti a nézőivel, hogy forró nyár van, amikor a hűsítő kóla 

nagyon kívánatos. 

A modell merész megjelenése azonban nemcsak a nőiesség szempontjából 

értelmezhető, de mintha tovább erősítené a kezében tartott palack vizuális 

tulajdonságait is. Nézzük például az egyező színeket: a top, az énekesnő körömlakkja 

és a palack címkéje tökéletes harmóniában vannak, hiszen pirosak, ami már 

kódszerűen a márka színének számít. A piros-fehér sávos szívószállal a modell 

fülbevalója harmonizál, miközben a hajszíne nagyon közel áll magának az italnak a 

színéhez. A hasonlóság nemcsak színben, hanem az üveg formájának görbületeiben is 

tapasztalható, a modellnek a topban kirajzolódó keblei és a hajtincseinek hullámai is 

vizuálisan visszhangozzák a kontúrpalack ikonikus vonalait. A visszhang nemcsak a 

szemnek, a fülnek is szól: a modell kezén tetoválásként és a palack címkéjén is 

hangjegyeket látunk. A modellnek szoros kapcsolata van a zenével, miközben 

közismert, hogy a márka is keresi a stratégiai kapcsolódást a popzenéhez, a folyton 

változó fiatal célcsoport fontos médiumához. Szinte halljuk, ahogy összecsendül itt a 

termék és a modell.  

A kép kereskedelmi szándékokat hordoz, miközben divatfotóként is funkcionál (bár 

nem a modell öltözékét, sem a sminkjét, hanem egy italt népszerűsít). Mivel fotóként 

önerejéből is vonzónak kell lennie, hirdetési szlogen nem került rá. Illetve mégis, ám 

szinte bújtatottan, a palack címkéjén ott olvasható egy mondat két hangjegy között: 

You're the spark. Te vagy a szikra. A bíztató kijelentés szerint a kép nézői 

részesedhetnek a modell kreativitásában, sőt a kóla minden fogyasztója: te is olyan 

eredeti, felszabadult, vonzó és egyedi lehetsz, mint a képen szereplő énekesnő. 

Mindehhez persze társként kínálkozik a palackban lévő habzó (sparkling) ital, 

amelyben a buborékok úgy törnek fel, mint az eredeti érzések, gondolatok a 

fogyasztókban.  

Nagyon izgalmas cserefolyamatot láthatunk tehát kibontakozni a kép vizuális 

rétegeiben. A vonzó, nőies modell szépségét, vonzerejét, fiatalságát adja kölcsön a 

terméknek, miközben a brand évszázados kommunikációs hagyományaival, 

sokmilliárdos marketingköltésének globális erejével „klasszicizálja” a modellt, és 

„értelmezi”, beiktatja a márkához társított értékek világába.  

Na jó, és akkor kit látunk a képen? 

A kép megalkotottságának ravasz fogásai persze csak az összkép egyik felét jelentik.  

A fotó teljes hatásához az is jelentékenyen hozzájárul, hogy tudjuk, ki van a képen, és 

mérlegelhetjük, hogy milyen jelentést erősíthet meg, igazolhat a saját élettörténetével.  

https://buvosvolgy.hu/tudastar/cikk/Piros_a_baratod
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Selena Gomez 1992-ben született, s a karrierjét a tv-ben kezdte 2002-ben. A több 

évtizede legnagyobb hatású tömegmédium, a televízió fénykorának utolsó szakasza volt 

ez.  

Mindenesetre egy-egy népszerű sorozat akkoriban forintban kifejezve több száz 

milliárdos bevételt is hozhatott. Selenáról hamar kiderült, hogy nagyon komoly profitot 

lehet vele generálni. 

Már tiniként is a bulvárújságok címlapjának kedvelt figurája volt, románcai, szakításai, 

hétköznapi kalandjai máig rengeteg olcsó papírra nyomott lapot adnak el. Szerepelt 

minden fontos lifestyle magazin címlapján is, ahol nem a példányszám, hanem az 

exkluzivitás ad rangot, ott válnak el egymástól a szezonális jelenségek és a kulturális 

ikonok. 

A Wizards of Waverly Place sorozat főcímdalánál kiderült, hogy énekelni is tud, így 

azonnal elindította csatornáját a YouTube-on. Ekkor, 2010 környékén már jócskán 

zajlott az internet térfoglalása, jó ötletnek bizonyult Selena dalait és népszerű 

kooprodukcióit ezen a platformon is közreadni. 

Százmilliónyi nézője van a YouTube-on, a platform hirdetőinek nagy és összegszerűen 

is kifejezhető örömére. Még nagyobb forgalmat generál a zeneletöltő és streaming 

oldalakon, például a Spotify-on, ahol a milliárdot is meghaladó mennyiségben 

streamelik egy-egy albumának dalait. 

Népszerűségét látva több márka döntött úgy, hogy vele reklámozza termékeit. 2015-

ben még tv-reklámot forgatott a Pantene számára, de 2016-ban már influencerként 

posztolt a Coca-Coláról.1 Felismerve, hogy a tévéreklámokat lassan, de biztosan 

felváltják a YouTube-os hirdetések, a szponzorált posztok és a 

véleményvezérek/vloggerek kreatív tartalmai, egészen korán, 2013-ban építeni kezdte 

Instagram-közösségét. 

Néhány éve visszatért a tévésorozatok közegébe is. Az újjászületett műfajban a 13 

Reasons Why producereként és a főcímzene szerzőjeként és előadójaként tette le a 

névjegyét. 

Selena Gomez éppolyan rugalmas, képlékeny és változékony, mint a médiarendszer 

maga. Gyerekszínészi karrierje óta minden akadályt sikerrel vett, a rendszer 

alakulásának minden pontján jól érzett rá, miként tud alkalmazkodni és előnyt 

kovácsolni belőle a maga számára. A 2016-os év legnépszerűbb fotójában a diadalmas 

                                                   

1 A kép mellett eleinte nem szerepelt jelzés, amely egyértelművé tette volna, hogy fizetett hirdetésről van 

szó. Bár a Coca-Cola bejelentette, hogy új kampányának arca Selena Gomez lett, a poszt mellé csak több 

mint két hónappal később került oda az #ad jelzés, az amerikai fogyasztóvédelmi hatóság elvárásainak 

megfelelően. 
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közösségi média alighanem ezt a kimeríthetetlen készséget is ünnepli, a média mindent 

átformáló logikáját, vagyis saját magát. 

Miért olyan hatásos ez a kép? 

A kép hatásához ugyanis kell egyfelől mindaz, amit a rövid elemzésben 

megállapítottunk a részletek gazdag összefüggéseiről. De kell az is, hogy Selena Gomez 

legyen a képen szereplő lány, akit ismerünk a tévéből, a Youtube-ról, a Spotyfy-ról, a 

bulvárlapokból és a magazinok címlapjáról. Hogy a képhez tapadjon minden történet, 

rajongás, titok, ígéret, amelyek a személyt körülveszik a kulturális termékek és 

platformok sokaságán. Hogy értsük, mit jelent a szikra (spark), ami őt annyira 

egyedivé és sikeressé tette. 

Nektek feltűnt még valami? 

Feladatok: 

1. Beszéljétek meg, hogy számotokra mit fejez ki ez a fotó, mit mond a rajta szereplő 

lányról és mit mond a Coca-Coláról. A benyomásaitokat próbáljátok összekötni a 

kép egyes vonásaival: melyik fogásnak mi a hatása? 

Próbáljátok közben leírni a képet, hol készülhetett, milyen évszak van, milyen 

élethelyzetet örökít meg. 

2. Készítsétek el otthoni eszközökkel a fotó mását, vagy egy olyan képet, amely hasonló 

kompozíciós megoldásokkal dolgozik! 

3. Keressetek még olyan sztárokat, akik a médiarendszer ennyire sok szerepkörében 

voltak sikeresek, és sikerrel vették az életkori határvonalak akadályait! 
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Reneszánsz sajtófotó: az utcán hever 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

Manchester 2016-os szilveszter éjszakájáról, egy helyi hírportálon, egy 

harminc képből álló riport jelent meg Joel Goodman szabadúszó fotóstól. 

A képek a jól ismert „részegen mulatozó, verekedő, randalírozó britek” 

műfajába tartoznak. 

 

2. ábra: Az utcán hever – képelemzés 

A galéria 19. képének, az annak jövőjéről még mit sem sejtő szerkesztő, az egyszerű, 

„Rendőrök letartóztatnak egy férfit, miközben egy másik az úton fekszik” címet adta. A 

kép napokon belül bejárta az internetetet és a közösségi oldalakat, miután a BBC egyik 

népszerű újságírója klasszikus festményhez hasonlítva osztotta meg. 

A posztok, cikkek, videók egy-két művészettörténeti párhuzam felvillantása után 

elsősorban a mémesedés stációit, leágazásait sorolják: filterekkel más-más festők 

stílusához igazított változatokat; a kép egyik központi alakját körbevágva, különböző 

klasszikus, ikonikus alkotásokba montírozva. 

Most azonban megpróbáljuk összegyűjteni azokat a szempontokat, amelyek összhatása 

miatt valóban a festészet klasszikusai jutnak róla eszünkbe, és kiemelik az átlagos 

sajtófotók közül. 

Perspektíva 

Az antik festészetben már alkalmazták a rövidülést a illuzórikus mélység 

érzékeltetésére, az enyészvonalak azonban még nem futottak össze egy pontban, 

hanem párhuzamosak maradtak. A térábrázolás forradalma az olasz reneszánszban 

jött el, a lineáris perspektívát tökéletesítették, a képeken és a freskókon keretbe foglalt 

jelenetek térrétegeiben, fontossági sorrendben tűntek fel a szereplők. 

https://www.youtube.com/watch?v=dThv-GIeKlw
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A sajtófotók nagy része témájukat, szereplőiket igyekeznek hátterükkel, 

környezetükkel együtt ábrázolni, keretbe foglalni. Ideális eszközük ehhez a feladathoz 

a majdnem torzításmentes képet adó nagylátószögű objektív. Ennek segítségével 

kellően közel kerülnek a témához, miközben az események háttere, környezete is a 

képre kerül. 

Elemzett képünkön a nagylátószögű objektív miatt hangsúlyos a lineáris perspektíva, 

amelyet az egyetlen jelentős fényforrás vetett árnyékai tovább erősítenek. Az összetolt 

tér rétegeiben, az előtértől az enyészpontig, szerepükhöz mérten jelennek meg a kép 

szereplői. 

Kompozíció 

A figyelemirányítás legfontosabb eszköze a kompozíció. De a figyelemirányítás mellett 

elengedhetetlen, hogy egy kép elemei úgy helyezkedjenek el, hogy a néző egyszerre 

érezzen harmóniát és feszültséget. Ennek eléréséhez a két leggyakrabban emlegetett 

kompozíciós szabály közül a harmadolást a telefonunk kijelzőjén megjelenő 

rácsvonalak miatt, az aranymetszést pedig néhány népszerű regénynek köszönhetően 

ismeri még az is, aki soha nem foglalkozott vizuális kultúrával. Fontos, hogy a két 

szabály nagyon hasonlít, mégsem ugyanaz. 

Az aranymetszés szabályai szerinti kompozíció bemutatásához a látványos Fibonacci 

spirál sablonját vízjelként helyezik fotókra és festményekre egyaránt, ezzel bizonyítva 

a képszerkesztés tökéletességét. 

Ahogy a „Rendőrök letartóztatnak egy férfit, miközben egy másik az úton fekszik” 

című alkotás esetében is. A földre szorított főhős vörösödő arca tökéletesen pozicionált, 

a fényvisszaverő kabátban csoportosuló rendőrök, és az őt közvetlenül megszólítő nő 

alakja is az aranymetszés szabályait követve hajlanak és rendeződnek csoportba. 

Fény 

Nemcsak a térábrázolás, a lineáris perspektíva művészeti alkalmazása jelenik meg a 

reneszánszban, hanem a fényviszonyok, a fény és az árnyék ábrázolása, 

reprezentációban betöltött szerepe is. A fény, a megvilágítás kiemeli a főalakokat, az 

árnyék változatossá teszi a színeket, növeli a térélményt. A félárnyékok, önárnyékok, 

reflexek drámai hatásokat csökkentenek és növelnek. 

A klasszikus festészet áradó fényeit a szilveszteri éjszakában természetesen nem a nap 

és nem is egy fáklya adja, hanem egy várakozó taxi tompított fényszórója. Ezt az erős 

ellenfényt sem fellegek rendezik pászmákba, hanem az autó előtt álló, megfáradt 

bulizók lábszárai. A főalakok megvilágítását, a főfényt és a derítést, az erős ellenfénnyel 

szemben, a képkivágásból kimaradt utcalámpák biztosítják. 

https://twitter.com/josejacas/status/682942139706269696?ref_src=twsrc%5etfw|
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Az így megteremtett fény-árnyék özönben ugyanaz a derítés simítja ki a mosolyogva 

söréért nyúló, földön fekvő férfi arcát, mint amelyik kiemeli a letartóztás miatti 

megvetést vagy tanácstalanságot a nő alakjában. 

Szereplők és történeteik 

A flamand festészet nagyjai, az idősebb és ifjabb Pieter Brueghel, akik először 

szakadnak el a bibliai, mitológiai, allegorikus témáktól, akár úgy, hogy azokat vidéki, 

paraszti környezetbe helyezik – a közönséges, az abszurd, a vulgáris hétköznapi élet 

eseményeit sokszereplős, többrétegű képekben mutatják meg nekünk. A szereplők, a 

tájak már nem idealizáltak, mint az olasz festészetben, az emberek és emberi viszonyok 

ábrázolása minden manírtól mentes, a kevésbé fontos szereplők egyre távolabb, 

mélyebben foglalnak helyet a térben. A dulakodók, verekedők, szemtanúk, vétlen 

áldozatok, épp arra járók, bámészkodók után végül azok, akik már hátat fordítva, mit 

sem törődnek a főszereplőkkel. Ugyanúgy, mint a szilveszteri éjszakában. 

A megfelelő pillanat 

Természetesen nem elég, ha valaki, jó időben, jó helyen van egy kamerával és jól 

komponálja, szerkeszti a képeit. Fontos, hogy egy ilyen mozgalmas, sokszereplős 

történés kellős közepén a legjobb pillanatban exponáljon. A francia fotóművész, Henri 

Cartier-Bresson a „döntő pillanat”-nak nevezi azt a momentumot, amikor olyan kép 

készülhet, ami az esemény lényegét fejezi ki. Az angol sajtófotós megörökítette ezt a 

pillanatot, amit egy németalföldi festőnek tudatosan, több hónapi munkával kellett 

volna összeállítani. 

A kép elemzésén túl számtalan kérdés marad megválaszolatlanul, amelyek elsősorban 

a szereplők kilétére és szándékaira vonatkoznak. A megfejtésben számos cikken túl, egy 

rövid angol nyelvű elemzés segíthet Joel Golby mémtörténésztől. 

Feladatok 

Keressetek a neten egyenyészpontos centrális perspektívát reneszánsz festményeken 

és kortárs fotókon! 

Szerkesszétek újra saját képeiteket! Használhatjátok a minden platformon és operációs 

rendszeren elérhető képszerkesztő alkalmazásokat! Használjátok a harmadolt 

rácsvonalak metszéspontjait a képeitek újravágásánál! 

Keressetek a neten olyan sajtófotót vagy streetfotót, ahol több történet bontakozik ki 

egy képen belül! 

Nézzetek utána a neten, hogy mit jelent a chiaroscuro kifejezés! 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Brueghel_II_-_A_country_brawl.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=coisqPyfAUU
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Családi portré a politikai küzdőtérben 

Ajánlott a 9–10. évfolyam számára! 

A politikai hatalom viselői a képi fordulat utáni kultúrában 

elkerülhetetlenül vizuális ikonokká is alakulnak. Nyilvános fellépéseikről 

rengeteg felvétel készül, képeik mindenütt jelen vannak, vitákat 

provokálnak, szimbólummá és mémmé változnak. 

 

3. ábra: Családi portré 

Állandó vizuális kitettségük lehetetlenné teszi, hogy tökéletesen ellenőrzésük alatt 

tartsák mindazokat a jelentéseket, amelyek képmásaikhoz társíthatók. Követőik 

transzparensekre nyomtatják a képeiket, ellenfeleik pedig igyekeznek leleplezni őket, 

belenagyítanak a felvételekbe, tüzetesen tanulmányoznak minden részletet, árulkodó 

jelek után kutatnak. Erről a szenvedélyről tanúskodnak az olyan pixeles képdarabokra 

épülő összeesküvéselméletek, mint hogy például George W. Bush tévévitáin távolról 

egy rádiós eszközzel súgtak a fülébe, vagy hogy Michelle Obama valójában férfi. 

Donald Trump egy 2010-es családi fotója körül 2016-ban, még megválasztása előtt 

robbant ki egy érdekes nyilvános vita, úgyszólván egy nagy közösségi képelemzés. Erről 

a képről van szó. 

Olyan érdeklődést és indulatokat kavart a fotó, hogy többen a hitelességét is 

megkérdőjelezték, egy tényellenőrző oldalnak is ki kellett jelentenie, hogy nem 

manipulált, hanem valóságos felvétel. A kép tehát valódi, egy belga fényképész, Régine 

Mahaux készítette, aki általában hírességeket fotóz nagy magazinok számára, és 2006 

óta a Trump családnak is dolgozik. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UVsWlo6iSKw
https://www.theregister.co.uk/2004/10/12/bush_wireless_coaching/
https://www.theregister.co.uk/2004/10/12/bush_wireless_coaching/
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/alex-jones-michelle-obama-man-proof-infowars-conspiracy-theorist-sandy-hook-a7911996.html
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/donald-trump-melania-trump-and-their-son-barron-trump-pose-news-photo/103174256?adppopup=true
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/donald-trump-melania-trump-and-their-son-barron-trump-pose-news-photo/103174256?adppopup=true
https://www.snopes.com/fact-check/family-photograph-of-melania-barron-and-donald-trump/
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A Mahaux 2010-es fotója körüli turbulencia akkor kezdődött, amikor az elektronikus 

zenész Moby 2016 nyarán egy Facebook-posztban listába szedte a szerinte 

legárulkodóbb hamisságokat a fotón, s ezen a vonalon sorakoztak fel a hasonló kritikai 

elemzések például itt meg itt, és ezek mintájára zajlott a kép megvitatása a közösségi 

médiában is. 

A képben egyes szerzők látni vélik Melania sanyarú szlovén gyermekkorát, a kis Barron 

(biztosra vehető) majdani rémtetteit a szafarin, sőt hallják benne a Trump Tower ki 

nem fizetett egykori szerelőmunkásainak panaszát is, vagyis általában mindent, ami az 

elnökválasztási kampány addigi pontjáig a Trump név kapcsán a közbeszédben 

összegyűlt. 

A világ tetején 

A családi portréfelvétel sajátos műfaj, hiszen nemcsak a családtagok arckifejezését, 

hasonlóságaikat, viszonyaikat fürkészhetjük benne, de hőseinket abban a 

környezetben láthatjuk, amely tanúskodik róla, mit értek el, valósítottak vagy szereztek 

meg az életben. Lakásuk is róluk mesél. 

Kíséreljünk meg egy semleges, a politikai elfogultságoktól megtisztított képelemzést, 

azokra az elemekre, képi összefüggésekre koncentrálva, amelyeken a kritikai olvasatok 

nyugszanak. 

Az alakok viszonyai 

A XIV. Lajos korabeli trónust idéző széken ülő férfi a sikeres üzletember-családfő 

magabiztosságával mosolyog. Hogy ő ül és felesége áll, az talán meglepő a szokványos 

illem szerint, de jelzése lehet a férfi dinasztikus-cégvezetői tekintélyének, és a 

házasfelek közötti életkori különbségnek is. Tagadhatatlan, hogy a nő termete, 

szépsége így érvényesül jobban, s ebben a settingben ez a fizikai mutatósság, a női test 

dekorativitása is része a reprezentációnak. Érzékeljük, hogy az anya nem a gyermek 

közelében, hanem a férfi oldalán áll, az elrendezés nem az anyai, hanem a férfi 

státuszához illő szerepkörben rögzíti. Közben Melania ruhájának lebbenő könnyedsége 

olyan dinamizmust mutat, ami a másként statikus képtől kicsit idegen. Mintha egy 

modell vonulásának pillanatképe is helyet kapott volna a családi portrén. Az apa és a 

fiú szimmetrikus képi pozíciója megfelelteti egymásnak a dinasztia fejét és majdani 

követőjét, s öltözetük hasonlósága a gyereket is egy pillanatra aprócska CEO-vá 

változtatja. 

  

https://www.dailykos.com/stories/2016/8/22/1562729/-Let-s-deep-dive-into-this-Trump-family-portrait
https://occupydemocrats.com/2016/08/24/mobys-epic-takedown-tacky-trump-family-photo-going-viral/
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Arany 

A gazdagság, hatalom, exkluzivitás leghagyományosabb jelölője az arany mint anyag és 

szín. Az aranyszínű filctollak és olcsó szövetfestési eljárások korában persze az 

exkluzivitás már kétséges, mindannyian birtokolhatunk aranyszínű tárgyakat, s ez 

sokunkat alighanem arra indít, hogy az aranyban a jómódnak kissé erőltetett és ezért 

megbízhatatlan jelét lássuk. Ebben az enteriőrben mindenesetre szinte minden arany: 

a szőnyegek, bútorok, párnák, a márvány és a falikárpit egyes részei, az oszlopfők, az 

ablak- és ajtókeretek, a mennyezeti freskó és tükrök keretei, ahogy a játékoroszlán és 

Melania cipője is, sőt a növények néhány levelére is jutott belőle. A súlyosan színtelített 

környezet hatása némiképp még a három alak hajszínét is átjárja. 

Kulturális tőke 

Az anyagi jóléthez a hatalom pozíciójában bizonyos felhalmozott kulturális javaknak is 

társulniuk kell. Ebben a lakásban az építészeti múlt stílusimitációja képviseli a 

(gazdaságitól nehezen elválasztható) kulturális tőkét, a különféle stukkók, freskók, 

oszlopfők, díszítések. A fotósorozat többi darabján festmények és szobrok is feltűnnek, 

de szerepük kevésbé személyesnek, mint inkább dekoratívnak és reprezentációsnak 

tűnik. 

A város tetején 

A New York-i ingatlanfejlesztő üzletember lakásának helye is reprezentatív. 

Manhattanben, a családnevét viselő torony tetején, a város felett, a vertikális top 

pozícióban helyezkedik el, ha teraszáról kitekint, szinte mint birtoka terülhet el előtte 

a metropolisz. A kép hatásához sokat hozzátesz, hogy a művész látványos gesztussal a 

kis család mögé odanyitja a lehető legszélesebb távlatot, s ennek a kompozíciós 

döntésnek a szereplők közötti távolság beállítására is lehetett hatása (vagyis az nem 

feltétlenül az érzelmi közelségek tükre). 

Az oroszlán és a limók 

Bár a Tiger King című trash-dokusorozat meglepően világított be abba a furcsa érzelmi-

libidinális viszonyba, amelyben az Egyesült Államok tehetős polgárai állnak a 

nagymacskákkal, talán nem is kell idáig elmennünk a képi elemek megfejtésében. Az 

oroszlán a szimbolikus jelölő szintjén az arannyal, a trónussal, a vertikális magaslattal 

együtt fejezi ki a királyi kivételességet. A játékoroszlán (nem pedig kitömött oroszlán, 

mint némely cikkben szerepelt) mindennapos jelenség lehet egy gyerekszobában, de 

meglovaglása (öltönyben) mindenképpen szimbolikus-uralkodói gesztus, amely a 

gyermek Barront a beérkezett Donald egyfajta kicsinyítő tükreként mutatja. 
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Érdekes, hogy státuszban még a földre szórt játékautók is illeszkednek ehhez a 

kivételességhez, ez a gyermek nem kispolszkival vagy egyterű családi autókkal játszik, 

hanem nyújtott limuzinokkal és sportkocsikkal. A rosszindulatú tekintet minden 

bizonnyal az indoktrináció jelét látná ebben, a gyermek begyakorlását majdani 

playboy-funkcióiba. 

Összegezve  

A nevezetes fotó túlzottan is jól sikerült, valósággal dúskál a bőség, a siker és a státusz 

jeleiben, a fényképész szinte túltelítette a képet az azonos irányba mutató vizuális 

jelzésekkel. Olyan pontosan kiszámított struktúrát hozott létre, amely beszívja a nézőt, 

az egyes részletek és az egész folyamatos összeillesztésére, újraértékelésére ösztönzi. 

Ez a megalkotottság provokálta arra a kép és az ábrázolt család kritikusait, hogy 

belevetítsék a képbe mindazt, amit a nemek közötti viszonyról, a családi kötelékek 

érdekvezérelt voltáról, a gazdasági státusz és ízlés összefüggéseiről gondolnak. A fotós 

2010-ben egy a hivalkodásig büszke családi portrét alkotott, a nézők hat évvel később 

a Trump életpálya és politikai nézetrendszer aktuális képmását kívánták megpillantani 

benne. Az erős struktúra szinte a hallucinációig fajuló jelentéstulajdonításokig 

csábította az ilyesmire érzékenyeket. 

A 2010-es kép megrendelői jóváhagyása, autorizálása azt jelzi, hogy a Trump családnak 

nem az volt a szándéka, hogy a közösségi mértéktartáshoz szabja magát, hanem hogy 

elfogadtassa a közvéleménnyel saját esztétikáját. A 2016 januárjában készült hasonló 

sorozatban már jóval melegebb, oldottabb, mozgalmasabb szituációkba rendeződtek a 

családtagok, ugyanabban az enteriőrben. 

A Getty 2010-es és 2016-os sorozata a Trump családról egyben. 

Szinte szükségszerű volt, hogy egy ennyire magnetikus kép másolatokat fialjon. Egy 

brit család saját lakásában létrehozta a Trump Tower-beli loft költséghatékony mását, 

újragyártotta a fotót és vidáman dokumentálta, hogy egy 800 font alatti beruházással 

képes volt a saját otthonát és családja képét Trump-kompatibilissé tenni.  

Fontos látni, hogy az alkotók őszinte rajongók, szándékuk nem az eredeti kifigurázása 

volt. Rajongás és irónia az igazság utáni korban jóformán megkülönböztethetetlenek. 

Feladat 

1. Tanulmányozzátok Peter Menzel fotósorozatát, amely a világ különböző 

országaiban élő családok portréit rendezte egymás mellé.  

 Milyen megoldásokra jutottak az egyes családok a fényképésszel közösen, hogy 

a családtagokat anyagi környezetükkel, tárgyaikkal együtt reprezentálják?  

 Milyen különbségek, hasonlóságok írhatók le a különböző országokban készült 

sorozatok között? 

https://www.gettyimages.com/photos/melania-donald-and-barron-trump-at-home-shoot?mediatype=photography&phrase=melania%20donald%20and%20barron%20trump%20at%20home%20shoot&sort=mostpopular
https://www.thesun.co.uk/living/2221828/donald-trump-fans-convert-their-3-bed-house-in-warrington-into-trump-towers-for-just-799-heres-how-to-get-your-own-presidential-style-home/
https://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-collection/Material-World-A-Global-Family-Portrait-by-Country/C0000d0DI3dBy4mQ
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Politika, művészet, reprezentáció: a tekintélyes lazaság 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

Képelemző sorozatunkban már foglalkoztunk a politikai hatalom 

képviselőinek képi reprezentációjával. A nemrég leköszönt amerikai elnök 

családi képe után most egy jóval közelebbi politikai nagyhatalom 

vezetőjéről készült képet vizsgálunk meg. Az Instagramon posztolt fotónak 

ráadásul magyar vonatkozásai is vannak, így a fotográfia mellett 

megismerkedhetünk az absztrakt festészet egy nagyszerű alkotásával is. 

 

4. ábra: Ízelítő: Politika, művészet, reprezentáció: a tekintélyes lazaság 

Egy nem mindennapi dolgozószoba 

Soazig De La Moissonnière francia fotográfusnő, Emmanuel Macron hivatalos 

fényképésze Instagram oldalán 2018-ban posztolt egy képet a Francia Köztársaság 

elnökéről és feleségéről, Brigitte Macronról. 

Természetesen nem ez az egyetlen közös képük a nagy műgonddal, megfontoltan, a 

platform sajátosságaihoz igazodó, a lehetőségeit kihasználó, kifinomult ízléssel 

elrendezett oldalon. Az önmagában is nagyszerű fotó azonban nem keltett különösebb 

feltűnést. Csakhogy Budapesten Makláry Kálmán galériatulajdonos és a modern 

francia festészet kiváló ismerője felfedezte az 1948-ban Franciaországba emigrált 

Hantai Simon nagyméretű festményét a dolgozószoba falán. A találatot a 

Facebookon posztolta, és rövid időn belül a fotó, a festmény ürügyén, különös, 

lokális, hírnévre tett szert. 

  

https://buvosvolgy.hu/tudastar/video/Csaladi_portre
https://buvosvolgy.hu/tudastar/video/Csaladi_portre
https://www.youtube.com/watch?v=rVBnS9Ed5Wg
https://www.instagram.com/p/BpIQRJwhWiI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/kalman.maklary.7/posts/1830374167030944
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A magyar internetes sajtó jellemző módon legalább féltucat, rövid, kattintásvadász 

címmel ellátott hírben számolt be az érdekességről: magyar festő képe lóg Macron 

dolgozószobájában. Többségükben csak éppen olyan hosszan, hogy a nemzeti 

büszkeségre apelláló címadás után az olvasó ne csalódjon nagyon. 

A kép azonban saját jogán is rendkívül érdekes, és alkalmas arra, hogy a politikai 

hatalom képviselőinek vizuális és politikai kommunikációjával kapcsolatban tegyünk 

néhány megfigyelést. 

A hatalom képviselőinek képmásai 

A politikai vezetők szobrai, közszemlére bocsátott képei a modernitás hajnaláig 

elsősorban felségességet, megfellebbezhetetlen tekintélyt, hatalmat közvetítő eszközök 

voltak. Korszakokhoz illő ikonográfiai felkészültséggel, aprólékos elemzéssel fejthető 

meg az egyes elemek, részletek mondanivalója. A megbízások nyomán készült 

ábrázolások azonban soha nem mentek szembe az uralkodói ízléssel, és pontosan 

illeszkedtek a hatalmon lévők által közvetíteni kívánt üzenetekhez. 

A nyilvánosság új formái, a sajtó megjelenése alapjaiban forgatta fel ezt az egyirányú 

kommunikációt. A politikai hatalom képviselőinek kritikus, gúnyolódó vagy csupán 

realista ábrázolásaival egy ideig több-kevesebb sikerrel küzdő cenzúra átadta a helyét 

a hatékonyabb eszközöket kezelni tudó professzionális kommunikátoroknak. 

A demokratikus nyilvánosság és a tömegkommunikáció okozta, egyre növekvő 

képéhséget a média szereplői számtalan csatornán, platformon próbálják kielégíteni. A 

politikusok, pártok, mozgalmak, uralkodóházak PR-esei a vezetőkről kialakítani kívánt 

képet jól megfontolt, irányított vizuális kommunikációval igyekeznek formálni, 

mindezt a tőlük függő vagy azonos víziókkal rendelkező alkotókkal, ábrázolásokkal – 

ellensúlyozva a tőlük függetlenül dolgozó sajtómunkások képeit. 

A modern politikai vezető imidzsének megalkotásakor két fontos szempontot kell 

figyelembe venni. Egyfelől meg kell mutatni, hogy nem véletlenül ruházták fel 

autoritással, hatalommal. Tekintélyét érzékeltetni kell. Másfelől a tömegdemokráciák 

által elvárt emberközeli, közvetlen, olykor esendő politikus arcát is is fel kell villantani. 

A megfelelő mértéket megtalálni nem egyszerű feladat, könnyen nevetségessé válhat 

bármelyik vezető, ami súlyos tekintélyvesztéssel jár. 
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Életkép az elnöki dolgozószobából 

A francia történelem, Franciaország világpolitikai szerepe, a frankofón világ nagysága 

egy tekintélyes, határozott politikai vezetőt kíván; a francia felvilágosodás 

hagyománya, a köztársasági eszme, Emmanuel Macron politikai hitvallása pedig egy 

modern, nyitott, közvetlen elnököt. 

De La Moissonnière Instagram oldala, de önmagában az általunk kiválasztott fotója is 

pontosan közvetíti, újra és újra megalkotja ezt az összetett személyiséget, amely 

mindkét aspektust magában foglalja. 

Az Élysée-palota elnöki dolgozószobájában már csak a kazettás falburkolat árulkodik a 

klasszicista épületről, a bútorok már könnyűek, minimalisták, modernek. Bauhaust és 

Breuer Marcel munkáit megidéző csővázas design fotelek foglalták el az aranyozott, 

oroszlánlábú, súlyos bútorok helyét. A hatalmas – a bejárati ajtó közeléből fotózott – 

szobabelső, a modern íróasztal méreteivel mégis tekintélyt parancsoló, megfelel a 

Francia Köztársaság nagyságának. 

A palota berendezésének modernizációja nem most kezdődött, Nicolas Sarkozy és 

François Hollande elnöksége alatti visszafogott változtatásokat Macron és neje 

folytatta. Élve a kölcsönzés lehetőségével, a modern képzőművészet legmerészebb 

alkotásai – festmények, plakátok, szőnyegek – segítségével varázsolták 

meghökkentően eklektikussá a dolgozószobákat és szalonokat. Mivel is jelezhette volna 

jobban a köztársaság új elnöke, hogy bátran és radikálisan fog nekilátni a 

megváltoztathatatlannak tűnő francia politikai, szociális és érdekképviseleti rendszer 

reformjához. 

A szoba minden asztalán rendetlenség uralkodik, nyoma sincs az élére állított, 

gondosan összerakott jegyzeteknek, egymás tetején fekszenek a mappák. A kötelező 

klisé – az egykori dolgozószobák elhagyhatatlan elemének számító – a súlyos 

kötetekkel, lehetőleg sorozatokkal megpakolt könyvespolc sem szerepel a képen.  

A print kultúra maradványait és a naprakész tájékozottságot a kép bal alsó sarkában 

lévő asztalra pakolt napilapok jelentik. Az elnök zakó nélkül, de nyakkendőben 

dolgozik. 

A pillanatkép szerint Brigitte Macron bármikor megzavarhatja férjét, talán még 

kopognia sem kellett, hiszen a férfinek még az elnöki töprengéshez álla alá szorított 

öklét sem volt ideje leereszteni. A kosztümös filmek titkos tanácsadóinak, bíborosainak 

cselszövését megkönnyítő ajtón belépő feleség már nem csupán kötelező kíséret és 

protokoll események résztvevője – a rejtekajtó egyszerre árulkodik szoros 

munkakapcsolatról és a privát szféra jelenlétéről is. A haladó gondolkodású elnök 

mellett a feleség szerepe nem csorbítja, nem gyengíti a vezetői tekintélyt.  

A nagylátószögű objektívvel hatása, a szőnyeg és a parketta vezetővonalai 

perspektivikus mélységet adnak a képnek, felidézve a klasszikus festmények 

„háttérben, az ajtón belépő alak” toposzát a szférák közötti átjárhatóság jeleként. 
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Brigitte Macron a franciaság, a franciás stílus megtestesítője is, termetét rendkívül 

elegáns magassarkú cipővel kompenzálja, testhezálló ruhája kiemeli karcsúságát, 

frizurája pedig a francia modellek, filmsztárok és előadóművészek megjelenését idézve 

Mireille Darcot vagy Mireille Mathieu-t juttatja eszünkbe. 

A dolgozószoba falán a Pompidou Központból kölcsönzött hatalmas absztrakt 

festményt látunk, Hantai Simon Rózsaszín írás című alkotását. A kép stílusa és témája 

szokatlan ellentétet mutat: a modern, absztrakt festmény vallási, vallásos szövegeket 

tartalmaz, amelyeket a festő, mintegy lelkigyakorlatként, egy éven keresztül írt a 

vászonra a katolikus liturgia színeivel. Furcsa módon a festményt teljesen 

szakszerűtlenül világítja meg két állólámpa. 

Hantai, miután elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát, ahol Aba-Novák Vilmos is a 

mestere volt, 1948-ban feleségével elhagyta Magyarországot és Párizsban telepedett le. 

Pályája során sorolta magát a posztimpresszionizmushoz, a szürrealizmushoz, de nagy 

hatással volt rá az akciófestészet is. A Rózsaszín írás fontos szerepet tölt be az 

életművében, a szürrealizmussal való szakításának jelképe, vallásos témája üzenet a 

szürrealistákkal való szembenállásról. A hatvanas években jellegzetes és sajátos 

technikát dolgozott ki, a pilage módszert. Összegyűrt, összehajtogatott vásznakat 

festett be, amelyek szétbontva önmaguk lenyomatát mutatták. Ismertségéhez – a nem 

művészetkedvelők között – az is hozzájárult, hogy a legmagasabb összeget aukción, a 

magyar vagy magyar származású művészek közül az ő egyik képéért fizették ki. 

Minden esetlegességével, hevenyészettségével, kuszaságával, rendetlenségével nem 

véletlenül került a kép az elnök fotósának oldalára. A szereplők öltözete, a bútorok, a 

hatalmas modern festmény különös eleganciát, nagyságot közvetít. Egyszerre 

kommunikálja a felelős, tekintélyes és a modern, közvetlen politikai vezető képét. 

Feladatok: 

1. A brit királyi család a legjobb fotográfusokat bízta meg a nyivánosságnak szóló 

családi képek elkészítésével. Nézzétek meg az alábbi linkeken Cecil Beaton és Annie 

Leibovitz képeit! A két sorozat között évtizedek teltek el. Mit közvetített a két 

sorozat és miben különböznek? 

 Cecil Beaton: királyi fotós 

 Annie Leibovitz: II. Erzsébet királynő és a királyi család meghitt 

portréi 

Az alábbi linkeken bőven találhatsz, naponta frissülő képeket a királyi családról. Mi 

a dinasztia önreprezentációja és a sajtófotósok, képszerkesztők üzenete közötti 

különbség? 

 The Sun 

 Mirror 

 Daily Mail 

https://www.vam.ac.uk/articles/cecil-beaton-royal-photographer
https://www.vanityfair.com/style/photos/2016/05/queen-elizabeth-royal-family-annie-leibovitz-portraits
https://www.vanityfair.com/style/photos/2016/05/queen-elizabeth-royal-family-annie-leibovitz-portraits
https://www.thesun.co.uk/who/the-queen/
https://www.mirror.co.uk/all-about/the-queen
https://www.dailymail.co.uk/news/the_queen/index.html
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2. A huszadik századi totalitárius diktatúrák sem nélkülözhették a professzionális 

fotográfusok szolgálatait a propaganda működtetéséhez. Nézzétek meg ezen a 

linken Hugo Jaeger fényképeit! 

Milyen állandó motívumok szerepelnek a képeken? Vizsgáld meg, milyen 

nézőpontból készültek a képek, és ezek a nézőpontok hogyan emelik ki a képek 

szereplőit, és hogyan járulnak hozzá az üzenet tartalmához? 

https://index.hu/nagykep/2014/12/13/hitler_szines_fotoi/
https://index.hu/nagykep/2014/12/13/hitler_szines_fotoi/
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Mi köze a fotónak a halálhoz? 

Ajánlott a 9–10. évfolyam számára! 

Lehetséges, hogy minden fénykép egy szellemidézés? Hogy a képek akkor 

is az elmúlásra figyelmeztetnek, amikor fiatal, energikus embereket 

ábrázolnak? És vajon minden kép egyformán mesél a halálról, vagy 

mindegyik a maga módján? 

A fotótörténet kezdeti darabjait nézve leggyakrabban arra a puszta tényre 

csodálkozunk rá, hogy ilyen régi dologról már készült fénykép, és ritkán érzünk 

késztetést a képek elmélyültebb elemzésére. Néhány kivételes korai fotográfiában 

mégis megnyilvánulhat olyan történelmi drámaiság és emberi megszólító erő, amely 

képes életben tartani a vitát az értelmezésükről. 

Ennek a megbilincselt férfinek a portréja például több értelmező és teoretikus 

érdeklődését is felkeltette, szenteljünk mi is egy kis figyelmet neki. 

 

5. ábra: Ízelítő: Mi köze a fotónak a halálhoz? 

A képen látható férfi Lewis Payne, eredeti nevén Lewis Thornton Powell. Katona volt, 

aki a déli oldalon harcolt az amerikai polgárháborúban, aztán 1865-ben csatlakozott 

John Wilkes Booth összeesküvéséhez, amelynek célja Lincoln elnök és más politikai 

tisztségviselők meggyilkolása volt. Payne-nek ugyan nem sikerült végrehajtania a rá 

kiosztott merényletet, de elfogták, halálra ítélték és társaival együtt később kivégezték. 

A képet Alexander Gardner készítette a USS Saugus hadihajó fedélzetén. Az Amerikába 

kivándorolt skót fényképészt a titkosszolgálat bízta meg a polgárháború 

dokumentálásával. Az összeesküvőkről nemcsak letartóztatásukkor, hanem a 

kivégzésükön is készíthetett felvételeket, s a sorozatból az amerikai nyilvánosság 

néhánnyal már akkor találkozott egy heti magazinban. 

https://www.loc.gov/resource/cwpb.04208/
https://www.youtube.com/watch?v=PG4W_52KqOY
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Studium és punctum 

Roland Barthes francia irodalomkritikus és elméletíró Világoskamra című könyvében 

arra a kérdésre keresi a választ, hogy személyesen rá miért hatnak bizonyos fényképek. 

És ehhez a vizsgálódáshoz új fogalmakat is fabrikál: a studium és a punctum kettősével 

igyekszik leírni a képekben rejlő különös vonzerőt. 

Studiumnak tekinthető szerinte egy fényképen minden, amin megakad a figyelmünk, 

mert olyasmi, amiről ismereteink vannak vagy lehetnének. Tudásra kínálkozó, 

tényszerű adottságok, amikkel a fotó az ismereteinket bővíti, és amelyek köre iránt 

egyfajta általános érdeklődést ébreszt. 

Lewis Payne portréja kapcsán Barthes egyáltalán nem részletezi ezt a mozzanatot, 

„Szép a fénykép, szép a fiú is; ez a studium” – mondja lakonikusan, de talán magunk is 

könnyen ki tudjuk tölteni az üres helyeket. A szépséget érdemes úgy értenünk, hogy 

érdeklődést kelt bennünk a tekintete, arcformája, hajviselete vagy ruhája, amelyek 

olyan nagyon nem is különböznek a maiaktól. Egyszerű, kopottas, szöszös (?) 

pulóverben, nadrágban látunk egy kissé költői frizurát viselő, erőteljes nyakú fiút, aki 

elszántan vagy szinte hányavetin szembenéz a kamerával, ahogy a sorsával is.  

A studium része lehet még a bilincs a kezén, amely viszont eltérően a kortárs moziból 

és tévéből ismert bilincsektől, nem egymásba fűzött láncszemekből áll, hanem merev 

pántokból, amelyeket középen egy jellegzetes csavar rögzít egymáshoz. A bilincsen 

keresztül a fogvatartás és igazságszolgáltatás személytelen technikája találkozik itt az 

elkövető magányos alakjával. És a studium része lehet a fotó keletkezésének helyszínét 

jelző háttér is, a hajón készített portré természetes háttere feltehetően valamilyen 

bádoglap, egy gőzös fedélzeti eleme, amely mélyedéseivel különös rajzolatokat mutat, 

mintha egy fotóstúdió művészies paravánja lenne, miközben felidézi egy 

technikatörténeti korszak kontextusát. 

A studium ellenpárjaként Barthes a punctum fogalmát javasolja, amelyet eleinte a képi 

térben létrejövő feszültségként ír le, egy az összefüggésekből kiugró furcsa részletként, 

ami megragadja a figyelmünket, de ahogy a Világoskamra gondolatmenete előrehalad, 

a punctum hamar eloldódik a kép egyes elemeitől, és arra a viszonyra kezd vonatkozni, 

amelyben a kép az egykori valósággal áll, amelyet megörökít. „Ez volt” – állítja minden 

kép Barthes szerint, megmutatva egy pillanatot, amely visszavonhatatlanul elmúlt, és 

ez bennünket, halandó képnézőket sem hagyhat hidegen. 
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Lewis Payne portréja különösen Barthes kezére játszik, hiszen a képen szereplő 

fiatalembernek tényleg tudnia kell (s arcának, tekintetének ezt valamiképpen 

tükröznie), hogy tettéért halálra ítélik, vagyis hogy hamarosan meg fog halni.  

A történelmi távlatból szemlélőknek (nekünk) ez már bizonyosság, a fiatalember már 

meghalt, de a kép örökre rögzítette egy olyan pillanatban, amikor még élt (ha közeli 

halálának tudatában is), így bennünk, nézőkben egymáshoz kapcsolta a „majd meg fog 

halni” és a „már meghalt” állapotát. Ez pedig metaforikusan magának a fotónak a 

különös létmódja, sajátos ideje. 

Ha minden fotográfia így viszonyul az időhöz, akkor joggal mondhatjuk, hogy 1865-től 

a mai napig is mindenki, aki modellként egy fényképezőgép objektívjébe néz, hasonló 

sejtelemként érzékelheti, hogy a róla készült fotó egykor egy halottat ábrázol majd. Ez 

elég szomorú gondolat, és az is következik belőle, hogy minden emberről készült fotó 

(sőt, Barthes szerint minden fotó) voltaképpen ugyanazt a velős üzenetet közli. Egykor 

volt, létezett, de már nincs (egy ponton majd nem lesz). Bár létmódjuk közös lehet, a 

felszínen a képek persze nagyon különböznek. Térjünk is vissza újra a konkrét 

felvételhez. 

Bizonytalanságok, nyitottságok 

Jacques Rancière francia filozófus úgy látja, hogy Barthes segédfogalmai, a studium és 

a punctum, és a mód, ahogyan a Világoskamrában a képeket olvassa, kitér a fotókban 

rejlő igazi kihívás elől. Amikor például Barthes a halálraítélt fiú képén punctumként 

azonosítja az egykorvolt személy érzéki jelenlétét, akkor Rancière szerint voltaképpen 

olyan tudásra támaszkodik, ami nincs is jelen a képen: a fiatalember halála csak akkor 

hat így ránk, ha ismerjük a történetét és tudjuk, hogy Alexander Gardner volt az első 

fényképész, aki engedélyt kapott egy nagyobb kivégzés megörökítésére. Studium és 

punctum, a kép múltideje és a halál képe közötti rövidzárlatok előidézése közben pedig 

Barthes figyelme elsiklik a kép fontos jellegzetességei felett. 

Rancière szerint ugyanis Lewis Payne portréja inkább azért kelti fel az 

érdeklődésünket, mert háromféle módon is a meghatározatlanság jegyeit hordozza. 

1. Vizuális elrendezésében: a fiatalember festőien, kissé megdőlve ül, egy fényes és egy 

árnyékos zóna határán, de nem tudhatjuk, hogy a fotós művi döntése volt-e ez a 

pozíció, és hogy a jobb láthatóságnak vagy valamilyen esztétikai elgondolásnak 

engedelmeskedett-e (s hogy a fal foltjainak és karcainak rögzítése, kiemelése is 

része volt-e ennek az elképzelésnek). 

2. Az idő nyomaiban: a fotó anyagszerűsége a felvétel régiségét hangsúlyozza, de a 

fiatalember öltözéke, testtartása és tekintetének intenzitása érzékelhető szinte 

jelenbeliként is. 

3. Az alak attitűdjében: hiába ismerjük Lewis Payne történetét, tettének politikai 

kontextusát és a rá váró sorsot, képéből, felénk irányzott tekintetéből nem tudjuk 

kiolvasni a mindezekkel kapcsolatos érzéseit. 
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A kép hatása talán ennek a háromféle meghatározatlanságnak az összecsomózódásából 

fakad, hogy folyamatos mérlegelésre késztet „szándékos és szándékolatlan, tudott és 

nem tudott, kimondott és kimondatlan, jelen és múlt” között. A képet 1865-ben nem 

művészi fotográfiának szánták, hanem dokumentatívnak, de a társadalmi jellemzés 

reprezentációs módja mellé észrevétlenül belopózott benne az esztétikai 

meghatározatlanságé is, s feltehetően ez tartja elevenen százötven éve. 

A fenti második meghatározatlanság szerint a kép furcsa viszonyát az idővel a textúra, 

a képi anyagszerűség vonásai erősítik fel, azok a vizuálisan is érzékelhető 

jellegzetességek, amik nem a megörökített pillanathoz, hanem a megörökítés technikai 

eszközeihez kapcsolódnak. És akkor térjünk vissza röviden még egyszer magához a 

felvételhez. 

Peremek: a médium zaja 

Ha elmozdítjuk tekintetünket a kép hőséről a kép szélei felé, furcsa átmeneteket, 

sérüléseket látunk, és a kép szegélye nem a szokott szabályossággal rajzolódik ki.  

A Kongresszusi könyvtárban, ahol a képet őrzik, a metaadatok között a Medium 

elemnél ezt olvassuk: „1 negative: glass, wet collodion”. De mit jelent ez, és milyen 

szerepe lehet a kép különös hatásában? 

A fotográfusnak, vagyis itt Alexander Gardnernek az ezüstkolloidos technika 

használatakor a felvétel elkészítése előtt magának kellett előkészítenie azt az anyagot, 

amire a kép készült. Még nem filmet használt, amiről különböző méretű képeket 

nagyíthatott volna, hanem a kép első és egyetlen példányának alapját, a kamerájába 

illő méretű üveglapot. Finoman kellett megcsiszolnia, hogy ne csupán a felületi 

feszültség tartsa rajta a kollódiumnak nevezett, sűrű szirupszerű anyagot, amiből 

ráadásul pontosan a megfelelő mennyiséget kellett a felületre önteni és az üveglapot 

mozgatva egyenletesen eloszlatni. 

Ez a kollódiumréteg tudta megtartani a fényérzékeny ezüstoldatot, amelyet már teljes 

sötétségben, egy merítőfürdőben vitt fel az üveglapra. A mindig nedves nyersanyag 

fényszigetelt kazettába került, hogy a fényképész a kamerájába helyezhesse, anélkül, 

hogy fényt kapjon. A kép megkomponálására, az expozíciós adatok kiszámítására csak 

ezután kerülhetett sor. Ezt követően tehette szabaddá a még mindig nedves, 

fényérzékeny felületet az objektív által rajzolt kép előtt. Az exponálás után az ismét 

sötétben, folyadékban fixált, áttetsző kép negatív volt ugyan („1 negative”), de fekete 

felület előtt pozítívként jelent meg. 

A körülményes eljárás közben az érzékeny felületű anyag sérülékenysége a kép 

elkészülte után is megmaradt. A kép az üveglap szélein könnyen bomlásnak 

indulhatott, önmagát különös elmosódó keretbe foglalva. 
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Ebben az archaikus fotográfiai eljárásban a nyersanyag érzékenysége nagyon alacsony 

volt, több másodperces expozíciós időt és türelmes, mozdulatlanságra képes 

modelleket kívánt. Kézenfekvő, hogy a megbilincselve várakozó, halálraítélt 

fiatalember ilyen lehetett. Cserébe viszont ámulatba ejtő részletgazdagságú képek 

készültek – és készülnek máig ezzel a technikával. 

Források: 

Részletesebb háttértörténet a fotó alanyáról és a fotósról. 

Roland Barthes: Világoskamra, Budapest: Európa, 1985. Ford. Ferch Magda, 

különösen 108–110. 

Jacques Rancière: A felszabadult néző, Budapest: Műcsarnok, 2011. Ford. Erhardt 

Miklós, különösen 75–78. 

Feladatok 

1. Saját családi fényképalbumaitokban keressetek olyan régi felvételeket, amelyeken 

szemléltethetitek a studium elemeit, olyan részleteket a társadalmi és tárgyi 

környezet, viselet, viselkedés terén, amely felkelti a figyelmeteket, mert ismerős 

vagy éppen nagyon idegen. Ha saját családi képet nem találtok, keressetek régi, 

hétköznapi, privát magyar fotókat a Fortepanon.  

2. A Lewis Payne-ről készült felvételek egy másik darabjából néhány éve készült 

színezett változat is. Miben kelt más hatást a kép, ha nem fekete-fehér?  

A koloristával készült rövidfilm is segíthet. 

3. Miért alkalmazhat ma egy fényképész ezüstkolloidos technikát portrék 

készítéséhez, miben más ezeknek a felvételeknek a hatása, mintha korszerű digitális 

eszközökkel dolgozna? Varga Tamás portréi 

http://fototortenet.blogspot.com/2011/09/lewis-payne.html
https://fortepan.hu/
https://marinamaral.com/portfolio/lewis-powell/
https://www.youtube.com/watch?v=plqWQyrxia8
https://www.tamasvarga.hu/photogallery/tertium-non-datur/
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A háború metaforikus képei: a szenvedő korpusz 

Ajánlott a 9–10. évfolyam számára! 

A szomszédunkban dúló háború képei elárasztják a képernyőket.  

A háborús sajtófotók nagy része, még a természetes önkorlátozáson túl is 

rengeteg szenvedést, pusztítást, fájdalmat, rémületet mutat meg, akár az 

események, áldozatok, sebesültek, túlélők, menekülők közvetlen 

ábrázolásán keresztül. Más utat járnak be azok a képek, amelyek 

áttételesen, a közvetlen pusztítástól elfordítva a fókuszt, a kulturális és 

vizuális emlékezet mozgósításával közvetítik üzenetüket. Egy ilyen fotót 

vizsgálunk meg alaposabban. 

 

6. ábra: Ízelítő: A háború metaforikus képei: a szenvedő korpusz 

Tim Le Berre, fiatal francia katonatisztként a NATO kötelékében szolgál, feladata a 

kulturális örökség megóvása, védelmének előmozdítása a háborús övezetekben.  

Az elmúlt hetekben aktívan használja Twitter accountját és osztja meg azokat a képeket 

Ukrajnából, amelyeket hivatalnokok, múzeumi dolgozók és önkéntesek készítenek, 

amint műtárgyakat, közgyűjtemények darabjait csomagolják, szállítják bunkerekbe. 

Épületszobrokat, köztéri alkotásokat burkolnak be, deszkáznak el, hogy megvédjék 

őket a háború pusztításától. 

https://www.youtube.com/watch?v=T9vh-jqHpSE
https://www.youtube.com/watch?v=T9vh-jqHpSE
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7. ábra: Tim Le Berre twittere a műtárgymentésről 

Az egyik, gazdag jelentésrétegei miatt különösen erős hatású kép gyorsan terjedt a 

közösségi oldalakon és az online sajtóban. A fotón öt férfi – kötelek segítségével – egy 

emelvényről ereszti le a megfeszített Krisztus szobrát. Amennyire az online sajtóból 

ellenőrizni lehet, a keresztről vagy falról leemelt korpusz Lvivből/Lembergből a 14. 

században alapított örmény katedrálisból származik. Az egykor jelentős történelmi 

örmény diaszpóra mára már nem létezik, a sztálini diktatúra idején teljesen elpusztult. 

A templomban csak egy középkori freskó maradt meg, a belsejét különleges, huszadik 

századi, szecessziós stílusban készült falfestmények és mozaikok díszítik. A képben így 

egy közösség szenvedéstörténete is megmutatkozik. 

A köztes idő és a levétel ikonográfiája 

Krisztus szenvedéstörténetében, a katolikus liturgiában, a húsvéti ünnepkörben a 

Krisztus kereszthalála és feltámadása közötti időszak a legkomorabb szakasz. A világ 

ilyenkor teljesen elhagyatott, Isten fia halott. Ez a köztes idő erőteljes metaforikus 

megfelelésbe állítható a háború jelen időszakával, amikor az erőszak rajtaüt a 

közösségen, és a várható szenvedések mértékét senki sem láthatja előre.  

Az elemzésre kiválasztott fénykép vizuális hasonlóságot mutat a klasszikus és vallásos 

festészetből ismert „Krisztus levétele a keresztről” témájú alkotásokkal. Ez a 

momentum Jézus passiójának, szenvedéstörténetének gyakran ábrázolt jelenete, 

változó szereplőkkel (Arimateai József, Nikodémus, József, Mária), hasonló, kisebb 

részletekben eltérő ikonográfiával. 

https://twitter.com/TimLeBerre/status/1500079442223316994?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1500079442223316994|twgr%5e|twcon%5es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbuvosvolgy.hu%2Ftudastar%2Fcikk%2FA_haboru_metaforikus_kepei_a_szenvedo_korpusz


25 

Az ilyen festmények szereplői mindig különös gondossággal, óvatossággal, áhítattal 

emelik, eresztik le a testet, a feladatból kifolyólag egymáshoz közel állva, szoros 

együttműködésben. Épp, ahogy az Ukrajnából posztolt képen.  

A fotón látható korpusz persze nem úgy korpusz, mint a klasszikus festészetben, a 

fénykép nem Jézus testét, hanem Jézus testének faragott képét mutatja. A kép hatása 

legfőképpen éppen ebből fakad: a korpusz mint szobor olyan pontos másolatként 

megformált jel, amely valóságos emberi testnek tűnik fel, s szemmel láthatóan 

ugyanolyan törődést is igényel, mint egy élő ember. Jel és jelentett ilyen 

behelyettesíthetősége szabályozza, hogy milyen jelentéseket társítunk a fényképhez.  

A váratlan vizuális helyzet felidézi a hittételt, miszerint Jézus az emberiség bűneiért 

adta az életét, hiszen újra osztozni látszik abban a sorsban, amely a közösséget sújtja. 

Mintha a háború bűnös tombolásakor figyelmeztetne újra a megváltás egykori 

eseményére. De nemcsak a szobor faragott gesztusa, hanem az értékmentők gesztusai 

is szimbolikussá válnak: a tárgy óvatos kezelése imitálja, megidézi a hit elemi reakcióit, 

a gyengéd odafordulást, a résztvevő szenvedésért érzett hálát, a fájdalom enyhítésének 

vágyát. A kép így egyfajta vallási üzenetet is közvetít még a nem hívők számára is akkor, 

amikor a háború mindenkit az alapvető kérdések átgondolására késztet.  

A kiválasztott fotó egy-két jellemző vonása mentén emeljünk ki néhány előzménynek 

tekinthető alkotást a sok közül. 

 

8. ábra: Jacopo Pontormo: Levétel a keresztről, 1528, Santa Felicita, Firenze 
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A „Levétel a keresztről” témájú alkotások egy részén, meglepő módon nem szerepel a 

keresztfa. Az érett reneszánsz és a barokk közötti manierizmus stílusában alkotó 

Pontormo festményén sem. Alaposabb megfigyelés után azonban nála a 

kompozícióban fedezhetjük fel a keresztet az alakok elrendezésében.  

A kép legfelső arcától indul a függőleges tengely, a vízszintes pedig a kék ruhában, kezét 

búcsúra emelő gesztussal tartó Mária fejének magasságában képzelhető el. A kereszt 

ábrázolásának elhagyása arra utal, hogy a szenvedéstörténet következő állomása, a 

sírbatétel felé tartunk. Ezzel metaforikus kapcsolat jön létre Krisztus sziklasírba 

helyezése és a mentett műtárgy bunkerbe, pincébe rejtése között. Látjuk, hogy a 

manierizmusban a keretet ki kellett tölteni és óvakodni kellett az ürességtől a kép 

terében. Ennek visszhangjaként a fotón az alumínium lemezzel borított fal nyílása is 

egy szűkebb keretet hoz létre, ebben a térben zsúfolódnak össze a szereplők. 

 

9. ábra: Peter Paul Rubens: Levétel a keresztről, 1611-1614, Miasszonyunk katedrális, Antwerpen 

Rubens többször festette meg a depositio-t. Legjelentősebb, legtöbbet elemzett 

alkotásai közé ezek közül egy tripticonná bővített változat került. A barokk festészet 

flamand iskolájához tartozó művész a mozgalmas jeleneteket élénk színekkel vitte 

vászonra, így segítette az ellenreformáció induló lendületét vallásos témák vászonra 

vitelénél. Ezen a képen jól megfigyelhető Caravaggio fénykezelésének mintája, amivel 

még drámaibbá teszi a jelenetet, mintha Krisztus teste és az előkészített lepel világítaná 

meg a képet. 
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Rubens az ikonográfiában megszokott szereplőkön kívül két egyszerű kisegítőt, 

munkást is megfest a képen. A keresztfa tetején tevékenykedő két alak nem felfokozott 

vallási áhítattal, de a kellő tisztelettel teszi a dolgát. Elsősorban a feladatra 

koncentrálnak, nem ragdja el őket a megváltó halála feletti fájdalom, nem biztos, hogy 

tudják, hogy az üdvtörténet meghatározó eseményének tanúi. 

Egyikük találékony „szakemberként” egyszerűen a fogai közé szorítja a lepel végét, 

hogy egyik kezével Krisztus karját tartva, a másikkal kapaszkodni is tudjon a 

keresztfán. A fényképen szereplő ukrán múzeumi alkalmazottak, tisztviselők és 

önkéntesek is hasonló odafigyeléssel, gondossággal és óvatossággal végzik a 

munkájukat, és például a korpusz egyik karját tartó segítőnek is meg kell fognia az 

alumíniummal borított falat, nehogy leessen az emelvényről. 

Hatáskeltő feszültségek a kép terében 

Bár az elemzett kép valószínűleg mobiltelefonnal készült, és az exponáló gombot nem 

profi fotós ujja nyomta meg, a felvétel részletgazdagsága elég ahhoz, hogy 

elmélyedjünk a kép hatáskeltő elemeiben. 

A szobor jól láthatóan régi, színe és a test archaikusnak ható megformálása 

feszültségbe kerül a körülötte jellegzetesen mai ruhákban ténykedő emberekkel.  

A korpusz szinte meztelen, csak egy ágyékkötő fedi, míg az emberek öltözete, a dzsekik, 

sapkák érzékeltetik a fagyos telet. A kép terébe foglalt tárgyak látványa hangsúlyossá 

teszi anyagszerűségüket is, a korpusz szikkadt, göcsörtös fája, és a lábak között feltűnő 

kapu kovácsoltvas szerkezete esztétikus és kimunkált, miközben az OSB lap és a 

hullámlemez nyers, hétköznapi, ipari felületet mutatnak. 

A felvételen együtt van jelen a mozgalmasság és a kontemplativitás: a korpusz örök 

gesztusa, a jelképi erővel kitárt kar, amely nemcsak a fájdalmat, hanem az emberi 

bűnök elfogadását is kifejezi, ellensúlyozza a szobrot mozgató öt férfi élénk 

nekifeszülését. 

A kép alighanem visszafogottságával, a látványos érzelmi elemek kiiktatásával kerüli el 

a giccset. Egyáltalán nem mutatja például a korpusz mentésén ügyködő emberek arcát, 

vagyis nem írja elő az áhitatos szemléletet a nézőnek sem, a férfiakon csak a feladatra 

való gyakorlatias odafigyelés látszik. A fotó szerencsére nem akar a hatásában biztosra 

menni. 
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Szenvedő korpuszok háborús környezetben 

Világháborús, polgárháborús képekben azért szerepelnek golyólyuggatta feszületek, 

krisztusábrázolások, mert közvetetten, képzettársítások, kulturális kódok segítségével 

képesek háborúellenes üzenetet képviselni. A világ elhagyatottságán, istentelenségén 

túl persze az ellenség elvetemültségét is megmutatják. 

 

10. ábra: The British Army On The Western Front, 1914-1918 ©Iwm (Q 8390) 

Az első világháborúban észak Franciaországban rendkívül heves harcok dúltak.  

A Metz-en-Couture nevű, pár száz lelkes kis falu templomával együtt szinte teljesen 

elpusztult. 1918 januárjában David McLellan, a brit hadsereg fotográfusa örökíti meg, 

ahogy a rombadőlt templom faláról a katonák leemelik a korpuszt a keresztről. A fotós 

szándéka a dokumentáció, a tudósítás. Elmarad a megszokott frontális nézőpont. A 

katonák arcát eltakarja a sisakjuk. A pusztítás, elhagyatottság hangulatát tovább 

fokozza a sivár hótakaró. 

 

11. ábra: Don McCullin: US marines, the Citadel, Hue, Vietnam, 1968 

Don McCullin neves háborús fotográfus életmű kiállítását 2019-ben rendezték 

Londonban a Tate Britainben. A fenti képét 1968-ban készítette a vietnami háborúban. 
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Saját elmondása szerint hasonló felvételek ma már nem készülhetnek, a frontvonalban 

szabadon dolgozó fotográfus státusza megszűnt, a „beágyazott”, speciális engedéllyel 

dolgozó fotósok nem ábrázolhatnak halott és sebesült katonát. A háborúk, fegyveres 

konfliktusok kimenetelét befolyásolni próbáló sajtófotók, fotósok szerepét a szinte 

minden résztvevő számára rendelkezésre álló eszköz, a telefon veszi át.  

A kép középpontjában támogatott katona nem halott, súlyos sebesült. Elernyedt teste, 

fejtartása, széttárt, segítői vállán nyugvó karja a halott Krisztus alakját idézi. 

 

12. ábra: Roni Sofer: Crucified, Vukovár, 1992 

1991-ben a délszláv háborúban majdnem három hónapig tartott Vukovár ostroma.  

A bekerített várost nehézfegyverekkel lőtték, ez volt az első település a második 

világháború óta, amelyet teljesen leromboltak. A város eleste után százakat gyilkoltak 

meg és ezreket deportáltak a győztes csapatok. A képet 1992-ben Roni Sofer készítette. 

A golyók és repeszek nem kímélték a feszületet sem, de hogy mégis megmaradt, 

sugallhatja, hogy van remény az újjászületésre. 
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Feladatok: 

Az alábbi három linken három fontos, ikonikussá vált képet találtok. Mindhárom kép 

az Egyesült Államok Vietnámban zajló háborújában készült, több mint ötven évvel 

ezelőtt. A sajtófotók különböző módon, de jelentősen befolyásolták az amerikai 

közvéleményt. 

 50 years ago, a photo of a Vietnam execution framed Americans' view 

of war 

 The True Story Of Phan Thi Kim Phuc, The “Napalm Girl” 

 War is Hell 

1. Vizsgáljátok meg a képeket!  

 Milyen benyomásokat szereztek a háborúról, akik látták a képeket? Milyen 

irányban befolyásolták a közvéleményt? Hogyan járultak hozzá ezek a képek a 

háborús konfliktus folytatásához/lezárásához? Mit gondolsz, ma 

megjelenhetnének-e ezek a képek a közösségi média felületein?  

 Miért, miben különbözik az utolsó kép az első kettőtől? Az előzőktől radikálisan 

különböző nézőpontján keresztül milyen hatást ér el, amelyet az előző kettő nem 

tud megteremteni?  

 Ötven évvel ezelőtt, a nyomtatott sajtón keresztül publikált háborús képek és 

napjaink háborús konfliktusaiból a közösségi média csatornáin terjedő képek 

között milyen különbségeket figyelhetünk meg? Mennyiségben? A kifejtett 

hatásban? Hitelességben? 

2. Eddie Adams-től, az első kép alkotójától származik a következő idézet:  

„A fénykép az egyik legerősebb fegyver a világon, mert az emberek hisznek a 

fényképeknek, pedig azok hazudhatnak még akkor is, ha nem manipulálják azokat.”  

 A hivatásos fotográfus kendőzetlen őszintesége mögött mi húzodik meg? 

+1 (Az irodalmi feladat) 

Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényében két hangsúlyos ponton is szobai 

kegytárgyakhoz fordul az elbeszélés: olcsó, giccsesnek ábrázolt szobor, illetve festmény 

vonják magukra a főszereplők figyelmét.  

1. Értelmezd a Vajkay-szülők és Pacsirta vallásosságát a két részlet alapján, és a szöveg 

pontos értelmezése segítségével kíséreld meg megállapítani, hogy az elbeszélő hang 

mennyire osztozik a meggyőződésükben. 

  

https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/t_fit-1240w,f_auto,q_auto:best/newscms/2018_05/2088766/ap_746400184512.jpg
https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/t_fit-1240w,f_auto,q_auto:best/newscms/2018_05/2088766/ap_746400184512.jpg
https://allthatsinteresting.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/napalm-girl-gallery-cropped.jpg
https://sites.psu.edu/hannahirossblog/files/2015/10/War-is-Hell-692x1024.jpg
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Részletek: 

a) Az éjszakai konfliktus, a „kutyakomédia” részletében Vajkayné nézőpontját 

követjük:  

„De tekintete ekkor önkénytelenül odatévedt az ébenfa feszületre, mely az 

összetolt hitvesi ágyak fölött lógott a falon.  

A fekete fa-alapon csüngött a drága, elsanyargatott test, olcsó gipszből 

mintázva, aranyfüsttől befuttatva, úgyhogy a sovány bordák, a kíntól kifelé 

roskadó mellkas, a halálos verejtéktől csapzott, dús férfihaj is aranyosan 

csillogott.  

Évtizedek óta nézte őket az ájult Istenember, élete és halála határmezsgyéjén. 

Ismerte minden szavukat, minden mozdulatukat, s ő, ki a szíveket és veséket 

vizsgálja, tudta, hogy most nem hazudtak.  

Karjait hősien vetette szét a keresztfán, fölistenítve minden emberi fájdalmat 

az egyetlen mozdulattal, melyet csak ő tett, mióta áll a világ. De a feje a 

mindjárt beálló dermedet közönyében bukott előre, és arca már megkövült a 

kínszenvedéstől. Nem nyújthatta e nő felé sem segítő kezét.  

Jelenléte azonban mégis nagy volt, igaz valóság ebben a polgári szobában, hol 

minden kicsiny volt, egy világtörténeti tragédia magasztosságát, a lángész és 

forró szeretet végtelenségét árasztotta az édes Jézus, ki a boldogtalanokért jött 

a világra, és meghalt azokért, akik szenvednek.”  

b) Az utolsó fejezet részletében Pacsirta nézőpontja érvényesül:  

„Esztendőre harminchat éves lesz. Tíz év múlva mennyi? És aztán tíz év múlva 

ismét mennyi? Apa most ötvenkilenc, anya ötvenhét. Tíz év, vagy annyi sem 

talán. Szülei meghalnak. Mi lesz, Boldogságos Szűz Anyám, mi lesz?  

Ágya fölött, akár szüleinek ágya fölött a Jézus, egy Mária-kép lógott, a 

boldogságos szent Szűz képe, ki térdein nagy, halott gyermekét ringatta, és 

szívére mutat, melyet az anyai fájdalom hét tőre ver át. Kislánykora óta 

hallotta ez buzgó, gyermeteg imáit, mint szüleiét a megfeszített Jézus. Pacsirta 

egy pillanatban feléje emelte mind a két karját, heves mozdulattal, melyet 

azonnal elfojtott. Csak türelem. Vannak, kik sokkal többet szenvednek.”
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