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EIFERT JÁNOS:
Aktfotográfia

Ma már minden marketinges tudja,
hogy egy meztelen vagy legalább
félmeztelen nõi alakkal szinte min-
den terméket el lehet adni, akár bú-
torról, fogkrémrõl, akár autóról
van szó. A tévémûsorokban nagyjá-
ból 20 percenként szemünk elé tol-
nak egy lengén vagy alig öltözött
hölgyet, bármely csatornát nézzük
is. A minket körülvevõ környezet-
bõl hihetetlen mennyiségben öm-
lenek ránk a meztelen testeket áb-
rázoló, s alapvetõen a nemi ösztö-
nöket megcélzó képek,
így nem csodálható, hogy
bennünk ellenreakció-
ként kialakult: már nem is
figyelünk oda. Az utóbbi
húsz-harminc évben az
emberi test esztétikus
szépségére egyre kevésbé
vagyunk fogékonyak, sõt
a divatlapok, nõi magazinok ízlés-
diktatúrájának következményeként
a lakosság nagy részének elvárásai
is egyre sematikusabbá váltak.

A sok hazai és külföldi díjjal ju-
talmazott fotográfus, Eifert János
könyve ezen a helyzeten szeretne
változtatni, s noha elsõsorban a fo-
tózni szeretõ emberekhez szól,
mégis mindenkinek érdemes elol-
vasnia, hogy alaposabb, kifinomul-
tabb és igényesebb tudással rendel-

kezzék a mûvészi ábrázolásnak e te-
rületén. Sõt ha figyelembe vesszük,
hogy a digitális fényképezõgépek, a
digitális adattárolás és -forgalom
létrejöttével hirtelen megnõtt a
fényképeket készítõk száma – ma
már valóban tömegekrõl beszélhe-
tünk –, akkor nemcsak befogadó-
ként, de sok különbözõ mûfajban
alkotóként is részt veszünk vizuális
környezetünk kialakításában.

A kötet szerkezete hagyomá-
nyos mintát követ: az elméleti be-
vezetés után – amelyben olyan
alapvetõ kérdéseket igyekszik tisz-
tázni Eifert, hogy mi az akt, és mi a

szerepe mûvészeteinkben
– az aktfotózás történeté-
nek legfontosabb vázlat-
pontjait kapjuk, az elsõ,
1842-es ismeretlen szer-
zõtõl származó Térdeplõ
nõ hátalakja címû dager-
rotípiától André Kertész,
Máté Olga képein át Pé-

csi József és Angelo alkotásaiig. Ez
a szûkre szabott történeti rész
elemzi az egyes mûvészek vizuális
újításait, s ezek kijelölik azokat a
koordinátapontokat, amelyek kö-
zött az aktfotózásról szólni lehet,
hogy azután a további részek gon-
dolatfutamai, elemzései tematikus
blokkokban vegyék sorra az akt-
kompozíciók szerkezetét, a színek
és formák újra- és újraértelmezését,
a különbözõ technikák, hordozó-
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Mûvészettapasztalások révén maga is egyfaj-
ta szelekcióra épül.

Minderre a kötet utolsó harma-
dában kifejtett „kulturális evolúció”
elmélete rakódik, amely szerint az
emberiség történelme elsõsorban a
tudományosság sikertörténete.
Changeux szerint az emberi gon-
dolkodásnak a prehistorikus idõktõl
napjainkig végbemenõ letisztulása,
kritikusabbá válása arra mutat, hogy
„a világ értelmezésében az objekti-
vitás gyõzedelmeskedett”. Az igaz-
ság felé való törekvésünk is
egy „genetikai borítékba”
kódolt tartalomként ne-
vezhetõ meg, hiszen a túl-
élést az biztosítja, ha a vi-
lágról alkotott képünk a le-
hetõ legadekvátabb magá-
val a valósággal. E szem-
szögbõl a vallási „hiedel-
mek” kora csakúgy, mint a
felvilágosodásig tartó spekulatív
metafizika korszaka csupán olyan
szükségszerû állomás, amelyen túl
kell lépni, mert sokkal inkább elfedi
az igazságot, minthogy feltárná azt.
Módszertanilag talán furcsa, hogy a
szerzõ a vallások hittételei ellen „a
legelemibb fizika” szabályaival ér-
vel, de érthetõ, ha a szcientizmus
redukcionista helyzetébõl beszélõ
Changeux álláspontját magunk is
egy szélesebb összefüggésben szem-
léljük. Érdekes látni például, hogy a
szerzõ a tudománytörténet vonat-
kozó példáinak meglehetõsen vélet-
lenszerû ismertetése után miképpen

egyensúlyoz a jelenkor kutatóinak
helyzetét tárgyaló fejezetekben a
zsenik lélektana és a népszerû tudo-
mányszociológia határán. Vélemé-
nye szerint a csapatmunkát alkal-
mazó kutatók bármely kérdésben
közelebb juthatnak az igazsághoz,
mert önmagában véve mindenki hi-
bázhat, még a zseni is, de kellõ mér-
tékû „szervezett szkepticizmussal”
fordulva egy kutatási eredmény felé
ki lehet küszöbölni a tévedéseket.
Nem számol egy eredmény végle-

gességével sem, hiszen az
„»igazság pompája« nem
létezik a tudományban”, a
folyamatosan változó tech-
nika ugyanis újabb és újabb
szempontokat biztosít a
korábbi „igazságok” felül-
vizsgálatához.

A kötet lezárásában
amellett, hogy világszintû

szakmai összefogást sürget a tudo-
mányetikai problémák demokrati-
kus megvitatására, a „jó élet” alap-
ját abban látja, hogy a lehetõ leg-
szélesebb vitában kibontakozó sajá-
tos eltéréseket értékként kell fel-
fognunk, így tanúsítva toleranciát
embertársaink iránt. Changeux
összegzõ igényû munkáját mind-
ezek fényében méltán nevezhetjük
a humanista tudományosság védõ-
beszédének.

ZSOLNAI GYÖRGY

(Fordította Pléh Csaba, Gondolat Kiadó,
Budapest, 2008, 328 oldal, 3450 Ft)
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hangulat – egzisztencialista bûn-
ügyi noir homályába ködlõ cyber-
punk idõtlenség és kiábrándultság –
rögtön az események sodrásába
ránthatna bennünket.

Csakhogy ez a történet-spirál
sajnos indokolatlanul túlcsavaro-
dik, így a kezdeti felfokozott érdek-
lõdés egyre inkább kénytelen csu-
pán a képekre irányulni, s azok nem
is okoznak csalódást. A Spirálban
összetett és mély értelmû elbeszélés
helyett fárasztó és öncélú szöveg-
törmelékek közé téved a
kitartó olvasó-szemlélõ.
Van egy hõsünk, aki töre-
dékes emlékeivel és béní-
tó szorongásaival viasko-
dik, és közben rezignál-
tan filozofál, keresi a ki-
utat, önmagát. Ennyit
teljes biztonsággal el-
mondhatunk a sztorit il-
letõen, persze ebbõl még – bármi-
lyen elcsépelt és unalomig ismert
az efféle „a fõhõs elveszett identitá-
sa nyomába ered, és a bûn világa
szippantja magába” szüzsé – akár ki
is kerekedhetne valami emlékezetes
történet, egy sötét budapesti skizo.
Sajnos nem ez történik. Ráadásul
még a stílusregiszterek terén sem
érezni a szöveg átgondoltságát.
A bombasztikus konyhafilozófiai
eszmefuttatásokat olykor harapós-
szellemesnek szánt párbeszédekkel
keveri a szövegíró, a fennköltség
rendre súlytalan trágársággal ve-
gyül. Futaki képei megérdemelték

volna, hogy egy végiggondolt tör-
ténet alkotóelemeiként illeszkedje-
nek egymáshoz, hogy fõhõsünk vi-
lágának és tudatának szétesése ne
robbantsa szilánkokra magát az el-
beszélést.

Dramaturgia és feszes törté-
netvezetés hiányában a szöveg
olyan alibivé sekélyesedik a Spirál
lapjain, amihez képest vagyunk
kénytelenek dicsérni Futaki Attila
lenyûgözõ stílusbravúrjait és han-
gulatteremtõ erejét. Futaki képei

ráadásul tényleg nagyon
sok mindenre képesek,
többek között egy igen
egyedi hangulatú, mégis
általános érvényû városi
(budapesti) képeskönyv
lapjaira is rácsodálkoz-
hatunk. A Spirál kép-
anyaga olyan hangulat-
jelentés, amely a fontos-

kodó konkretizálást, aktualizálást
mellõzve is képes valami igazán
érvényeset közölni napjaink urbá-
nus életvilágáról: lírai pillanatfel-
vételek egy szinte átlagos budapes-
ti pokoljárásról.

Nem minden tanulság nélküli
tehát kézbe venni a legújabb ma-
gyar képregényt. A megjelenés, a
csomagolás elsõrendû. Érezni a
szándékot, hogy a mû nem csupán
két alkotó belépõje kíván lenni, ha-
nem példaadó munka is minõség és
igényesség tekintetében. Futaki vi-
zuális teljesítménye ezen elvárá-
soknak maradéktalanuk megfelel.
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anyagok, színezések lehetséges
kombinációit. A hagyományos ér-
telemben vett fotókon túl a szerzõ
nagy súlyt fektetett a festés és a
fényképezés keverésének, a fényké-
pek különbözõ technikájú színezé-
sének, kifestésének bemutatására is. 

A könyvet Eifert „jegyzetei”,
pályatársai képeirõl szóló rövid,
irodalmi igényû írásai zárják, töb-
bek között Jung Zseni, Baricz Kati,
Csíkvári Péter képeirõl olvasha-
tunk szép gondolatokat.

A kötet legnagyobb értéke
azonban mindezeken túl képi anya-
gában rejlik. A szerzõ saját fotói kö-
zül is számosat bemutat illusztrá-
cióként, ám ezeken túl nagyon sok
kortárs és régebbi mûvész csodála-
tos fekete-fehér és színes képével
igyekszik tágítani azt a horizontot,
amelyben az aktfotográfiáról gon-
dolkodni lehet és érdemes. A 90
mûvésztõl válogatott anyag elsõ-
sorban a mûvészi megformálás kü-
lönbözõ útjait, az akton keresztül
elmondható gondolatok változa-
tosságát mutatja be. Igaz, a könyv
fontos tanulsága – ezt a szerzõ
többször is elmondja a kötetben –,
hogy nagyon pontos receptet nem
lehet adni arra nézvést, mitõl, miért
lesz kiváló és híres egy aktkép. Ám
az már jól körülhatárolható, hogy
mi az, ami a kép esztétikai értékét
leronthatja, s ennek tudása már egy
lépéssel közelebb visz minket a
könyvbõl kivilágló alapszándékhoz,
hogy jobban megértsük és kritiku-

sabb szemmel ítéljük meg vizuális
környezetünket. Ahogyan a szerzõ
fogalmaz: a könyv „leginkább arra
jó, hogy a sokáig tabuként kezelt
téma iránti elõítéleteinkbõl, fenn-
tartásainkból valamit lefaragjon,
mûveltségünket gyarapítsa, hogy
hozzáértõbben és nagyobb tiszte-
lettel fordulhassunk a fotómûvészet
e gyönyörû mûfaja – az aktfotográ-
fia – felé”.

THIMÁR ATTILA

(Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs,
2007, 160 oldal, 6980 Ft)

FUTAKI ATTILA – 
NIKOLÉNYI GERGELY:
Spirál

Futaki Attila és Nikolényi Gergely
elsõ ránézésre nagyon gusztusos és
csábító képregény-kötete némi-
képp csalódást kelt. Kivéve akkor,
ha képzõmûvészeti albumként
szemléljük, mert ez esetben már jó-
val könnyebb az elismerés hangján
szólni; igaz, így a szövegek jelenlé-
te végképp nem indokolt. Futaki
aprólékosan kidolgozott, a szürkés
árnyalatok ellenére is robbanékony,
eleven színhatású, impulzív akva-
rellképei a bátor stílusteremtõ
szándék és a fegyelmezetten végig-
vitt koncepció szerencsés találkozá-
sáról árulkodnak. A képkockákon
nagy mûgonddal látvánnyá rajzolt
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