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Vizuális veszélyek és élvezetek: aktfényképészet 
Kelet-Németországban

Ismertetésemben Josie McLellan, a kelet-német aktfényképészettel foglal-
kozó tanulmányának elemzését és rövid bemutatását tűztem ki célul. 

A szerző kutatási területe az NDK társadalom- és kultúrtörténete. A ta-
nulmány részét képezi jelenlegi kutatásának, melynek középpontjában a 
mindennapi élet áll a szocializmus idején. Módszertani szempontból tel-
jesen más megközelítést használ az eddigiekhez képest, ugyanis azt vizs-
gálja, hogy miként küzdöttek az állami hatalommal a kelet-németek a ma-
gánéletbéli szabadságaik megtartása érdekében. Mindezt teszi úgy, hogy 
vázolja a rendőrség és a nudisták közti konfliktusokat, melynek forrásai 
egyaránt lehetnek visszaemlékezések, fényképek, rendőrségi iratok, vagy 
akár dühös petíciók. Szakmai szempontból nézve ez teljesen új megközelí-
tés a kommunista, szocialista társadalom bemutatására. A szerző a témában 
már írt könyvfejezetet Simone Barck és Siegfried Lokatis cenzúráról szóló 
művében1, valamint ismertette D. Herzog Szex a fasizmus után című tanul-
mányát2, majd hasonlóképpen járt el Marianne Motz Látvány nevet viselő 
írásával3. Az előbbit a Social History, a másodikat pedig a Rundbrief Fo-
tografie hasábjain végezte el. Önálló tanulmányok terén két fontos munkája 
van. Az első a kelet-német nudizmussal foglalkozik, 2006-ban jelent meg 
Journal of Modern History-ben4, majd 2009 augusztusában követte ezt az 
általam recenzálni kívánt tanulmány, melyet a Past and Present, brit szak-
folyóirat közölt. 

Az, hogy a tanulmány a Past And Present-ben jelent meg, már önmagá-
ban is sokat elárul a munkáról. Mivel a szakfolyóirat tudományos alapokon 

 1. McLellan: Akt am Traktor, in: Simone Barck, Siegfried Lokatis (Eds.): Zensurspiele, Mit-
teldeutscher Verlag, 2008. 125–127.

 2. McLellan: Review of D. Herzog: Sex After Fascism, in: Social History, 31, 2006. 495–497.
 3. McLellan: Review of Marianne Motz: Vision, Rundbrief Fotografie, 16, 2009. 3–4.
 4. McLellan: State socialist bodies: East German nudism from ban to boom, in: Journal of 

Modern History, 79, 2006. 48–79.
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nyugszik, célközönsége egyértelműen egy szűk szakmai réteg. Elemzései-
ben a belpolitikára koncentrál, de nem azt tekinti fontosnak, ami összetartja 
a társadalmat, hanem ami megosztja azt. Ebből a szemszögből vizsgálva a 
tanulmányt, véleményem szerint teljes mértékben beleilleszkedik a Past and 
Present narratívájába, hiszen nem tesz mást, mint a kor egy fontos belpolitikai 
és társadalmi problémáját vázolja fel, ami megosztja a társadalmat és elmé-
lyíti az államhatalom és a hétköznapi emberek közti szakadékot. De mind-
emellett választás elé is állítja a kor emberét, hiszen ha valaki nem fogadja 
el a nyilvános meztelenkedést, akkor az nem tesz mást, minthogy a hatalom 
oldalára áll, pedig nem feltétlenül híve annak. Ezzel szemben, ha azt vesszük 
figyelembe, hogy milyen forrásokkal dolgozik a szerző, illetve, hogy maga a 
téma megközelítésére milyen módszereket használ, akkor szerintem sokkal 
közelebb áll a német Alltagsgeschichte megközelítéséhez. Ezen állításomat 
azzal támasztom alá, hogy a mindennapi élet és a hétköznapi emberek tapasz-
talatai alapján vizsgálódik, ezzel jelezve, hogy az egyének cselekvő alanyai a 
társadalmi változásoknak. A „történelem alulról” való megfigyelése és elem-
zése politikamentességet eredményez, amivel a szerző tudatosan depolitizálja 
munkáját és nem foglal állást egyik oldalon sem. Az oral history, a memória, 
a vizuális kultúra és a múltról alkotott önképek (az emlékezet) segítségével 
próbálja közelebb hozni a történelmet a valósághoz. 

A tanulmány célja, hogy feltárjon egy lehetséges forrásbázist a történé-
szek számára, valamint hozzájáruljon a szocialista társadalom kultúrájának 
megértéséhez. Ezen törekvéseken belül a szerző megpróbálja ábrázolni a 
meztelen test és a meztelenkedés elfogadottságát mind a hatalom, mind pe-
dig a hétköznapi emberek szemszögéből. Információközlés területén ma-
gával az NDK-val, mint állammal keveset foglalkozik, ebből kifolyólag új 
információkat sem közöl. Azt a keveset is csak arra használja fel, hogy egy-
fajta értékrendet állítson fel az államhatalomról, melyet ütköztetni tud a tár-
sadalmi normákkal. Ez természetesen nem a tanulmány hiányossága, hiszen 
mint azt már fentebb említettem, a szerző teljesen más úton közelíti meg a 
témát, más forrásbázisra támaszkodik, és egy teljesen atipikus témát tár fel, 
mellyel kiegészíti és finomítja az eddigi ismeretanyagot. Ebben a tekintet-
ben teljesen új információkat közöl, hiszen az aktfényképészet termékeivel 
egy eddig érintetlen és hatalmas forrásbázist emel be a történettudományba. 
Ez a magyar, illetve a nemzetközi kutatásokban egyaránt nóvumnak számít, 
ugyanis nemzetközi szempontból is eddig csak a nudizmus és annak társa-
dalomtörténeti jelentőségével foglalkoztak (pl. a szerző említett recenziói), 
de önmagában az aktfotókkal és azok primer forrásként való alkalmazásá-
val egyáltalán nem.          
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Forráshasználat tekintetében széles skálán mozog a szerző. Primer for-
rásokként használ állami ügyiratokat, korabeli magazinokat és cikkeket, de 
ismertet egy olvasói levelet is. Ennek írója hangsúlyozza, hogy a Fotogra-
fie-ban 1970-ben megjelent képek mennyire közvetlenül szóltak hozzá, va-
lamint kijelenti, hogy minden fiatalokkal kapcsolatos elvárásának eleget tett 
a fotós, miszerint a képen szereplő hölgy magában hordozza a tisztaságot, 
a magabiztosságot és az álmodozást. Érdekes, hogy ezt követően kiemeli, 
hogy szerinte normális esetben az aktképek nem jelentenek többet egysze-
rű erotikánál. Mindez jól mutatja, hogy a levél írója ingadozik a szexuális 
képzelgés helyessége és az egyértelmű visszautasítás közt. A levél másik 
fontos része egyértelmű politikai üzenetet hordoz magában. Az író ugyanis 
röviden kifejti, hogy küzdeni kell a nyugat-német pornográfia fertőzése el-
len, ami magában hordozza a Nyugat imperializmusát. Magát a küzdelmet 
abban látja, hogy a marxista-leninista értékrenden belül kell alkotni a fény-
képészeknek. 

Primer források mellett tanulmányokat is felhasznál a szerző, melyek 
kapcsolódnak a témához, illetve kiegészítik az aktfényképészetet a nudista 
kultúrával. Szakmunkákat is találhatunk hivatkozásaiban, melyek főleg az 
NDK szocialista társadalmi normáival, illetve problémáival foglalkoznak, 
valamint részletes információkat tartalmaznak a kortárs magazinokról. De 
legfontosabb forrásainak maguk a képek számítanak, melyeket kiegészít, 
magyaráz különböző kortárs fotográfusok stílusaival, nézeteivel és mód-
szereivel. Ezeket két féle módon gyűjtötte össze a szerző. Egyrészt, mikor a 
korabeli magazinokból emeli ki a fotósok cikkeit, esetleg kommentárjait és 
ezeket használja fel fotográfiai szakvéleménynek. Másrészt pedig interjút 
készített három kortárs fotóssal (Klaus Ender, Eva Mahn, Erasmus Schroe-
ter), és ezeket feldolgozva nyújt szakmai véleményt. Ez talán precízebbnek 
tűnhet a történészek szemében, de ne felejtsük el, hogy az emlékezet (mint 
forrás) nem statikus, és változásából következően nem feltétlenül azt a va-
lóságot kapjuk vissza tőle, melyet remélünk. Maguk a képek megjelenítése 
azért fontos a munkában, mert segít értelmezni és elkülöníteni a kelet-német 
aktfotózás különböző szakaszait, valamint elősegíti az olvasó beleélését-
beleérzését. 

Az ismertetett tanulmány felvázolja az olvasó számára az aktfényképé-
szet fejlődését a szocialista Németországban. Először röviden bemutatja a 
tárgyalt időszak témával kapcsolatos társadalmi fejleményeit és megnevezi 
a kor fontosabb magazinjait. Ez azonban nem egyszerű felsorolás, hiszen 
jellemzőiket is kifejti, valamint összehasonlítja ezeket a nyugati vezető ma-
gazinokkal. A szerző ezt követően tér rá a kutatás folyamatának bemuta-
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tására. Így válik világossá az olvasó számára, hogy a tanulmányban nem 
egyszerűen a keleti és a nyugati aktfotográfia összevetéséről van szó. A 
probléma, ami meghatározza a kérdésfelvetéseket és a válaszokat, nem más, 
mint hogy miként osztotta meg a társadalmat a téma, illetve, hogy miként 
éleződött ki az ellentét az aktfotósok és az államhatalom között. Ez utóbbi-
nál talán a legfontosabb a vasfüggöny két oldalának az ütköztetése, hiszen a 
tiltás arányos volt a nyugati stílusjegyek beszivárgásának mértékével. Mc-
Lellan írása lefedi az NDK fennállásának idejét, tehát ugyanúgy segít képet 
alkotni az ötvenes évekről, mint a nyolcvanas évekről. 

A munka fontos részét képezik, illetve folyamatosságát, gördülékenységét 
segítik elő a folyamatosan felmerülő kérdések, melyek fejtegetésével a szerző 
lényegében bevonja az olvasót a kutatásba. Ezek kezdetben a szexualitás és a 
hatalom viszonyát boncolgatják, illetve a válaszok feltárják az olvasó előtt a 
szexualitás környezetét a keleti blokkban. A kérdések közt is felmerül a Kelet-
Nyugat különbözősége, ugyanis a szerző válaszként kifejti, hogy az aktfény-
képészet kelet-német variánsa egyrészt reflektálás a Nyugatra, másrészt pedig 
speciális német szokás, mivel a nudista kultúra például már a weimari időktől 
kezdve nyomon követhető a német társadalomban. 

Ennek fejtegetése elengedhetetlen részét képezi a tanulmánynak, illetve 
a kutatásnak, hiszen - mint azt már említettem - egyértelmű kapcsolat van 
a nudizmus és az aktfényképészet társadalomtörténeti megítélése közt. A 
szerző rávilágít egy másik párhuzamra is, miszerint a kelet-német nudizmus 
természetessége és letisztultsága összefüggött a szabad – vagy legalább is 
annak vélt – szocialista ipari fejlődéssel és az arra alapuló társadalommal. 
A kezdeti tiltások és a folyamatos korlátozások ellenére igen látogatottak 
voltak a nudista strandok, melyek karbantartását a rendszeres látogatók 
végezték el. Ezen személyek lényegében törzsközönséget alkottak, akik 
mindent vállaltak azért, hogy a természethez közeli állapotban, meztelenül 
napozhassanak az általuk látogatott helyen. Mindvégig ragaszkodtak azon 
állásfoglalásukhoz, miszerint a nudizmus nem azonos a szexualitással, va-
lamint elutasítóak voltak az NDK-ban kibontakozó fogyasztói kultúrával, 
ami szerintük magában hordozza a fiatalság dekadenciáját és egészségte-
lenségét. Fontos, hogy az 1970-es és az 1980-as évek alatt rohamosan nőtt 
a nudista strandok látogatóinak száma. Ezt a szerző azzal magyarázza, hogy 
ekkorra már társadalmi feldolgozás alá kerültek azok az ideológiai félre-
értelmezések és fogalmi zavarok, melyek eddig visszatartották az újonnan 
érkező közönséget. Ez a mentalitásbéli változás nemcsak a nudista strandok 
látogatóinak számát gyarapította, hanem az aktfényképészet fejlődését is 
kétség kívül elősegítette. Ennek fontossága nemcsak a magazinok eladásá-
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ban játszott óriási szerepet, hanem olyan szakmai problémák megoldásában 
is, mint modellek keresése, hiszen így már szélesebb skáláról válogathattak 
a művészek, ami tökéletesebb alkotásokat eredményezett. 

A téma fontos kérdéseként merül fel, hogy milyen üzeneteket hordoz-
nak a képek, miért engedték illetve tiltották, és hogy milyen célt szolgáltak. 
Ezek a kérdések vezetik végig az olvasót a tanulmányon, szorosan össze-
kapcsolódva az időbeli változásokkal, hiszen a képek témája és stílusa pár-
huzamosan változott a kelet-német állammal. Így lényegében egy ívet ír le 
a szerző, melyben bemutatja, hogy miként alakultak át a hatvanas évek ide-
ális, fiatal és szép női alakokat tartalmazó kompozíciói a nyolcvanas évek 
elejére, egy Lothar nevű, megtört, csont-sovány és reményvesztett alakká. 
Ez utóbbi marginális személyiség elcsüggedve, anyaszült meztelenül, el-
öregedve gubbaszt idejétmúlt kis szobájában. Ez az új stílus teljesen más 
szemszögből közelíti meg a szocializmust. Lényegében elképzelt alakokkal 
dolgozik, amivel az a célja, hogy rávilágítson az NDK társadalompolitikai 
hiányosságaira, valamint elválassza a hagyományos aktfényképészet két 
összekapcsolt jellemzőjét, a meztelenséget és a szépséget. Ugyanis e törek-
vések szerint ez két független dolog. E stílus képviselői számára a meztelen 
test a társadalom termékének számított, ezért az adott képek magukban hor-
dozzák a munka, a szexualitás és a társadalmi osztály jegyeit. 

Észrevehető, hogy a szerző megpróbálja manifesztálni a kelet-német tár-
sadalom azon megnyilvánulását, melyben kimutatható egyfajta ingázás a 
változó állami keretek és a nyugati hatások között. Ezt úgy végzi el, hogy a 
meztelenséget egyéni megnyilvánulásként kezeli. Nem egyszerű feladat ez, 
hiszen nem lehet közvetlen állami és nyugati hatásokat kimutatni. Ennek 
ellenére mégsem hullik darabokra a munka, mivel ugyanúgy megvizsgálja 
önmagában a témát, mint ahogyan összeveti a belső és külső tényezőket. Az 
így létrejött megközelítés pedig stabilizálja a tanulmány szerkezetét, gondo-
latmenetét, valamint összetartja a különböző helyekről származó adatokat.

A szerző pontosan megválaszolt kérdéseivel igazolja is munkáját, hiszen 
nemcsak beemel a történettudományba egy hatalmas forrásbázist, hanem 
minősíti is azt. Erre kiváló példa a fentebb említett Lothar esete, hiszen ez 
ad bizonyosságot arról, hogy a kor társadalmát nemcsak idealizált képekkel, 
esetleg atipikus aktokkal lehet ábrázolni és elemezni, hanem itt is helyet 
kapnak a történetírás margójára szorult személyek, akik a legjobb eszkö-
zei egy kor, egy rendszer, egy társadalom kritikájának. Ha így vizsgáljuk 
meg az NDK társadalmát, akkor merőben új eredményekhez is eljuthatunk. 
Ezért természetesen Josie McLellan munkája segíthet újabb kutatások el-
végzésében. 
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A szerintem kiváló tanulmány mégis kelt egy kis hiányérzetet bennem. 
Pár mondatban, röviden utalhatott volna más szocialista országok viszo-
nyaira, hiszen ezzel jobban tudta volna érzékeltetni a téma speciális kelet-
német mivoltát, gondolok itt arra, hogy hasonló nudista törekvések elkép-
zelhetetlenek lettek volna például hazánkban. Ehhez ugyanis hiányzott az a 
kultúrtörténeti alap, ami az NDK-ban megvolt, így nem véletlen, hogy ott 
integrálódni tudott a marxista ideológiai keretekbe, valamint a társadalmi 
normákba. Ezt azzal lehet igazolni, hogy bár a téma megosztotta a társadal-
mat, ennek ellenére olyan sokan hódoltak ezen élvezeteknek, hogy azt már 
normaként lehet kezelni, és ez egyre jobban erősödik egészen a rendszer-
váltásig. 

Josie McLellan: Visual dangers and delights: Nude photography in East Germany (Vizuális 
veszélyek és élvezetek: Aktfényképészet Kelet-Németorzságban). Past and Present, 205. 
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