
Aranymetszés 
 

Arany 200. A fotográfia is majdnem ugyanannyi. Egy évtizeddel kevesebb mindössze. Vagy fiatalabb. 

A kép és minden más művészeti alkotás megkomponálásának alapja az aranymetszés. Az arányok 
elrendezése. Az aranymetszést arany aránynak is hívják. Nomen est omen. Középen az elválasztás? 
Nem, mert az arány az á okán hosszabb, mint az arany. És itt van a lényeg. Hívják isteni aránynak is, 
talán nem véletlenül. Olyan régi, mint maga a művészet, a legrégebbi műalkotások, képek, szobrok, 
épületek és zeneművek is a legtöbb esetben az aranymetszés szabályai szerint készültek. Igen, 
zeneművek is. Alapja, mint mindennek, a matematika. Ki lehet számolni. Abszolut arányok, 
véleményesek nincsenek. Az arány iránya viszont kétféle lehet. Míg Schönberg tudatosan alkalmazta 
kompozícióiban a dodekafóniát, a kromatikus hangsor 12 hangjának a mindig más sorrendjét és így 
alkotott zenét, addig más zeneszerzőknek, meglehet halvány fogalmuk sem volt az aranymetszésről, 
náluk a kész művek alapján a matematikusok mutatták ki, hogy az bizony az aranymetszés szabályai 
szerint íródott. Kodálynál és Bartóknál is így volt. 

Einstein mondta az aranymetszésről, hogy a rossz létrejöttét megnehezíti, a jóét pedig megkönnyíti. 

Az aranymetszés szabályait a fotográfusok is előszeretettel alkalmazzák. Manapság szinte minden 
ember fényképez. Nincs ezzel semmi baj. Arról külömböztetjük meg a lövöldöző és a képet tudatosan 
vagy akár ösztönösen megkomponáló fényképező embert, hogy  míg az előző mint valami puskával, 
megcélozza a fényképezésre kiszemelt tárgyat, embert, tájat, a tájban mondjuk a lemenő napot, és 
klikk, kész a kép. Ez a kép szimmetrikus, a lényeg mindig a kép közepén van. Aki viszont 
megkomponálja a képet, az a megadott, kerettel körülhatárolt mezőben elhelyezi a tárgyakat, az 
embereket, a tájban a lényeges dolgokat. 

Így kerül Arany, akaratlanul, a fotográfia közelébe. Az az Arany János, aki a legtöbb magyar szónak 
volt a birtokában. Az ő mesterségének, meghát itt körülöttem majdnem mindenki mesterségének a 
címere a szó. Talán egy kicsit nekem is. De hogy az irodalomban van-e, lehet-e aranymetszés, én nem 
tudom. Bizonyára lehet. 
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